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       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 
ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε.                                    αφινα 19/6/2017  

  Αρ. Ρρωτ.: 2794 

Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου                                        

19009 Λιμάνι αφινασ 

Τθλ: 22940 23605 / 22840 

Fax: 22940 26076         
Email: grammateia@rafinaport.gr   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 04/07/2017, θμζρα Τρίτθ και ϊρα: 10:00 π.μ.  

 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν: ζωσ και τθν 04/07/2017, 

θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.. 

 

 

  

 

Αρικ. Διακιρυξθσ Ρ05/2017 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ 

ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το ζργο 
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΟΣ (1) ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Χ-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΑΡΟΣΚΕΥΩΝ - 
ΑΡΟΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΙΝΑΣ» 

Ρροχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ εξιντα δφο χιλιάδεσ  ευρϊ (62.000,00€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% και πενιντα χιλιάδεσ (50.00,00€) άνευ ΦΡΑ, με 

κριτιριο ανάκεςθσ τθ ςυμφερότερθ οικονομικι προςφορά βάςει τιμισ 
CPV: 35113300-2 Εγκαταςτάςεισ Αςφαλείασ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε. 

ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Τ.Κ. 190 09, Λιμάνι 
αφινασ  

ΧΩΑ Ελλάδα 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30(22940)22840                                                          

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΙΑ +30(22940)26076 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟ grammateia@rafinaport.gr 

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ Τμιμα Ρρομθκειϊν 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.rafinaport.gr  

 

Ζχοντασ υπ’ όψθ :  

1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Ψ.Ε.Κ. 147/Αϋ/8.8.16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Ψ.Ε.Κ. 143/Αϋ/28.6.14) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ 

Διαχείριςθσ και Εποπτείασ – Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ - Δθμόςιο Λογιςτικό 

και άλλεσ διατάξεισ ».  

3. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Ψ.Ε.Κ. 204/Αϋ/15.9.2011) «Σφςταςθ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμόςιων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων, Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 

(πτωχευτικόσ κϊδικασ), Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

4. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Ψ.Ε.Κ. 112/Αϋ/13.7.10) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με 

τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΨΕΚ 145/Α/05-08- 

2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Τθν με αρ.158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με 

κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 

79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (ΨΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (Ψ.Ε.Κ. 150/Αϋ/10.7.2007) «Κ.Ρ.Δ.».  

8. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Ψ.Ε.Κ. 115/Αϋ/15.7.2010) «Νζο 

αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ».  

9. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Ψ.Ε.Κ. 248/Αϋ/7.11.2000) «Κφρωςθ Κϊδικα Ψόρου 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  

10. Τισ διατάξεισ του ν. 2690/1999 (Ψ.Ε.Κ. 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 και15.  

11. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/2015 (Ψ.Ε.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για 

τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία».  

12. Τισ διατάξεισ του άρκρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Ψ.Ε.Κ. 167/Αϋ/23.7.2013) 

«Ψορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ».  

mailto:grammateia@rafinaport.gr
http://www.rafinaport.gr/
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13. Τον Νόμο 2932/01 (ΨΕΚ 145/Αϋ/01) «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ 

ενδομεταφορζσ – Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ – 

Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

ιςχφει. 

14. Τον Ν. 4152/2013, παρ. η, Α’107, «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16/2/2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».  

15. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 23 -7/2/2000.  

16. Τθν με Α. ΡΕΩΫ: Ψ.3073/1836/20-02-2015 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων 

του Ζργου: «Εκπόνθςθ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Λιμζνα Αγίασ Μαρίνασ 

δικαιοδοςίασ ΟΛ ΑΕ».  

17. Το ΨΕΚ 2922Β/2015 «Τροποποίθςθ διατάξεων του Εκνικοφ Κανονιςμοφ Αςφαλείασ 

Ρολιτικισ Αεροπορίασ». 

18. Το ΨΕΚ 372Β/2016 «Τροποποίθςθ διατάξεων τθσ Τεχνικισ Οδθγίασ Αςφαλείασ Αρκ.(1)-

1θ Τ.Ο.Α.». 

19. Τθν αρ. 35130/739 Υ.Α. (ΨΕΚ Βϋ 1291/11-08-2010). 

20. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 

τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

21. Τθ με αρ. πρωτ. 2273-17/05/2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ τθσ εν λόγω 

δαπάνθσ.  

22. Τθν αρ.  6.12/2017 Απόφαςθ Δ.Σ. του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. 

 

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. (Ο.Λ.. Α.Ε.) προκθρφςςει: 

Επαναλθπτικό Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ 

οικονομικι προςφορά βάςει τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ εξιντα δφο 

χιλιάδων ευρϊ (62.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, για τθν επιλογι 

Αναδόχου για το ζργο «ΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΙΑΣ (1) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Χ-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΧΕΙΑΡΟΣΚΕΥΩΝ - ΑΡΟΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΜΑΙΝΑΣ» ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παροφςα. 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του Οργανιςμοφ 

λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. ζτουσ 2017 κωδ. Λογ. Σχεδ. 15.01  

 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. Ακτι 

Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Τ.Κ. 190 09, Λιμάνι αφινασ, τθν 04/07/2017, θμζρα Τρίτθ ϊρα 

10:00 π.μ. ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
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1. ΡΑΑΛΑΒΗ ΕΓΓΑΦΩΝ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 

1. Τα ζγγραφα τθσ Διακιρυξθσ  κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 

του ν. 4412/2016 για τον παρόντα Διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Θ υπ’ αρ. 6.12/2017 Απόφαςθ Δ.Σ. του Ο.Λ. Α.Ε. για τθν ζγκριςθ των όρων και 

προχποκζςεων τθσ παροφςασ κακϊσ και Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

 Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 

158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΨΕΚ Β 

3698/16.11.2016). 

 Θ Τεχνικι Ζκκεςθ. 

 Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τον 

Ανακζτοντα Ψορζα επί όλων των ανωτζρω και που κα δίνονται για όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. 

(www.rafinaport.gr). 

2. Θ τεκμθρίωςθ του Διαγωνιςμοφ κα είναι προςβάςιμθ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ 

ςτθν ανωτζρω αναφερόμενθ ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.  από όπου 

οι ενδιαφερόμενοι κα αντλοφν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ τουσ. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία μιασ 

(1) μαγνθτικισ πφλθσ και ενόσ (1) ακτινοςκοπικοφ μθχανιματοσ (X-Ray) ελζγχου 

χειραποςκευϊν – αποςκευϊν, ςτθν κλειςτι αίκουςα του κτιρίου εξυπθρζτθςθσ του λιμζνα 

Αγίασ Μαρίνασ, για τθ λειτουργία του Υδατοδρομίου, όπωσ ειδικότερα περιγράφεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ τθσ παροφςθσ. 

3. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Σφμβαςθσ ανζρχεται ςε εξιντα δφο χιλιάδεσ ευρϊ 

(62.000€) και αναλφεται ςε: 

i. Κακαρι αξία: 50.000,00€ 

ii. Ψόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ: 12.000,00€  

4. ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΛΗΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Θ Σφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από τον Ρροχπολογιςμό του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 

αφινασ Α.Ε ζτουσ 2017 και βαρφνει τθν πίςτωςθ του Λογ. Γ.Λ.Σ. με αρικμό 15.01 

 Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ 

τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 

4013/2011. 

http://www.rafinaport.gr/
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 Ο Ψ.Ρ.Α. βαρφνει τον Ανακζτοντα Ψορζα. 

 Θ πλθρωμι κα γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου φςτερα από τθν ςφνταξθ 

Ρρακτικοφ Ραραλαβισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν αρμόδια επιτροπι. 

 Θ πλθρωμι του τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO. 

5. ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του 

Ν.4412/2016. 

6. ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

i. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 04/07/2017, θμζρα Τρίτθ ϊρα 10:00 π.μ. που 

αποτελεί και καταλθκτικι θμερομθνία αυτοφ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ ςτα Γραφεία του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε., Ακτι Ανδρζα Γ. 

Ραπανδρζου, Τ.Κ. 190 09, Λιμάνι αφινασ.  

ii. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά ςτο 

αρμόδιο γραφείο Ρρωτοκόλλου του Ανακζτοντα Ψορζα, μζχρι και τθν 04/07/2017, 

θμζρα Τρίτθ ϊρα 10:00 π.μ.  Σε περίπτωςθ αποςτολισ οι προςφορζσ πρζπει να 

περιζλκουν και να πρωτοκολλθκοφν ςτθν Υπθρεςία μια εργάςιμθ θμζρα πριν τθν 

Διεξαγωγι του Διαγωνιςμοφ. 

iii. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, πρζπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προςφορά, εντόσ τθσ ανωτζρω 

προκεςμίασ. 

iv. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτον Ανακζτοντα Ψορζα με οποιονδιποτε τρόπο 

πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν 

αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτο αρμόδιο όργανο προ τθσ εκπνοισ τθσ 

προκεςμίασ που κακορίηεται από τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ για τθν αποςφράγιςθ. 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν, που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία ςτο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο 

αυτοφ, μιςι ϊρα πριν τθν ϊρα λιξθσ. Θ Επιτροπι παραλαμβάνει και μονογράφει 

όλουσ τουσ φακζλουσ των προςφορϊν που κατά τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

παραλαβισ βρίςκονται ςτον χϊρο που διεξάγεται ο Διαγωνιςμόσ και κατόπιν 

κθρφςςει τθν λιξθ τθσ παραλαβισ των προςφορϊν και προβαίνει ςτθν 

αποςφράγιςθ-αξιολόγθςθ αυτϊν, μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ 

καμία άλλθ προςφορά δεν γίνεται αποδεκτι. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται 

εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν 

αντιςτοίχωσ.  
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7. ΥΡΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του παρόντοσ άρκρου 

είτε (α) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τον Ανακζτοντα Ψορζα είτε (β) με κατάκεςι τουσ ςτο 

πρωτόκολλο του Ανακζτοντα Ψορζα. Ο Ανακζτων Ψορζασ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν 

ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για 

κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 

οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν ο Ανακζτων Ψορζασ ειδοποιθκεί 

εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο 

πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΣΨΕΟΝΤΑ 

ΡΟΣΨΟΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 
ΜΙΑΣ (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (Χ-RAY) ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΧΕΙΑΡΟΣΚΕΥΩΝ - ΑΡΟΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΜΑΙΝΑΣ»» 

Αρικμόσ Διακιρυξθσ: Ρ…./2017 
Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 04/07/2017 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.. 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν: ζωσ και τθν 04/07/2017 θμζρα Τρίτθ 
και ϊρα 10:00 π.μ 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε., Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Λιμάνι αφινασ, Τ.Κ. 190 09 

Τθν ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΩΤΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ» 

 

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

i. ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 15 & 16  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

ii. ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 

περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8. Αν τα 

τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και 

ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

iii. ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο 

οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 9  τθσ παροφςασ.  

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 

φακζλου τθσ προςφοράσ. 

iv. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 

Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

v. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτον Ανακζτοντα Ψορζα με οποιοδιποτε τρόπο πριν 

από τθν θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 6 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, 

αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7. 
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vi. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ 

προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

vii. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον Οικονομικό 

Ψορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

viii. Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Ψορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Ψορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, 

είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ, του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

8. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ 

i. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα: 

 ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

 ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» 

 ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 

ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

ii. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 

περιζχει: 

- το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15 τθσ 

παροφςασ. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ Οικονομικϊν Ψορζων προςδιορίηεται 

θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ, του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ κακϊσ και τα ζγγραφά νομιμοποίθςθσ των 

εκπρόςωπων του άρκρου 16.3.(α), (β) (καταςτατικά-ΨΕΚ πλθρεξοφςια ,ΥΔ, κλπ.) 

- και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά του άρκρου 16.  

iii. Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ Διακιρυξθσ και ειδικότερα των 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ.  (ΡΑΑΤΘΜΑ Α’) 

iv. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 

προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 9. 

9. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα δοκεί όπωσ αυτι κακορίηεται ςτα ζγγραφα 

τθσ παροφςασ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β’). Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων 

κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α., για παράδοςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ. 

 Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 
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 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν 

10. ΡΑΑΛΑΒΗ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΣΤΑΔΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ 

i. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ. 

 Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται 

από τον Ρρόεδρο αυτισ όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. iv του άρκρου 6 τθσ παροφςασ.  

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το 

πρωτόκολλο του Ανακζτοντα Ψορζα για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί 

προςφορζσ κατά το άρκρο 7  τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο 

όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι 

καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 

καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει Μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και 

παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του 

Διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο 

άρκρο 6&7. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 

προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 

ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του 

Ν.4412/2016. 

ii. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν. 

 Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι 

προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν 

προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 

αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν 

αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω 

όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να 

αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 

 Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για 

τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τουσ. 

 Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των 

προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των 
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προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί 

από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και 

ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό 

πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται 

απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα 

προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ 

δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν 

μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ. 

 Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με Απόφαςθ του 

Ανακζτοντα Ψορζα, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 

προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω Απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ 

τιμι (ιςότιμεσ), ο Ανακζτων Ψορζασ  επιλζγει τον (προςωρινό) Ανάδοχο με 

κλιρωςθ μεταξφ των Οικονομικϊν Ψορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 

προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και 

παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

i. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι 

Σφμβαςθσ. 

 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Ανακζτων Ψορζασ ειδοποιεί 

εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(«προςωρινό Ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 15 θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 

20 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Αν δεν προςκομιςκοφν τα 

παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 

παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό Ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 

ςυμπλθρϊςει εντόσ 5 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. 

Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ 

(ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

 αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 

απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 

 αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, 

δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα άρκρα 11, 12 και 13 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 



 
 

11 
 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, θ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ 

ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του 

φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο του Ανακζτοντα Ψορζα για τθ λιψθ 

Απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του 

προςωρινοφ Αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

 Το Αποφαινόμενο  Πργανο του Ανακζτοντα Ψορζα (Δ.Σ.)  είτε κατακυρϊνει, είτε 

ματαιϊνει τθ Σφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του 

Ν. 4412/2016. Ο Ανακζτων Ψορζασ κοινοποιεί τθν Απόφαςθ κατακφρωςθσ, 

μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 

Ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ 

λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ Αναδόχου. 

 Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από 

τισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ 

και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ Αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο 

προςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του 

άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ του Ανακζτοντα  

Ψορζα. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον 

διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 

11, 12 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, κοινοποιείται θ 

Απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό Ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε 

οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ 20 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, 

προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

 Θ υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ  ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν 

προςζλκει να υπογράψει τθν Σφμβαςθ, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται 

ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ μόνο βάςει τιμισ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που ζχουν δυνατότθτα 

νόμιμθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα, με ςυνάφεια ςτο προκθρυςςόμενο 

ζργο. Αναλυτικότερα, ςτο διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν τα κατωτζρω φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα, αυτοτελϊσ ι ςε ςφμπραξθ ι ςε κοινοπραξία ι ςε ζνωςθ θ οποία ζχει 
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ςυςτακεί ι πρόκειται να ςυςτακεί ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ του ζργου του παρόντοσ 

Διαγωνιςμοφ ςε αυτιν:  

Α) Ψυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Ωϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθν Συμφωνία 

περί Δθμοςίων Συμβάςεων (GPA) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου θ οποία 

κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΨΕΚ Αϋ 139/1997) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων.  

Β) Ενϊςεισ Οικονομικϊν Ψορζων ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων, τα 

μζλθ των οποίων είναι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του παρόντοσ άρκρου. Οι Ενϊςεισ - 

Συμπράξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν με ιδιαίτερθ νομικι 

μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Τα μζλθ αυτϊν των Συμπράξεων – 

Ενϊςεων ευκφνονται, το κακζνα, ζναντι του Ανακζτοντα Ψορζα, αλλθλεγγφωσ και εισ 

ολόκλθρο για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, εξαιτίασ ανικανότθτασ 

για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ των Συμπράξεων – Ενϊςεων δεν μπορεί να 

ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα 

υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν 

ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει, κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 

τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με 

τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω 

περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ ο οποίοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ 

των τευχϊν. Θ αντικατάςταςθ αξιολογείται, με τθν υποβολι ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, από 

τθν Επιτροπι και εγκρίνεται με απόφαςθ του Αποφαινόμενου οργάνου του Ανακζτοντα 

Ψορζα. 

12. ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ 

από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

i. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

 δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των 

κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 

2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό 

δίκαιο του Οικονομικοφ Ψορζα, 
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 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, 

ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά 

με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 

2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 

(Αϋ 215 ).  

Ο Οικονομικόσ Ψορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω Οικονομικοφ Ψορζα ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 

 ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

 ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και ο Ανακζτων Ψορζασ  μπορεί να αποδείξει με 

τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ 

πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
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προςταςίασ του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, 

όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι 

των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 

του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά 

τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2. 

Ο Ανακζτων Ψορζασ  αποκλείει Οικονομικό Ψορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται 

λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ 

περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2 . 

Οικονομικόσ Ψορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 1 και μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 

που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 

λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 

Οικονομικοφσ Ψορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 

περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 

ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 

ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 

Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 

άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

Οικονομικόσ Ψορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 

74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ  (Διαγωνιςμό). 

 

Οικονομικόσ φορζασ που δεν διακζτει αποδεδειγμζνα εμπειρία (όπωσ κακορίηεται από τον 

Ν. 4412/2016) ςτθν εγκατάςταςθ, υλοποίθςθ, ςυντιρθςθ και υποςτιριξθ του 

προςφερόμενου από αυτόν εξοπλιςμοφ.  

 

Οικονομικόσ φορζασ του οποίου θ τεχνικι λφςθ δεν ζχει εγκαταςτακεί και δεν ζχει 
λειτουργιςει ςε άλλο αεροδρόμιο τθσ Ελλάδοσ, ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ρροσ τοφτο ο 
υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να κατακζςει ςχετικά αποδεικτικά και 
ςυμπλθρωμζνο τον πίνακα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ε’ (Ρίνακασ Ζργων). 
 

13. ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

Οι υποψιφιοι Οικονομικοί Ψορείσ κα πρζπει να πλθροφν τισ κατωτζρω προχποκζςεισ όςο 

αφορά τθν επαγγελματικι τουσ επάρκεια για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
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Α. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (απόδειξθ 

καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) κα προςκομίςουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 

εγκατάςταςθσ, ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 

αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

 

Β. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
 

Ο Ανακζτων Ψορζασ, απαιτεί τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με 

οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, παραπζμποντασ ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν 

πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Ειδικότερα, απαιτείται ο οικονομικόσ 

φορζασ να διακζτει παραςτατικά πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO, 

ςυγκεκριμζνα ISO 9001, ι άλλο ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό ποιότθτασ και ελζγχου. 

 

Ο Ανακζτων Ψορζασ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ι το προςωπικό τουσ να είναι 

αποδεδειγμζνα πιςτοποιθμζνοι από τουσ καταςκευαςτζσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

για τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ (αποκατάςταςθ βλαβϊν, διόρκωςθ 

ςφαλμάτων λογιςμικοφ,  προλθπτικι ςυντιρθςθ). 

 

Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του οικονομικοφ φορζα, κα 

πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκεί ο πίνακασ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ε’ «ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΓΫΝ», 

που αφορά τα ζργα που ο οικονομικόσ φορζασ υλοποίθςε με τθ χριςθ αντίςτοιχου ι 

ιςοδφναμου εξοπλιςμοφ. 

14. ΜΟΦΗ ΕΓΓΑΦΩΝ  

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

εγγράφων διευκρινίηονται τα εξισ:  

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 

αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζων ότι θ 

παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 

ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ 

επικυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν 

εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα 

από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται 

ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων 
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εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ 

ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν 

εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 

τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014”.  

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 

δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ Διαγωνιηόμενουσ.  

5. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ και επικυρωμζνθ αρμοδίωσ μετάφραςι 

τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

15. ΤΥΡΟΡΟΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι Οικονομικοί Ψορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, 

όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ψ.Ε.Κ. Βϋ 3698/16.11.2016) ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 

αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 12 τθσ παροφςασ, 

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 

13 τθσ παροφςασ. 

Πςο αφορά τθν ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ ο Οικονομικόσ Φορζασ κα ςυμπλθρϊςει αυτό 

ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ.  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από 

τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά του επόμενου άρκρου, 

όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ Οικονομικϊν Ψορζων, το τυποποιθμζνο 

ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Tο παρόν ζντυπο ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.rafinaport.gr του Ο.Λ. Α.Ε. ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι.    

16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τον (υπό) φάκελο με τα 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» όπωσ περιγράφονται ςυμπλθρϊνοντασ παράλλθλα τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

http://www.rafinaport.gr/
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α/α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19.(δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ ) 

ΝΑΙ   

2 “Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ” 
(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων, 
Ραράρτθμα Εϋ τθσ παροφςασ. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ)  
Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
ωσ επιςυναπτόμενο ζγγραφο τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ ςτθ θλεκτρονικι  διεφκυνςθ 
www.rafinaport.gr 
 Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ανϊνυμθ Εταιρεία το ΤΕΥΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. το ΤΕΥΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τουσ διαχειριςτζσ. 
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ το ΤΕΥΔ 
υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόςωπο. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ ) 

ΝΑΙ   

3 α. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ 
και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
Οικονομικόσ  Ψορζασ είναι νομικό πρόςωπο, 
προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα Ψ.Ε.Κ., 
ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα 
πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι 
του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ 
και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ). 
β. Εφόςον οι Οικονομικοί Ψορείσ 
ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με 
εκπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν βεβαίωςθ 
εκπροςϊπθςθσ, αρμοδίωσ κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ του 
εκπροςωποφμενου (δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ). 

ΝΑΙ   

4 Κατάλογο των ζργων που ζχει υλοποιιςει ο 
οικονομικόσ φορζασ ςε αεροδρόμια τθσ 
Ελλάδοσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ ¨Ζνωςθσ με τθ 
χριςθ του προτεινόμενου ι ιςοδφναμου 

ΝΑΙ   
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εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ε’ (δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ). 

5 Υπεφκυνθ Διλωςθ για το χρόνο ιςχφοσ των 
προςφορϊν που κα πρζπει να είναι εκατόν 
ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 
προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ). 

ΝΑΙ   

6 Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ, ςτο οποίο να 
αποδεικνφεται ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα 
που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου.  
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ)  

ΝΑΙ   

7 Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ Ψορζα 
ςτθν οποία να δθλϊνει ότι: 

 δεςμεφεται ότι κα παρζχει τεχνικι 
υποςτιριξθ (αποκατάςταςθ βλαβϊν, 
διόρκωςθ ςφαλμάτων λογιςμικοφ,  
προλθπτικι ςυντιρθςθ) για διάςτθμα 
τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι του ζργου. 

 δεςμεφεται για τθν διακεςιμότθτα και  
παροχι ανταλλακτικϊν και 
παρελκόμενων υλικϊν για διάςτθμα 
τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν από τθν 
οριςτικι παραλαβι του ζργου  

 εγγυάται τθν καλι λειτουργία των 
παραδοτζων ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ για διάςτθμα τουλάχιςτον 
ενόσ (1) ζτουσ από τθν οριςτικι 
παραλαβι του ζργου. (δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ) 

ΝΑΙ 
  

7 Αποδεικτικό του καταςκευαςτι ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ι το προςωπικό του 
είναι πιςτοποιθμζνο για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ επί του 
προτεινόμενου εξοπλιςμοφ. (δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ) 

ΝΑΙ   

 

17. ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 180 θμζρεσ από 

τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει 

μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόςον ηθτθκεί από τον Ανακζτοντα 

Ψορζα πριν από τθ λιξθ τθσ, για διάςτθμα ακόμθ 180 θμερϊν.  
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Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά 

τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί.  

Σε περίπτωςθ που θ εν ιςχφ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα:  

- απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ,  

- κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 

18. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Ανακζτων Ψορζασ  διατθρεί το δικαίωμα, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

και Αξιολόγθςθσ, να ματαιϊςει ι να επαναλάβει τον Διαγωνιςμό ςε κάκε ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ, ιδίωσ:  

 Εάν θ διαδικαςία αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν είτε λόγω 

απόρριψθσ όλων των προςφορϊν,  

 εάν κανείσ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ,  

 για παράτυπθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,  

 εάν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ζχουν αλλάξει ουςιωδϊσ,  

 εάν λόγω ανωτζρασ βίασ δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ,  

 εάν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα οικονομικά,  

 εάν παφςει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν,  

 για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

19. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να 

ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να 

καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του Ζργου (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΨΡΑ). Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ 

Επιςτολισ Συμμετοχισ κα είναι ςτο ποςό των  χιλίων ευρϊ (1.000,00€). 

i. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα 

κράτθ μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία 

των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  

ii. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ 

τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα.  
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iii. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων αποςφρει τθν 

προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, εάν ο προςφζρων παρζχει ψευδι 

ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78 του ν. 4412/2016.  

iv. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει εάν ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ δεν 

προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 20 τθσ παροφςασ Δικαιολογθτικά 

Κατακφρωςθσ ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.  

v. Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον 

μινα μετά τον χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ.  

vi. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον οριςτικό Ανάδοχο του 

Διαγωνιςμοφ με τθν κατάκεςθ από αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ, ςτουσ δε 

λοιποφσ προςφζροντεσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 

απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ Απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 

vii. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

 τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

 τον εκδότθ,  

 τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, το ποςό κάλυψθσ,  

 τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του Οικονομικοφ Ψορζα,  

  τον Ανακζτοντα Ψορζα, τον αρικμό και τίτλο τθσ Διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ,  

 τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

 τον όρο ότι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα και ο εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ,  

 τον όρο ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ το ποςό κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε τζλοσ χαρτοςιμου, 

 ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ εντόσ πζντε θμερϊν μετά από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Ανακζτοντα 

Ψορζα.  

 ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Ψορζων, θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ, ευρυνόμενων αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο μεταξφ τουσ. 

viii. Θ  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ 

με το υπόδειγμα που παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ τθσ παροφςθσ.  

20. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ 

Οι Έλληνεσ Πολίτεσ: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για τα αδικιματα που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του 
τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
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υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και 
ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ 

5 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα χωρίσ να 
απαιτείται βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

6 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκδίδονται 

με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίτεσ: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του 
τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ςε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 
είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου 
Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
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διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

6 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόςωπα: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) οι διαχειριςτζσ Ο.Ε., κ Ε.Ε., 
Ε.Ρ.Ε. β) Τα μζλθ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. γ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε 
άλλου νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ 
του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 
προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ότι δεν τελοφν υπό κοινι 
εκκακάριςθ του ΚΝ. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 
1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ 
κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι 
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 
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9 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 

 

 

Οι ςυνεταιριςμοί: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του 
Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ 
του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 
προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ λειτουργεί νόμιμα. 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι 
διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

6 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόςωπα: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του 
προςϊπου αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ του 
νομικοφ αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από 
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τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 
προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ 
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 
είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ ι 
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου 
/ Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω 

δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω 

περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του 

υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ 

διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου 

Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν 

αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον 

υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του 

«Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 
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Οι ενώςεισ-κοινοπραξίεσ: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά 
Κατακφρωςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, 
θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 

 

21. ΑΡΟΙΨΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ  απαράδεκτθ ςε κάκε περίπτωςθ 

παράβαςθσ όρου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και 

αιρζςεισ,  

 ζχει ξυςίματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ που κακιςτοφν αςαφι τθν 

προςφορά κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ 

του Ανακζτοντα Ψορζα εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 

 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, είτε ςτο ςφνολό τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ τμιματα του 

ζργου,  

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με το προβλεπόμενα ςτα ςχετικά 

κεφάλαια τθσ παροφςασ,  

 παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ,  

 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι ι είναι αςυνικιςτα χαμθλι, 

 εάν αποδειχτεί ότι είναι αποτζλεςμα ακζμιτθσ πρακτικισ όπωσ ςυμπαιγνία ι διαφκορά  

 αφορά μζροσ τθσ Σφμβαςθσ και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν,  

 ζχει υποβλθκεί μετά τθν προκεςμία κατάκεςθσ των προςφορϊν.  

 

Επιπρόςκετα γίνεται ςαφζσ ότι απορρίπτονται προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων για τισ 

οποίεσ: 

 Ο οικονομικόσ φορζασ  δεν αποδεικνφει τθν εμπειρία του ςτθν υλοποίθςθ αντιςτοίχων 

ζργων. 

 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν είναι πιςτοποιθμζνοσ από τον καταςκευαςτι του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν δεςμεφεται για τθν παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για 

διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν 

 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν δεςμεφεται για τθ διακεςιμότθτα και παροχι ανταλλακτικϊν 

για δζκα τουλάχιςτον ζτθ από τθν παραλαβι του ζργου. 
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 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν εγγυάται τθν καλι λειτουργία του παραδοτζου για διάςτθμα 

ενόσ (1) ζτουσ. 

Θ προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε περίπτωςθ 

παράβαςθσ όρου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

 

Ο Ανακζτων Ψορζασ  επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα από το 

ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, προςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν οποία 

προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του υποψθφίου, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

 

22. ΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Κατά τθσ Διακιρυξθσ μπορεί να αςκθκεί ζνςταςθ ζωσ και πζντε θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Κατά πράξθσ του Ανακζτοντα Ψορζα 

ςτο ςτάδιο τθσ διενζργειασ μπορεί να αςκθκεί ζνςταςθ εντόσ πζντε θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον προςφζροντα. Για το παραδεκτό τθσ 

άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ, θ καταβολι παράβολου υπζρ του 

Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτόσ ιςχφει, 

ποςοφ ίςου με το 1% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ.  

Οι ενςτάςεισ αςκοφνται ενϊπιον του Ανακζτοντα Ψορζα  ο οποίοσ αποφαςίηει επί αυτισ  

εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ  πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

 

23. ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

i. Μεταξφ του Ανακζτοντα Ψορζα και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ.  

ii. Υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ Ρροςφορζσ τουσ, δε 

δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τον Ανακζτοντα Ψορζα.  

iii. Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από 

το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το 

περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των 

παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα, που 

δεν κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε 

περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, 

κα λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου, θ 

Οικονομικι του Ρροςφορά και θ παροφςα Διακιρυξθ, εφαρμοηόμενων επίςθσ 

ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα.  

iv. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των 

ςυμβαλλόμενων μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ και του ιςχφοντοσ κεςμικοφ 

πλαιςίου δθμοςίων Συμβάςεων.  
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v. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 

προςζλκει μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των 

αποτελεςμάτων του ελζγχου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, για υπογραφι 

τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ, προςκομίηοντασ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ.  

vi. Αν παρζλκει θ προκεςμία των ανωτζρω είκοςι (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να 

ζχει παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθν Σφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν 

κατακζςει Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ 

ορίου, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, και να καταπζςει υπζρ του Ανακζτοντα 

Ψορζα θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ο Ανακζτοντασ Ψορζασ αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ ςτον 

επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Θ απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ 

βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ 

του Ανακζτοντα Ψορζα. 

vii. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα ςτοιχεία τθσ 

παρ. vii του άρκρου 19 τθσ παροφςασ κακϊσ και τον αρικμό τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ 

που πρόκειται να υπογραφεί.  

viii. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ δφο (2) 

τουλάχιςτον μινεσ μετά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ Σφμβαςθσ.  

ix. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι 

και ποιοτικι παραλαβι τθσ Σφμβαςθσ, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν 

απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

x. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το 

υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δ’ τθσ παροφςθσ. 

24. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει το ζργο και τον περιλαμβανόμενο εξοπλιςμό 

εγκατεςτθμζνο και ςε πλιρθ λειτουργία ςφμφωνα με το παράρτθμα Α, εντόσ προκεςμίασ 

εξιντα (60) εργαςίμων θμερϊν. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ξεκινά θ περίοδοσ 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει του ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο που 

βρίςκεται εντόσ του κτιρίου εξυπθρζτθςθσ ςτο λιμζνα τθσ Αγία Μαρίνασ.  

25. ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

Θ παραλαβι ζργου κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που κα οριςκεί από τον 

Ανακζτοντα Ψορζα. Θ οριςτικι περαίωςθ τθσ Σφμβαςθσ κα γίνει με τθν ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι και τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ, από τθν οριςκείςα αρμόδια 

Επιτροπι.  
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Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν παρατθριςεισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί 

με τισ προαναφερόμενεσ παρατθριςεισ μζςα ςε διάςτθμα πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν 

από τθ διατφπωςθ αυτϊν των παρατθριςεων. 

Για τθν παραλαβι του ζργου ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό 

αναγνωριςμζνου φορζα ελζγχου ςυςτθμάτων αςφαλείασ για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ 

λειτουργίασ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

διακιρυξθσ. (άρκρο 56 του Ν. 4412/2016). 

Με ευκφνθ του Αναδόχου το πιςτοποιθτικό κα διατθρείται ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου παροχισ υπθρεςιϊν 

υποςτιριξθσ. 

Τζλοσ ςε περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο από τθν Επιτροπι Υδατοδρομίων διαπιςτωκοφν 

κακοτεχνίεσ, ςφάλματα, παρατθριςεισ ι αποκλίςεισ από τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ 

Διακιρυξθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν κεραπεία και πλιρθ αποκατάςταςι τουσ 

εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν.       

26. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει προσ τον Ανάδοχο μετά από τθν παραλαβι 

του ζργου. 

Για τθν πλθρωμι του αναδόχου απαιτείται θ προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 

δικαιολογθτικοφ που ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και 

τθν πλθρωμι.  

Θα γίνει κράτθςθ ίςθ με το 0,06% του κακαροφ ποςοφ πλθρωμισ που αποδίδεται ςτθν 

Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του άρκρου 375 παρ.7 του ν. 

4412/2016. 

27. ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ και τθν παραλαβι του ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

 Να παρζχει υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ (αποκατάςταςθ βλαβϊν, διόρκωςθ 

ςφαλμάτων λογιςμικοφ,  προλθπτικι ςυντιρθςθ) για διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν (3) 

ετϊν μετά τθν οριςτικι παραλαβι. Οι υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ κα πρζπει να 

παρζχονται από εξουςιοδοτθμζνο και πιςτοποιθμζνο από τον Καταςκευαςτι 

προςωπικό. Στα πλαίςια τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ 

κα πρζπει να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ κάκε ανωμαλίασ που πικανόν προκφψει 

ςτα παραδοτζα λόγω φκοράσ κάποιου εξαρτιματοσ, λογιςμικοφ ι ανταλλακτικοφ και θ 

οποία δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του ανακζτοντοσ φορζα. Διευκρινίηεται ότι οι όροι 

και οι προχποκζςεισ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ κα κακορίηονται με ςφμβαςθ τεχνικισ 

υποςτιριξθσ. 

 Να παρζχει υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ για διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ μετά τθν παραλαβι του 

ζργου. 
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 Να εξαςφαλίςει τθν παροχι ανταλλακτικϊν και παρελκόμενων υλικϊν για δζκα (10) 

τουλάχιςτον ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου 

28. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  - ΔΑΡΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ & ςτο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τοιχοκολλείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Οργανιςμοφ και αναρτάται 

ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. (www.rafinaport.gr) 

 

 

29. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ  

Για τθν παροχι πλθροφοριϊν οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται: 

 Στον Οργανιςμό Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. 
Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Λιμάνι αφινασ  
Τμιμα Ρρομθκειϊν  
Τ.Κ.:  190 09 
Τθλ:  (22940) 22 840  
Fax:  (22940) 26 076     
e-mail: grammateia@rafinaport.gr  
 
 

Η Διευκφνουςα Σφμβουλοσ του Ο.Λ.. Α.Ε. 

 

 

 

             ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜΟΡΟΥΛΟΥ 

  

http://www.rafinaport.gr/
mailto:grammateia@rafinaport.gr
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30. ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ   

ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  
 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Αντικείμενο του ζργου αποτελεί θ προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία μιασ (1) 

μαγνθτικισ πφλθσ και ενόσ (1) ακτινοςκοπικοφ μθχανιματοσ (X-Ray) ελζγχου 

χειραποςκευϊν – αποςκευϊν, ςτθν κλειςτι αίκουςα του κτιρίου εξυπθρζτθςθσ του λιμζνα 

Αγίασ Μαρίνασ, για τθ λειτουργία του Υδατοδρομίου. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Θα γίνει προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία μιασ (1) μαγνθτικισ πφλθσ και 

ενόσ (1) ακτινοςκοπικοφ μθχανιματοσ (X-Ray) ελζγχου χειραποςκευϊν – αποςκευϊν, 

κακϊσ και των ανάλογων εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ, εκπαίδευςθσ και 

προςαρμογισ ςτθν υπάρχουςα υποδομι του ΟΛ ΑΕ, με τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1
α
 Μαγνθτικι πφλθ (εγκαταςτθμζνθ) ΤΕΜ 1 

2
α
 Ακτινοςκοπικό μθχάνθμα χειραποςκευϊν-

αποςκευϊν (εγκαταςτθμζνο) 

ΤΕΜ 1 

 

I. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα είναι νζα, ςφγχρονα, με χριςθ εργαλείων 

αναγνωριςμζνων καταςκευαςτικϊν οίκων με καλι φιμθ ςτο εξωτερικό και ςτθ χϊρα μασ. 

 

II. ΕΙΔΙΚΑ 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΠΤΛΗ. 

 

ύνθεση εξοπλισμού Μαγνητικήρ Πύληρ. 

 

Θ μαγνθτικι πφλθ κα αποτελείται από τισ παρακάτω κφριεσ υπομονάδεσ: 

 Δφο (2) πλευρικά πλαίςια τθσ μαγνθτικισ πφλθσ με τισ κεραίεσ εκπομπισ και λιψθσ. 

 Μία (1) θλεκτρονικι μονάδα ςτο πάνω μζροσ αυτισ. 

 Εργοςταςιακά πζδιλα ςτιριξθσ ςτο δάπεδο. 

 Εςωτερικό ι εξωτερικό ςφςτθμα UPS ι μπαταριϊν με αυτόματο ςφςτθμα μεταγωγισ ςε 

περίπτωςθ διακοπισ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ τθσ ΔΕΘ και δυνατότθτα λειτουργίασ τθσ 

ςυςκευισ από το UPS / μπαταρίεσ για τουλάχιςτον 20 λεπτά. 

 Εξωτερικό τροφοδοτικό ςυνεχοφσ τάςθσ για τθν αποφυγι θλεκτροπλθξίασ. 

 Εντόσ τθσ μαγνθτικισ πφλθσ κα υπάρχει μόνο ςυνεχζσ ρεφμα και όχι εναλλαςςόμενο. 
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Γενικέρ απαιτήσειρ Μαγνητικήρ Πύληρ. 

 

 Θ Μαγνθτικι Ρφλθ και όλα τα επιμζρουσ τμιματα αυτισ κα είναι καινοφρια και 

αμεταχείριςτα. 

 Το λογιςμικό τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να παραδοκεί ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι 

γλϊςςα που κα ςυνοδεφεται από γλωςςάριο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 Απαιτείται θ Μαγνθτικι Ρφλθ να ακολουκεί τα παρακάτω standards τα οποία πρζπει να 

υποβλθκοφν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά: 

 Δηδηθή ζήκαλζε “CE” θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο θνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, πνπ πεξηέρνληαη ζηα Φ.Δ.Κ. 688/Β/1994 θαη 992/Β/30-12-94, 

 πκκόξθσζε σο πξνο ην πξόηππν αζθαιείαο EU standard 2. 

 Απαηηείηαη ε ζπκκόξθσζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζθεπάδεη 

απηόο ην πξντόλ, θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ην παξαθάησ πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν πξέπεη λα 

ππνβιεζεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά: 

 ISO 9001:2008. 

 

Σεσνικά και επισειπησιακά σαπακτηπιστικά Μαγνητικήρ Πύληρ. 

 

 Να δείχνει με φωτεινά LED το φψοσ του ςϊματοσ του επιβάτθ ςτο οποίο ανιχνεφκθκε 

το μεταλλικό αντικείμενο. Θ ςυςκευι πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον είκοςι (20) 

κάκετεσ ηϊνεσ και τρεισ (3) οριηόντιεσ για να υποδεικνφει με τθν μζγιςτθ δυνατι 

ακρίβεια το ακριβζσ ςθμείο ανίχνευςθσ και να μειϊνεται ο χρόνοσ ελζγχου. 

 Θ αρχι λειτουργίασ να είναι το ςυνεχζσ ι παλμικό μαγνθτικό πεδίο ελεγχόμενο με 

ψθφιακι τεχνολογία με τθν χριςθ μικροχπολογιςτϊν για τθν ανίχνευςθ και τον ζλεγχο. 

 Ανεξάρτθτα από το επιλεγόμενο standard ανίχνευςθσ, θ μαγνθτικι πφλθ πρζπει να 

ανιχνεφει 100% το επιλεγόμενο πρότυπο ανεξάρτθτα από τθν κζςθ του, τθν γωνία, τθν 

κατεφκυνςθ και τθν ςυςκευαςία του ςε οποιοδιποτε ςθμείο επί των επιβατϊν και του 

μαγνθτικοφ πεδίου τθσ ςυςκευισ. 

 Θ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ και οι υπόλοιπεσ παράμετροι πρζπει να είναι αυτόματα 

ρυκμιηόμενοι από τθν ςυςκευι για κάκε επιλεγόμενο standard αςφάλειασ. Ραρόλα 

αυτά κα πρζπει επίςθσ να δίδεται θ δυνατότθτα αυξομείωςθσ τθσ ευαιςκθςίασ ζωσ 100 

διαβακμίςεισ ανά πρόγραμμα ανίχνευςθσ. 

 Θ ςυςκευι κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα άμεςθσ επιλογισ, από το μενοφ τθσ κεντρικισ 

θλεκτρονικισ μονάδασ, τουλάχιςτον των ακόλουκων προγραμμάτων ανίχνευςθσ: EU 

standard 1, EU standard 2, EU standard 3, Λυμζνα Ππλα, NIJ 0601.02 μεγάλου 

μεγζκουσ, NIJ 0601.02 μεςαίου μεγζκουσ. 

 Ελάχιςτοσ αποδεκτόσ αρικμόσ προγραμμάτων ανίχνευςθσ: 20 και ελάχιςτοσ αποδεκτόσ 

αρικμόσ προγραμμάτων ανίχνευςθσ για μελλοντικι χριςθ και παραμετροποίθςθ από 

τθν Υπθρεςία χωρίσ να απαιτείται θ προμικεια νζου εξοπλιςμοφ: 10. 

 Ταυτόχρονα με τθν ανίχνευςθ απαγορευμζνων μεταλλικϊν αντικειμζνων ςφμφωνα με 

το EU standard 2, θ ςυςκευι κα πρζπει να παρουςιάηει ψευδείσ ςυναγερμοφσ από 

προςωπικά μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. ρολόγια, μζταλλα ςτα παποφτςια, κλπ και 

εξαιρουμζνων κινθτϊν τθλεφϊνων, κλειδιϊν, τςιγάρων, αναπτιρων, πανωφορίων κλπ) 
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ςε μζγιςτο αποδεκτό ποςοςτό ζωσ 25% προκειμζνου να επιταχφνεται θ ροι των 

επιβατϊν και να μειϊνεται ο χρόνοσ αναμονισ τουσ ςτο ςθμείο ελζγχου. Αυτό να 

αποδεικνφεται με τθν υποβολι εγγράφου από Κρατικι Υπθρεςία. 

 Θα πρζπει να διατίκεται ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν το οποίο κα 

προςδιορίηει το τμιμα τθσ ςυςκευισ που ζχει υποςτεί βλάβθ. 

 Οι ενδείξεισ του ςυναγερμοφ να είναι οπτικζσ και θχθτικζσ. Ο θχθτικόσ ςυναγερμόσ να 

μπορεί να ρυκμίηεται για τθν ζνταςι, τθν χροιά και τθν διάρκεια του ςυναγερμοφ 

τουλάχιςτον ςε 10 επίπεδα. Θ θλεκτρονικι μονάδα κα απεικονίηει και αναλογικά το 

μζγεκοσ τθσ μεταλλικισ μάηασ που ανιχνεφκθκε. 

 Θ ςυςκευι κα πρζπει να ανιχνεφει όλα τα ςιδθρομαγνθτικά, αμαγνθτικά και κράματα 

μετάλλων και να παρζχει πλθροφόρθςθ για το είδοσ του μετάλλου που ανιχνεφκθκε. 

 Μετά τθν ορκι εγκατάςταςθ δεν πρζπει να εμφανίηονται ψευδείσ ςυναγερμοί λόγω 

αςτακοφσ λειτουργίασ. 

 Ο χρόνοσ επαναλειτουργίασ τθσ ςυςκευισ από τθν κατάςταςθ ςυναγερμοφ να είναι 

ρυκμιηόμενοσ από τουλάχιςτον 0.3 sec ζωσ 2 sec. 

 Θ ςυςκευι δεν κα προκαλεί επιπτϊςεισ ςτο γενικό κοινό και πρζπει να είναι εντελϊσ 

ακίνδυνθ για: 

 άτομα με καρδιακό βθματοδότθ,  

 ζγκυεσ γυναίκεσ, 

 μαγνθτικά μζςα αποκικευςθσ (π.χ. διςκζτεσ, πιςτωτικζσ κάρτεσ, μνιμεσ 

θμιαγωγϊν κλπ). 

Για κάκε μία από τισ προαναφερόμενεσ 3 περιπτϊςεισ, τα ηθτοφμενα να προκφπτουν επί 

ποινι απορρίψεωσ, μόνο από επίςθμα πιςτοποιθτικά διεκνϊσ αναγνωριςμζνων 

εργαςτθρίων που κα προςκομιςκοφν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά. 

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα εργαςίασ ςε ςυγχρονιςμό δφο ι περιςςότερων ςυςκευϊν, 

θ μία πλθςίον τθσ άλλθσ χωρίσ δυςμενείσ αλλθλεπιδράςεισ. 

 Θ λειτουργία τθσ ςυςκευισ να μθν επθρεάηεται από εξωτερικοφσ θλεκτρονικοφσ 

κορφβουσ κακϊσ και από γειτνιάηουςεσ ςυςκευζσ X-Ray. 

 Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα φωτοκυττάρων για τθν τιρθςθ ςτατιςτικϊν 

ςτοιχείων, με τισ παρακάτω δυνατότθτεσ καταμζτρθςθσ,: 

 Συνολικόσ αρικμόσ των διερχόμενων επιβατϊν, 

 Συνολικόσ αρικμόσ των ςυναγερμϊν, 

 Αυτόματο υπολογιςμό και απεικόνιςθ των επί τοισ εκατό ςυναγερμϊν ςε ςχζςθ 

με τον αρικμό των ελεγχκζντων επιβατϊν. 

 Επίςθσ, να είναι δυνατι θ καταμζτρθςθ του ςυνολικοφ χρόνου λειτουργίασ τθσ 

ςυςκευισ. 

 Να ζχει δυνατότθτα ανίχνευςθσ μεταλλικϊν αντικειμζνων με ταχφτθτα διζλευςθσ 

0.2m/sec ζωσ και 10m/sec. 

 Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, SMT και modular, με μικροχπολογιςτζσ και θ 

κατανάλωςι τθσ να μθν υπερβαίνει τα 50Watt. 

 Θ πρόςβαςθ ςτθν κεντρικι μονάδα ελζγχου για αλλαγι των διαφόρων παραμζτρων 

του εξοπλιςμοφ να ελζγχεται από κωδικό (password) 

 Επιπρόςκετα, να δίδεται το δικαίωμα ςτον supervisor ϊςτε αυτόσ να μπορεί να 

κακορίςει ποιεσ από τισ παραμζτρουσ ζχει δικαίωμα να αλλάξει ο απλόσ χειριςτισ. 
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 Θ τροφοδοςία τθσ ςυςκευισ κα γίνεται από ρεφμα 230VAC (±10%) / 50Hz (±5%) μζςω 

εξωτερικοφ τροφοδοτικοφ ςυνεχοφσ ρεφματοσ χαμθλισ τάςθσ για τθν αποφυγι 

θλεκτροπλθξίασ. 

 Θ ςυςκευι να λειτουργεί από -200Cο ζωσ +700Cο και υγραςία ζωσ 95%. 

 Βακμόσ προςταςίασ από καιρικζσ ςυνκικεσ IP20 – IEC 529. 

 Θ ςυςκευι να διακζτει άνοιγμα διζλευςθσ ενόσ ατόμου από 72cm ζωσ 76cm. 

 Θ ςυςκευι κα ζχει δυνατότθτα επικοινωνίασ με PC μζςω κφρασ RS-232 και Bluetooth.  

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ (Υ-RAY) ΕΛΕΓΥΟΤ 

ΥΕΙΡΑΠΟΚΕΤΩΝ – ΑΠΟΚΕΤΩΝ.  

 

Σφνκεςθ εξοπλιςμοφ Ακτινοςκοπικοφ μθχανιματοσ (Ω-RAY) ελζγχου χειραποςκευϊν – 

αποςκευϊν. 

Θ ςυςκευι X-RAY προορίηεται για τθν αναγνϊριςθ και ανίχνευςθ επικίνδυνων 

αντικειμζνων, όπωσ εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν, μεταλλικϊν αντικειμζνων, ναρκωτικϊν κλπ. Ο 

πλιρθσ διαχωριςμόσ των αντικειμζνων επιτυγχάνεται με τθ μζτρθςθ του ςυντελεςτι 

απορρόφθςθσ των παραγόμενων ακτινϊν Ω των διάφορων αντικειμζνων και το 

εξειδικευμζνο λογιςμικό τθσ ςυςκευισ.  

 

Θα πρζπει να είναι κατάλλθλθ για 24ωρθ λειτουργία χωρίσ μεταβολι των λειτουργικϊν 

επιδόςεων και χαρακτθριςτικϊν τθσ και δεν κα πρζπει να επθρεάηεται από πθγζσ 

θλεκτρομαγνθτικοφ κορφβου (noisesources). 

 

Θ ςυςκευι κα πρζπει να ςυνοδεφεται  μαηί με τον απαραίτθτο, για τθ λειτουργία τθσ, 

εξοπλιςμό  και από το απαραίτθτο λογιςμικό για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ, το οποίο κα 

πρζπει να παραδοκεί ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα που κα ςυνοδεφεται από 

γλωςςάριο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Στθ ςυςκευι κα πρζπει να υπάρχει ολοκλθρωμζνοσ ςτακμόσ εργαςίασ, που κα 

περιλαμβάνει οκόνθ, υπολογιςτι και εργονομικό πλθκτρολόγιο τα οποία κα μποροφν να 

τοποκετθκοφν ςε απόςταςθ από τθ ςυςκευι. 

 

Θ ςυςκευι να παραδοκεί με ολοκλθρωμζνο ςτακμό εργαςίασ, που κα περιλαμβάνει 

ξεχωριςτό τροχιλατο (με φρζνα) controldesk με οκόνθ τουλάχιςτον 19’’, υπολογιςτι, 

εργονομικό πλθκτρολόγιο, πρόβλεψθ για αεριςμό τθσ οκόνθσ και κανάλια για τθν διζλευςθ 

των καλωδίων. Ο ςτακμόσ εργαςίασ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα τοποκζτθςισ του ςε 

απόςταςθ από τθ ςυςκευι. Επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα για μελλοντικι 

επζκταςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων τθσ ςυςκευισ με μόνο τθν εγκατάςταςθ 

αντίςτοιχου λογιςμικοφ χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ εξωτερικϊν δίςκων (CD, ςκλθρόσ δίςκοσ 

κλπ). 

 

Γενικέρ  απαιτήσειρ Ακτινοσκοπικού μησανήματορ (Υ-RAY) ελέγσος σειπαποσκεςών 

– αποσκεςών. 
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 Θ προςφερόμενθ ςυςκευι να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτθ, ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ (SMD), ςυμμορφωμζνθ με όλα Ευρωπαϊκά και Διεκνι STANDARDS. 

 Απαιτείται θ ςυςκευι να φζρει τθν ειδικι ςιμανςθ “CE” κατά τα οριηόμενα ςτισ κοινζσ 

Υπουργικζσ αποφάςεισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, 

Εκνικισ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, που περιζχονται ςτα Ψ.Ε.Κ. 688/Β/1994 και 

992/Β/30-12-94. 

 Απαιτείται θ υποβολι ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά, πιςτοποίθςθσ τθσ ςυςκευισ Ω-Ray από 

ζνα τουλάχιςτον Ευρωπαϊκό Κζντρο δοκιμϊν εξοπλιςμοφ αεροπορικισ αςφάλειασ.  

 Απαιτείται θ ςυμμόρφωςθ του ςυμμετζχοντοσ, και ςε περίπτωςθ που δεν καταςκευάηει 

αυτόσ το προϊόν, και του καταςκευαςτι με το παρακάτω πιςτοποιθτικό το οποίο πρζπει 

να υποβλθκεί ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά: 

 ISO 9001:2008. 

 Το λογιςμικό τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να παραδοκεί ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι 

γλϊςςα που κα ςυνοδεφεται από γλωςςάριο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Σεσνικά και επισειπησιακά σαπακτηπιστικά Ακτινοσκοπικού μησανήματορ (Υ-RAY) 

ελέγσος σειπαποσκεςών – αποσκεςών. 

 Θ ςυςκευι Ω-Ray, προορίηεται για τθν επιτυχι αναγνϊριςθ μεταλλικϊν αντικειμζνων, 

πυροκροτθτϊν, εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν, όπλων, ναρκωτικϊν κλπ, τα οποία μπορεί να 

ευρίςκονται μζςα ςε βαλίτςεσ, δζματα κ.λ.π. Για το λόγο αυτό, κα πρζπει θ ςυςκευι, να 

ζχει τθ δυνατότθτα να διαχωρίηει τα φποπτα αντικείμενα ςε οργανικά και μικτά, 

ανάλογα με τον ατομικό τουσ αρικμό (Η) και το ποςοςτό απορρόφθςθσ των 

παραγομζνων ακτίνων (Ω) και το πάχοσ τουσ. Θ ανίχνευςθ και ο διαχωριςμόσ των 

αντικειμζνων ςε πλαςτικά (ORGANICS), ςε μζταλλα  (INORGANICS) και μικτά (MIXED), 

κα ολοκλθρϊνεται με μια μοναδικι διζλευςθ των χειραποςκευϊν, αποςκευϊν κ.λ.π. 

μζςα από τθ ςυςκευι. Θ απεικόνιςθ δε των αντικειμζνων ςτθν οκόνθ μετά το 

διαχωριςμό τουσ, να γίνεται με ξεχωριςτό χρϊμα και κατά προτίμθςθ ςε τρία 

διαφορετικά χρϊματα (ΑΡΑΑΒΑΤΟΣ ΟΟΣ). 

 Θ διζλευςθ των προσ ανίχνευςθ αποςκευϊν μζςα από τθν ςυςκευι X-RAY, κα πρζπει 

να επιτυγχάνεται με τθ χριςθ ραουλοδιαδρόμου (roller). Επιπλζον, κα πρζπει ο 

ραουλοδιάδρομοσ να ζχει τθ δυνατότθτα προζκταςθσ, ςε περίπτωςθ που αυτό 

χρειαςτεί μελλοντικά. Τζλοσ, κα πρζπει με τθν προςφορά να δθλωκεί : 

 Θ ταχφτθτα του ραουλοδιαδρόμου (όχι μικρότερθ των 0,2 m/sec), 

 Θ ιςχφσ του χρθςιμοποιοφμενου κινθτιρα.   

 Οι διαςτάςεισ του ανοίγματοσ για τθν διζλευςθ των αποςκευϊν  (διαςτάςεισ τοφνελ) 

να είναι: 

 Πιάηνο 60 cm ηνπιάρηζηνλ, 

 Ύςνο 40 cm ηνπιάρηζηνλ. 

 Τα μζρθ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τροχιλατο βάςθ μεταφοράσ του 

εργοςταςίου καταςκευισ τθσ ςυςκευισ με τζςςερισ (4) τροχοφσ τουλάχιςτον για τθν 

εφκολθ μετακίνθςθ τουσ. Θ βάςθ μεταφοράσ κα μετατρζπεται ςε βάςθ ςτιριξθσ κατά 

τθν εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ.  

 Συνκικεσ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ: 
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 Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ: 0 ζωσ 40 οC τουλάχιςτον και ςχετικι  υγραςία από 10 

- 90% περίπου,  

 Θ τάςθ τροφοδοςίασ : 230V, AC (±10%) / 50 (±3) Hz, 

 Θ ςυςκευι να είναι κατάλλθλθ για 24ωρθ λειτουργία, χωρίσ να παρουςιάηονται 

φαινόμενα υπερκζρμανςθσ ςε οποιαδιποτε από τισ υπομονάδεσ τθσ.          

 Ο ζλεγχοσ των αποςκευϊν να είναι πλιρθσ ςε ποςοςτό 100% χωρίσ να υπάρχουν κενά 

(Cut-OFFS), ςε οποιεςδιποτε από τισ πλευρζσ τουσ και χωρίσ να απαιτείται θ 

τοποκζτθςθ τουσ ςτον ιμάντα μεταφοράσ ςε οριςμζνθ κζςθ. 

 Το περιεχόμενο των ελεγχομζνων αποςκευϊν να  απεικονίηεται ςε ζγχρωμα TV-

Monitor με εμφάνιςθ αςπρόμαυρων και ψευδοχρωματικϊν εικόνων για τθν 

απεικόνιςθ του περιεχομζνου των αποςκευϊν-δεμάτων κ.λπ. 

 Tα Monitor να ζχουν τα κάτωκι χαρακτθριςτικά: 

 Μέγεζνο νζόλεοηνπιάρηζηνλ 19’’, 

 Resolution ηνπιάρηζηνλ 1280 Υ1024 PIXELS /75 Hz, 

 Κνκβία ξύζκηζεο θσηεηλόηεηαο, αληίζεζεο (Contrast). 

 H διακριτικότθτα τθσ εικόνασ κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα διάκριςθσ ςφρματοσ 

εκρθκτικοφ μθχανιςμοφ από χαλκό 0,08mm και διαπερατότθτα 27 mm ατςάλι 

τουλάχιςτον. 

 Οι δυνατότθτεσ επεξεργαςίασ εικόνασ να είναι On-Line και Real-Time. 

 Οι ςυςκευζσ κα πρζπει να διακζτουν : 

 Γπλαηόηεηα πςειήο θαη ρακειήο δηείζδπζεο, 

 Γπλαηόηεηα παξακνλήο ηεο εηθόλαο ζηα TV-Monitors γηα απεξηόξηζην ρξόλν θαη 

κέρξη ηε δηέιεπζε λέσλ αληηθεηκέλσλ, 

 πζηήκαηα θσηνθύηηαξσλ ή άιιν κεραληζκό ζηελ είζνδν ηνπο, ώζηε λα κπνξνύλ 

λα αληρλεύνπλ όια ηα ππό έιεγρν αληηθείκελα αλεμάξηεηα από ην ζρήκα θαη ην 

ύςνο ηνπο, 

 Οπηηθέο ελδείμεηο  πνπ λα δείρλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο γελλήηξηαο θαηά ην ρξόλν 

αθηηλνβνιίαο ηεο, 

 Γύν ειεθηξνληθνύο κεηξεηέο αξηζκνύ ειεγρνκέλσλ ρεηξαπνζθεπώλ, δεκάησλ θ.ιπ. 

κε δπλαηόηεηα reset γηα ηνλ έλαλ από απηνύο, 

 πζηήκαηα αζθαιείαο πνπ ζα απμάλεη ηελ αθηηλνπξνζηαζία ηνπο, όπσο 

πξνζηαηεπηηθά  κνιπβδνθαιύκκαηα ή κνιπβδνθνπξηίλεο. Πξέπεη επίζεο λα 

δηαζέηνπλ ζύζηεκα ελδναζθάιηζεο (interlocks) θαη λα ηίζεληαη εθηόο ιεηηνπξγίαο, 

ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπο θαηά ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

 ύζηεκα απηόκαηεο δηαθνπήο ηεο αθηηλνβνιίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο 

ππεξβεί ην όξην αζθαιείαο (ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ). 

 Για τισ γεννιτριεσ (X-RAY), να δοκοφν: 

 Ο τφποσ τουσ, 

 Θ τάςθ λειτουργίασ τουσ ςε KV, 

 Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ, 

 Ο καταςκευαςτισ τουσ, 

 Το είδοσ και ο τφποσ του μονωτικοφ υλικοφ τουσ. 

 Θ διαχεόμενθ ακτινοβολία ςε οποιοδιποτε ςθμείο γφρω από τθ ςυςκευι δεν πρζπει 

να υπερβαίνει τα 0,5 mrem (1 μGy)  ανά ϊρα ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 
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 Το ποςοςτό (δόςθ) ακτινοβολίασ πάνω ςτο προσ ανίχνευςθ αντικείμενο να είναι 

λιγότερο από 3μGy ϊςτε να μθν επθρεάηει FILMS των 1600 ASA/ISO.  

 Δυνατότθτα ανάκλθςθσ προθγουμζνων ελεγμζνων αντικειμζνων. 

 Θ ψθφιοποίθςθ τθσ εικόνασ να γίνεται τουλάχιςτον ςε επίπεδο 14bit, ενϊ θ 

επεξεργαςία τθσ ςε επίπεδο 24bit.  

 Θ ςυςκευι να είναι εφοδιαςμζνθ με αυτόματο ςφςτθμα εντοπιςμοφ υπόπτων 

αντικειμζνων (εκρθκτικϊν). Τα φποπτα αντικείμενα να μαρκάρονται αυτόματα με 

χρωματικό πλαίςιο. Το ςφςτθμα να ανιχνεφει διαφορετικζσ φλεσ και ποςότθτεσ 

εκρθκτικϊν ςε διαφορετικά προγράμματα.  

 Ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τθσ ςυςκευισ να διακζτει τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Επεξεργαςτι quad core 2GHz,  

 Σκλθρό δίςκο 500GB,mirrorade, 

 RAM 4GB, 

 Τζςςερισ (4) κφρεσ USB , 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι όλα τα μζρθ του υπολογιςτι να προζρχονται από τον ίδιο 

καταςκευαςτι. 

 

Συναρμολόγθςθ – Εγκατάςταςθ. 

 

Πλα τα μθχανιματα κα ςυναρμολογθκοφν, κα εγκαταςτακοφν και κα τεκοφν ςε πλιρθ 

λειτουργία με ευκφνθ και ζξοδα του Αναδόχου, «ςε λειτουργία με το κλειδί ςτο χζρι».  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει πιςτοποιθτικό αναγνωριςμζνου φορζα ςυςτθμάτων 

αςφαλείασ για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ λειτουργίασ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςφμφωνα 

με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ  (προβλζπεται ςτο άρκρο 56 του Ν. 

4412/2016). 

 

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ. 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ χειριςμοφ όλων των μθχανθμάτων ςε 

αρμόδιο προςωπικό τθσ ΟΛ ΑΕ. και ςτθν παράδοςθ εγχειριδίων λειτουργίασ. Θ 

εκπαίδευςθ κα γίνει ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από κατάλλθλο προςωπικό του Αναδόχου. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

 

α/α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1 Θ μαγνθτικι πφλθ κα αποτελείται από Δφο 
(2) πλευρικά πλαίςια τθσ μαγνθτικισ πφλθσ 
με τισ κεραίεσ εκπομπισ και λιψθσ. 

ΝΑΙ   

2 Θ μαγνθτικι πφλθ κα αποτελείται από Μία 
(1) θλεκτρονικι μονάδα ςτο πάνω μζροσ 
αυτισ. 

ΝΑΙ   

3 Θ μαγνθτικι πφλθ κα αποτελείται από 
Εργοςταςιακά πζδιλα ςτιριξθσ ςτο 
δάπεδο. 

ΝΑΙ   

4 Θ μαγνθτικι πφλθ κα αποτελείται από 
Εςωτερικό ι εξωτερικό ςφςτθμα UPS ι 
μπαταριϊν με αυτόματο ςφςτθμα 
μεταγωγισ ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
τάςθσ τροφοδοςίασ τθσ ΔΕΘ και 
δυνατότθτα λε ιτουργίασ τθσ ςυςκευισ 
από το UPS / μπαταρίεσ για τουλάχιςτον 20 
λεπτά. 

ΝΑΙ   

5 Θ μαγνθτικι πφλθ κα αποτελείται από 
Εξωτερικό τροφοδοτικό ςυνεχοφσ τάςθσ 
για τθν αποφυγι θλεκτροπλθξίασ. 

ΝΑΙ   

6 Θ μαγνθτικι πφλθ κα αποτελείται από 
Εντόσ τθσ μαγνθτικισ πφλθσ κα υπάρχει 
μόνο ςυνεχζσ ρεφμα και όχι 
εναλλαςςόμενο. 

ΝΑΙ   

7 Θ Μαγνθτικι Ρφλθ και όλα τα επιμζρουσ 
τμιματα αυτισ κα είναι καινοφρια και 
αμεταχείριςτα. 

ΝΑΙ   

8 Το λογιςμικό τθσ Μαγνθτικισ Ρφλθσ κα 
πρζπει να παραδοκεί ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα που κα ςυνοδεφεται από 
γλωςςάριο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

ΝΑΙ   

9 Απαιτείται θ Μαγνθτικι Ρφλθ να 
ακολουκεί τα παρακάτω standards τα 
οποία πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Τεχνικι 
Ρροςφορά: 

 Ειδικι ςιμανςθ “CE” κατά τα 
οριηόμενα ςτισ κοινζσ Υπουργικζσ 
αποφάςεισ του Υπουργείου 
Οικονομικϊν, Μεταφορϊν και 
Επικοινωνιϊν, Εκνικισ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ, που περιζχονται ςτα Ψ.Ε.Κ. 
688/Β/1994 και 992/Β/30-12-94, 

 Συμμόρφωςθ ωσ προσ το πρότυπο 
αςφαλείασ EU standard 2. 

ΝΑΙ   

10 Απαιτείται θ ςυμμόρφωςθ του 
ςυμμετζχοντοσ, και ςε περίπτωςθ που δεν 
καταςκευάηει αυτόσ το προϊόν, και του 
καταςκευαςτι με το παρακάτω 
πιςτοποιθτικό το οποίο πρζπει να 
υποβλθκεί ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά: 

 ISO 9001:2008. 

ΝΑΙ   

11 Θ μαγνθτικι πφλθ να δείχνει με φωτεινά ΝΑΙ   
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LED το φψοσ του ςϊματοσ του επιβάτθ 
ςτο οποίο ανιχνεφκθκε το μεταλλικό 
αντικείμενο. Θ ςυςκευι πρζπει να 
διακζτει τουλάχιςτον είκοςι (20) κάκετεσ 
ηϊνεσ και τρεισ (3) οριηόντιεσ για να 
υποδεικνφει με τθν μζγιςτθ δυνατι 
ακρίβεια το ακριβζσ ςθμείο ανίχνευςθσ 
και να μειϊνεται ο χρόνοσ ελζγχου.  

12 Θ αρχι λειτουργίασ τθσ μαγνθτικισ πφλθσ 
να είναι το ςυνεχζσ ι παλμικό μαγνθτικό 
πεδίο ελεγχόμενο με ψθφιακι τεχνολογία 
με τθν χριςθ μικροχπολογιςτϊν για τθν 
ανίχνευςθ και τον ζλεγχο. 

ΝΑΙ   

13 Ανεξάρτθτα από το επιλεγόμενο standard 
ανίχνευςθσ, θ μαγνθτικι πφλθ πρζπει να 
ανιχνεφει 100% το επιλεγόμενο πρότυπο 
ανεξάρτθτα από τθν κζςθ του, τθν γωνία, 
τθν κατεφκυνςθ και τθν ςυςκευαςία του 
ςε οποιοδιποτε ςθμείο επί των επιβατϊν 
και του μαγνθτικοφ πεδίου τθσ ςυςκευισ. 

ΝΑΙ   

14 Θ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ τθσ μαγνθτικισ 
πφλθσ και οι υπόλοιπεσ παράμετροι πρζπει 
να είναι αυτόματα ρυκμιηόμενοι από τθν 
ςυςκευι για κάκε επιλεγόμενο standard 
αςφάλειασ. Ραρόλα αυτά κα πρζπει 
επίςθσ να δίδεται θ δυνατότθτα 
αυξομείωςθσ τθσ ευαιςκθςίασ ζωσ 100 
διαβακμίςεισ ανά πρόγραμμα ανίχνευςθσ. 

ΝΑΙ   

15 Θ μαγνθτικι πφλθ κα πρζπει να ζχει 
δυνατότθτα άμεςθσ επιλογισ, από το 
μενοφ τθσ κεντρικισ θλεκτρονικισ 
μονάδασ, τουλάχιςτον των ακόλουκων 
προγραμμάτων ανίχνευςθσ: EU standard 1, 
EU standard 2, EU standard 3, Λυμζνα 
Ππλα, NIJ 0601.02 μεγάλου μεγζκουσ, NIJ 
0601.02 μεςαίου μεγζκουσ. 

ΝΑΙ   

16 Ελάχιςτοσ αποδεκτόσ αρικμόσ 
προγραμμάτων ανίχνευςθσ τθσ μαγνθτικισ 
πφλθσ: 20 και ελάχιςτοσ αποδεκτόσ 
αρικμόσ προγραμμάτων ανίχνευςθσ για 
μελλοντικι χριςθ και παραμετροποίθςθ 
από τθν Υπθρεςία χωρίσ να απαιτείται θ 
προμικεια νζου εξοπλιςμοφ: 10. 

ΝΑΙ   

17 Ταυτόχρονα με τθν ανίχνευςθ 
απαγορευμζνων μεταλλικϊν αντικειμζνων 
ςφμφωνα με το EU standard 2, θ μαγνθτικι 
πφλθ κα πρζπει να παρουςιάηει ψευδείσ 
ςυναγερμοφσ από προςωπικά μεταλλικά 
αντικείμενα (π.χ. ρολόγια, μζταλλα ςτα 
παποφτςια, κλπ και εξαιρουμζνων κινθτϊν 
τθλεφϊνων, κλειδιϊν, τςιγάρων, 
αναπτιρων, πανωφορίων κλπ) ςε μζγιςτο 
αποδεκτό ποςοςτό ζωσ 25% προκειμζνου 
να επιταχφνεται θ ροι των επιβατϊν και να 
μειϊνεται ο χρόνοσ αναμονισ τουσ ςτο 
ςθμείο ελζγχου. Αυτό να αποδεικνφεται με 

ΝΑΙ   
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τθν υποβολι εγγράφου από Κρατικι 
Υπθρεςία.  

18 Θ μαγνθτικι πφλθ κα πρζπει να διατίκεται 
ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ 
βλαβϊν το οποίο κα προςδιορίηει το τμιμα 
τθσ ςυςκευισ που ζχει υποςτεί βλάβθ. 

ΝΑΙ   

19 Οι ενδείξεισ του ςυναγερμοφ τθσ 
μαγνθτικισ πφλθσ να είναι οπτικζσ και 
θχθτικζσ. Ο θχθτικόσ ςυναγερμόσ να 
μπορεί να ρυκμίηεται για τθν ζνταςι, τθν 
χροιά και τθν διάρκεια του ςυναγερμοφ 
τουλάχιςτον ςε 10 επίπεδα. Θ θλεκτρονικι 
μονάδα κα απεικονίηει και αναλογικά το 
μζγεκοσ τθσ μεταλλικισ μάηασ που 
ανιχνεφκθκε. 

ΝΑΙ   

20 Θ μαγνθτικι πφλθ κα πρζπει να ανιχνεφει 
όλα τα ςιδθρομαγνθτικά, αμαγνθτικά και 
κράματα μετάλλων και να παρζχει 
πλθροφόρθςθ για το είδοσ του μετάλλου 
που ανιχνεφκθκε. 

ΝΑΙ   

21 Μετά τθν ορκι εγκατάςταςθ τθσ 
μαγνθτικισ πφλθσ δεν πρζπει να 
εμφανίηονται ψευδείσ ςυναγερμοί λόγω 
αςτακοφσ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

22 Ο χρόνοσ επαναλειτουργίασ τθσ μαγνθτικισ 
πφλθσ από τθν κατάςταςθ ςυναγερμοφ να 
είναι ρυκμιηόμενοσ από τουλάχιςτον 0.3 
sec ζωσ 2 sec. 

ΝΑΙ   

23 Θ μαγνθτικι πφλθ δεν κα προκαλεί 
επιπτϊςεισ ςτο γενικό κοινό και πρζπει να 
είναι εντελϊσ ακίνδυνθ για: 

 άτομα με καρδιακό βθματοδότθ,  

 ζγκυεσ γυναίκεσ, 

 μαγνθτικά μζςα αποκικευςθσ 
(π.χ. διςκζτεσ, πιςτωτικζσ κάρτεσ, 
μνιμεσ θμιαγωγϊν κλπ). 

Για κάκε μία από τισ προαναφερόμενεσ 3 
περιπτϊςεισ, τα ηθτοφμενα να προκφπτουν 
επί ποινι απορρίψεωσ, μόνο από επίςθμα 
πιςτοποιθτικά διεκνϊσ αναγνωριςμζνων 
εργαςτθρίων που κα προςκομιςκοφν ςτθν 
Τεχνικι Ρροςφορά. 

ΝΑΙ   

24 Να παρζχεται θ δυνατότθτα εργαςίασ ςε 
ςυγχρονιςμό δφο ι περιςςότερων 
μαγνθτικϊν πυλϊν, θ μία πλθςίον τθσ 
άλλθσ χωρίσ δυςμενείσ αλλθλεπιδράςεισ. 

ΝΑΙ   

25 Θ λειτουργία τθσ μαγνθτικισ πφλθσ να μθν 
επθρεάηεται από εξωτερικοφσ 
θλεκτρονικοφσ κορφβουσ κακϊσ και από 
γειτνιάηουςεσ ςυςκευζσ X-Ray. 

ΝΑΙ   

26 Θ μαγνθτικι πφλθ να διακζτει 
ενςωματωμζνο ςφςτθμα φωτοκυττάρων 
για τθν τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, με 
τισ παρακάτω δυνατότθτεσ καταμζτρθςθσ,: 

 Συνολικόσ αρικμόσ των διερχόμενων 
επιβατϊν, 

ΝΑΙ   
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 Συνολικόσ αρικμόσ των ςυναγερμϊν, 

 Αυτόματο υπολογιςμό και 
απεικόνιςθ των επί τοισ εκατό 
ςυναγερμϊν ςε ςχζςθ με τον 
αρικμό των ελεγχκζντων 
επιβατϊν. 

27 Να είναι δυνατι θ καταμζτρθςθ του 
ςυνολικοφ χρόνου λειτουργίασ τθσ 
μαγνθτικισ πφλθσ. 

ΝΑΙ   

28 Θ μαγνθτικι πφλθ να ζχει δυνατότθτα 
ανίχνευςθσ μεταλλικϊν αντικειμζνων με 
ταχφτθτα διζλευςθσ 0.2m/sec ζωσ και 
10m/sec. 

ΝΑΙ   

29 Θ μαγνθτικι πφλθ να είναι ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ, SMT και modular, με 
μικροχπολογιςτζσ και θ κατανάλωςι τθσ 
να μθν υπερβαίνει τα 50Watt. 

ΝΑΙ   

30 Θ πρόςβαςθ ςτθν κεντρικι μονάδα 
ελζγχου τθσ μαγνθτικισ πφλθσ για αλλαγι 
των διαφόρων παραμζτρων του 
εξοπλιςμοφ να ελζγχεται από κωδικό 
(password). Επιπρόςκετα, να δίδεται το 
δικαίωμα ςτον supervisor ϊςτε αυτόσ να 
μπορεί να κακορίςει ποιεσ από τισ 
παραμζτρουσ ζχει δικαίωμα να αλλάξει ο 
απλόσ χειριςτισ. 

ΝΑΙ   

31 Θ τροφοδοςία τθσ μαγνθτικισ πφλθσ κα 
γίνεται από ρεφμα 230VAC (±10%) / 50Hz 
(±5%) μζςω εξωτερικοφ τροφοδοτικοφ 
ςυνεχοφσ ρεφματοσ χαμθλισ τάςθσ για τθν 
αποφυγι θλεκτροπλθξίασ. 

ΝΑΙ   

32 Θ μαγνθτικι πφλθ να λειτουργεί από -
200C

ο
 ζωσ +700C

ο
 και υγραςία ζωσ 95%. 

ΝΑΙ   

33 Θ μαγνθτικι πφλθ να ζχει βακμό 
προςταςίασ από καιρικζσ ςυνκικεσ IP20 – 
IEC 529. 

ΝΑΙ   

34 Θ μαγνθτικι πφλθ να διακζτει άνοιγμα 
διζλευςθσ ενόσ ατόμου από 72cm ζωσ 
76cm. 

ΝΑΙ   

35 Θ μαγνθτικι πφλθ κα ζχει δυνατότθτα 
επικοινωνίασ με PC μζςω κφρασ RS-232 και 
Bluetooth.  

ΝΑΙ   

36 Θ ςυςκευι X-RAY κα πρζπει να είναι 
κατάλλθλθ για 24ωρθ λειτουργία χωρίσ 
μεταβολι των λειτουργικϊν επιδόςεων και 
χαρακτθριςτικϊν τθσ και δεν κα πρζπει να 
επθρεάηεται από πθγζσ 
θλεκτρομαγνθτικοφ κορφβου 
(noisesources). 

ΝΑΙ   

37 Θ ςυςκευι X-RAY κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται  μαηί με τον απαραίτθτο, για 
τθ λειτουργία τθσ, εξοπλιςμό  και από το 
απαραίτθτο λογιςμικό για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία τθσ, το οποίο κα πρζπει να 
παραδοκεί ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι 
γλϊςςα που κα ςυνοδεφεται από 

ΝΑΙ   
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γλωςςάριο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

38 Στθ ςυςκευι X-RAY κα πρζπει να υπάρχει 
ολοκλθρωμζνοσ ςτακμόσ εργαςίασ, που κα 
περιλαμβάνει οκόνθ, υπολογιςτι και 
εργονομικό πλθκτρολόγιο τα οποία κα 
μποροφν να τοποκετθκοφν ςε απόςταςθ 
από τθ ςυςκευι. 

ΝΑΙ   

39 Θ ςυςκευι X-RAY να παραδοκεί με 
ολοκλθρωμζνο ςτακμό εργαςίασ, που κα 
περιλαμβάνει ξεχωριςτό τροχιλατο (με 
φρζνα) controldesk με οκόνθ τουλάχιςτον 
19’’, υπολογιςτι, εργονομικό 
πλθκτρολόγιο, πρόβλεψθ για αεριςμό τθσ 
οκόνθσ και κανάλια για τθν διζλευςθ των 
καλωδίων. Ο ςτακμόσ εργαςίασ κα πρζπει 
να ζχει τθ δυνατότθτα τοποκζτθςισ του ςε 
απόςταςθ από τθ ςυςκευι. Επίςθσ κα 
πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα για 
μελλοντικι επζκταςθ των επιχειρθςιακϊν 
δυνατοτιτων τθσ ςυςκευισ με μόνο τθν 
εγκατάςταςθ αντίςτοιχου λογιςμικοφ 
χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ εξωτερικϊν 
δίςκων (CD, ςκλθρόσ δίςκοσ κλπ). 

ΝΑΙ   

40 Απαιτείται θ υποβολι ςτθν Τεχνικι 
Ρροςφορά, πιςτοποίθςθσ τθσ ςυςκευισ Ω-
Ray από ζνα τουλάχιςτον Ευρωπαϊκό 
Κζντρο δοκιμϊν εξοπλιςμοφ αεροπορικισ 
αςφάλειασ.  

ΝΑΙ   

41 Απαιτείται θ ςυςκευι Ω-RAY  να φζρει τθν 
ειδικι ςιμανςθ “CE” κατά τα οριηόμενα 
ςτισ κοινζσ Υπουργικζσ αποφάςεισ του 
Υπουργείου Οικονομικϊν, Μεταφορϊν και 
Επικοινωνιϊν, Εκνικισ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ, που περιζχονται ςτα Ψ.Ε.Κ. 
688/Β/1994 και 992/Β/30-12-94. 

ΝΑΙ   

42 Θ προςφερόμενθ ςυςκευι Ω-RAY να είναι 
καινοφργια και αμεταχείριςτθ, ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ (SMD), ςυμμορφωμζνθ με όλα 
Ευρωπαϊκά και Διεκνι STANDARDS. 

ΝΑΙ   

43 Απαιτείται θ ςυμμόρφωςθ του 
ςυμμετζχοντοσ, και ςε περίπτωςθ που δεν 
καταςκευάηει αυτόσ το προϊόν, και του 
καταςκευαςτι με το παρακάτω 
πιςτοποιθτικό το οποίο πρζπει να 
υποβλθκεί ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά: 

 ISO 9001:2008. 

ΝΑΙ   

44 Το λογιςμικό τθσ ςυςκευισ Ω-RAY κα 
πρζπει να παραδοκεί ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα που κα ςυνοδεφεται από 
γλωςςάριο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

ΝΑΙ   

45 Θ ςυςκευι Ω-Ray, προορίηεται για τθν 
επιτυχι αναγνϊριςθ μεταλλικϊν 
αντικειμζνων, πυροκροτθτϊν, εκρθκτικϊν 
μθχανιςμϊν, όπλων, ναρκωτικϊν κλπ, τα 
οποία μπορεί να ευρίςκονται μζςα ςε 
βαλίτςεσ, δζματα κ.λ.π. Για το λόγο αυτό, 

ΝΑΙ   
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κα πρζπει θ ςυςκευι, να ζχει τθ 
δυνατότθτα να διαχωρίηει τα φποπτα 
αντικείμενα ςε οργανικά και μικτά, 
ανάλογα με τον ατομικό τουσ αρικμό (Η) 
και το ποςοςτό απορρόφθςθσ των 
παραγομζνων ακτίνων (Ω) και το πάχοσ 
τουσ. Θ ανίχνευςθ και ο διαχωριςμόσ των 
αντικειμζνων ςε πλαςτικά (ORGANICS), ςε 
μζταλλα  (INORGANICS) και μικτά (MIXED), 
κα ολοκλθρϊνεται με μια μοναδικι 
διζλευςθ των χειραποςκευϊν, αποςκευϊν 
κ.λ.π. μζςα από τθ ςυςκευι. Θ απεικόνιςθ 
δε των αντικειμζνων ςτθν οκόνθ μετά το 
διαχωριςμό τουσ, να γίνεται με ξεχωριςτό 
χρϊμα και κατά προτίμθςθ ςε τρία 
διαφορετικά χρϊματα (ΑΡΑΑΒΑΤΟΣ 
ΟΟΣ). 

46 Θ διζλευςθ των προσ ανίχνευςθ 
αποςκευϊν μζςα από τθν ςυςκευι X-RAY, 
κα πρζπει να επιτυγχάνεται με τθ χριςθ 
ραουλοδιαδρόμου (roller). Επιπλζον, κα 
πρζπει ο ραουλοδιάδρομοσ να ζχει τθ 
δυνατότθτα προζκταςθσ, ςε περίπτωςθ 
που αυτό χρειαςτεί μελλοντικά. Τζλοσ, κα 
πρζπει με τθν προςφορά να δθλωκεί : 

 Θ ταχφτθτα του ραουλοδιαδρόμου (όχι 
μικρότερθ των 0,2 m/sec), 

 Θ ιςχφσ του χρθςιμοποιοφμενου 
κινθτιρα.  

ΝΑΙ   

47 Οι διαςτάςεισ του ανοίγματοσ τθσ 
ςυςκευισ Ω-Ray, για τθν διζλευςθ των 
αποςκευϊν  (διαςτάςεισ τοφνελ) να είναι: 

 Ρλάτοσ 60 cm τουλάχιςτον, 

 Φψοσ 40 cm τουλάχιςτον. 

ΝΑΙ   

48 Τα μζρθ τθσ ςυςκευισ Ω-Ray  κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τροχιλατο βάςθ 
μεταφοράσ του εργοςταςίου καταςκευισ 
τθσ ςυςκευισ με τζςςερισ (4) τροχοφσ 
τουλάχιςτον για τθν εφκολθ μετακίνθςθ 
τουσ. Θ βάςθ μεταφοράσ κα μετατρζπεται 
ςε βάςθ ςτιριξθσ κατά τθν εγκατάςταςθ 
τθσ ςυςκευισ.  

ΝΑΙ   

49 Συνκικεσ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ Ω-Ray: 

- Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ: 0 ζωσ 
40 

ο
C τουλάχιςτον και ςχετικι  

υγραςία από 10 - 90% περίπου,  

- Θ τάςθ τροφοδοςίασ : 230V, AC 
(±10%) / 50 (±3) Hz, 

- Θ ςυςκευι να είναι κατάλλθλθ για 
24ωρθ λειτουργία, χωρίσ να 
παρουςιάηονται φαινόμενα 
υπερκζρμανςθσ ςε οποιαδιποτε από 
τισ υπομονάδεσ τθσ.    

ΝΑΙ   

50 Ο ζλεγχοσ των αποςκευϊν από τθ ςυςκευι ΝΑΙ   
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Ω-Ray να είναι πλιρθσ ςε ποςοςτό 100% 
χωρίσ να υπάρχουν κενά (Cut-OFFS), ςε 
οποιεςδιποτε από τισ πλευρζσ τουσ και 
χωρίσ να απαιτείται θ τοποκζτθςθ τουσ 
ςτον ιμάντα μεταφοράσ ςε οριςμζνθ κζςθ. 

51 Το περιεχόμενο των ελεγχομζνων 
αποςκευϊν από τθ ςυςκευι Ω-Ray να  
απεικονίηεται ςε ζγχρωμα TV-Monitor με 
εμφάνιςθ αςπρόμαυρων και 
ψευδοχρωματικϊν εικόνων για τθν 
απεικόνιςθ του περιεχομζνου των 
αποςκευϊν-δεμάτων κ.λπ. 

ΝΑΙ   

52 Tα Monitor τθσ ςυςκευισ Ω-Ray να ζχουν 
τα κάτωκι χαρακτθριςτικά: 

- Μζγεκοσ οκόνθσ τουλάχιςτον 19’’, 

- Resolution τουλάχιςτον 1280 Ω1024 
PIXELS /75 Hz, 

- Κομβία ρφκμιςθσ φωτεινότθτασ, 
αντίκεςθσ (Contrast). 

ΝΑΙ   

53 H διακριτικότθτα τθσ εικόνασ τθσ ςυςκευισ 
Ω-Ray κα πρζπει να παρζχει δυνατότθτα 
διάκριςθσ ςφρματοσ εκρθκτικοφ 
μθχανιςμοφ από χαλκό 0,08mm και 
διαπερατότθτα 27 mm ατςάλι 
τουλάχιςτον. 

ΝΑΙ   

54 Οι δυνατότθτεσ επεξεργαςίασ εικόνασ τθσ 
ςυςκευισ Ω-Ray να είναι On-Line και Real-
Time. 

ΝΑΙ   

55 Οι ςυςκευζσ Ω-Ray κα πρζπει να διακζτουν 
: 

- Δυνατότθτα υψθλισ και χαμθλισ 
διείςδυςθσ, 

- Δυνατότθτα παραμονισ τθσ εικόνασ 
ςτα TV-Monitors για απεριόριςτο 
χρόνο και μζχρι τθ διζλευςθ νζων 
αντικειμζνων, 

- Συςτιματα φωτοκφτταρων ι άλλο 
μθχανιςμό ςτθν είςοδο τουσ, ϊςτε να 
μποροφν να ανιχνεφουν όλα τα υπό 
ζλεγχο αντικείμενα ανεξάρτθτα από 
το ςχιμα και το φψοσ τουσ, 

- Οπτικζσ ενδείξεισ  που να δείχνουν 
τθν ενεργοποίθςθ τθσ γεννιτριασ 
κατά το χρόνο ακτινοβολίασ τθσ, 

- Δφο θλεκτρονικοφσ μετρθτζσ αρικμοφ 
ελεγχομζνων χειραποςκευϊν, 
δεμάτων κ.λπ. με δυνατότθτα reset 
για τον ζναν από αυτοφσ, 

- Συςτιματα αςφαλείασ που κα 

ΝΑΙ   
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αυξάνει τθν ακτινοπροςταςία τουσ, 
όπωσ προςτατευτικά  
μολυβδοκαλφμματα ι 
μολυβδοκουρτίνεσ. Ρρζπει επίςθσ να 
διακζτουν ςφςτθμα ενδοαςφάλιςθσ 
(interlocks) και να τίκενται εκτόσ 
λειτουργίασ, ςε περίπτωςθ 
παραβίαςθσ τουσ κατά το χρόνο 
λειτουργίασ τουσ, 

- Σφςτθμα αυτόματθσ διακοπισ τθσ 
ακτινοβολίασ, ςτθν περίπτωςθ που θ 
τιμι τθσ υπερβεί το όριο αςφαλείασ 
(ΑΡΑΑΒΑΤΟΣ ΟΟΣ). 

56 Για τισ γεννιτριεσ (X-RAY), να δοκοφν: 

- Ο τφποσ τουσ, 

- Θ τάςθ λειτουργίασ τουσ ςε KV, 

- Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ, 

- Ο καταςκευαςτισ τουσ, 

- Το είδοσ και ο τφποσ του μονωτικοφ 
υλικοφ τουσ. 

ΝΑΙ   

57 Θ διαχεόμενθ ακτινοβολία ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο γφρω από τθ ςυςκευι Ω-Ray δεν 
πρζπει να υπερβαίνει τα 0,5 mrem (1 μGy)  
ανά ϊρα ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

58 Το ποςοςτό (δόςθ) ακτινοβολίασ τθσ 
ςυςκευισ Ω-Ray πάνω ςτο προσ ανίχνευςθ 
αντικείμενο να είναι λιγότερο από 3μGy 
ϊςτε να μθν επθρεάηει FILMS των 1600 
ASA/ISO.  

ΝΑΙ   

59 Δυνατότθτα ανάκλθςθσ προθγουμζνων 
ελεγμζνων αντικειμζνων από τθ ςυςκευι 
Ω-Ray. 

ΝΑΙ   

60 Θ ψθφιοποίθςθ τθσ εικόνασ τθσ ςυςκευισ 
Ω-Ray να γίνεται τουλάχιςτον ςε επίπεδο 
14bit, ενϊ θ επεξεργαςία τθσ ςε επίπεδο 
24bit.  

ΝΑΙ   

61 Θ ςυςκευι Ω-Ray να είναι εφοδιαςμζνθ με 
αυτόματο ςφςτθμα εντοπιςμοφ υπόπτων 
αντικειμζνων (εκρθκτικϊν). Τα φποπτα 
αντικείμενα να μαρκάρονται αυτόματα με 
χρωματικό πλαίςιο. Το ςφςτθμα να 
ανιχνεφει διαφορετικζσ φλεσ και ποςότθτεσ 
εκρθκτικϊν ςε διαφορετικά προγράμματα.  

ΝΑΙ   

62 Ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ τθσ ςυςκευισ 
Ω-Ray να διακζτει τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Επεξεργαςτι quad core 2GHz,  

 Σκλθρό δίςκο 500GB, mirrorade, 

 RAM 4GB, 

 Τζςςερισ (4) κφρεσ USB , 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι όλα τα 

ΝΑΙ   
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μζρθ του υπολογιςτι να προζρχονται  
   από τον ίδιο καταςκευαςτι. 

63 Θ ανακζτουςα αρχι, απαιτεί τθν 
προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, παραπζμποντασ 
ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα 
οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά 
ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν 
πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ 
οργανιςμοφσ. Ειδικότερα, απαιτείται ο 
οικονομικόσ φορζασ να διακζτει 
παραςτατικά πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ τθσ 
διεκνοφσ ςειράσ ISO, ςυγκεκριμζνα ISO 
9001, ι άλλα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά 
ποιότθτασ και ελζγχου. 

ΝΑΙ   

64 Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ να δεςμευτοφν ότι κα 
παρζχουν τεχνικι υποςτιριξθ 
(αποκατάςταςθ βλαβϊν, διόρκωςθ 
ςφαλμάτων λογιςμικοφ,  προλθπτικι 
ςυντιρθςθ) για διάςτθμα τουλάχιςτον 
τριϊν (3) ετϊν μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι. Οι υπθρεςίεσ τεχνικισ 
υποςτιριξθσ κα πρζπει να παρζχονται από 
εξουςιοδοτθμζνο και πιςτοποιθμζνο από 
τον Καταςκευαςτι προςωπικό. Στα 
πλαίςια τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, ο 
υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει 
να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ κάκε 
ανωμαλίασ που πικανόν προκφψει ςτα 
παραδοτζα λόγω φκοράσ κάποιου 
εξαρτιματοσ, λογιςμικοφ ι ανταλλακτικοφ 
και θ οποία δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα 
του ανακζτοντοσ φορζα. Διευκρινίηεται ότι 
οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν 
τεχνικι υποςτιριξθ κα κακορίηονται με 
ςφμβαςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

ΝΑΙ   

65 Ο οικονομικόσ φορζασ κα εγγυθκεί τθν 
καλι λειτουργία των παραδοτζων που κα 
παραδοκεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 
για διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ από 
τθν παράδοςθ του ζργου. 

ΝΑΙ   

66 Ραροχι ςτον Ανακζτοντα Ψορζα 
ανταλλακτικϊν και παρελκόμενων υλικϊν 
για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν 
οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ.  

ΝΑΙ   

67 Για τθν παραλαβι του ζργου ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό 
αναγνωριςμζνου φορζα ελζγχου 
ςυςτθμάτων αςφαλείασ για τθ 
ςυμμόρφωςθ τθσ λειτουργίασ του 
εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.  

ΝΑΙ   
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68 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει το 
ζργο και τον περιλαμβανόμενο εξοπλιςμό 
εγκατεςτθμζνο και ςε πλιρθ λειτουργία 
ςφμφωνα με το παράρτθμα Α, εντόσ 
προκεςμίασ εξιντα (60) εργαςίμων 
θμερϊν. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 
ζργου, ξεκινά θ περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ και τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

ΝΑΙ   

69 Αποδεικτικό του καταςκευαςτι ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ι το προςωπικό του 
είναι πιςτοποιθμζνο για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ επί του 
προτεινόμενου εξοπλιςμοφ   

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ – ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1
α
 Μαγνθτικι πφλθ εγκαταςτθμζνθ ςε πλιρθ 

λειτουργία. 
ΤΕΜ 1   

2
α
 Ακτινοςκοπικό μθχάνθμα χειραποςκευϊν-

αποςκευϊν εγκαταςτθμζνο ςε πλιρθ 

λειτουργία. 

ΤΕΜ 1   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΨΡΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΨΡΑ 24%  

 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ: ………………………………………………………………………………………………………….  

ΔΤΡΩ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ………………………………………………………………………………………………………….  

ΔΤΡΩ 

 
 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ - ΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΘΣ ........................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ ........................... 

Ρροσ: …………………………. 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμό ............... για ευρϊ ………………. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. Α.Ψ.Μ…….. οδόσ …………. αρικμόσ 

… ΤΚ ………..,} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν 

α)…….….... Α.Ψ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

β)……….…. Α.Ψ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

γ)………….. Α.Ψ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο 

διενεργοφμενο διαγωνιςμό του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. για εκτζλεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ «……………………..…………………………», ςυνολικισ αξίασ ……… € ςφμφωνα με τθ με 

αρικμό................... Διακιρυξι ςασ με θμερομθνία Διενζργειασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι 

ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ. } 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά 

για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ 

ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. } 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………… 

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 

κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................  

Ρροσ: ………………  

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμό................ για ευρϊ.......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………. Α.Ψ.Μ.…………… Οδόσ …………. 

Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) ……………… Α.Ψ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… Α.Ψ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… Α.Ψ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο 

…….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι 

ςασ, με θμερομθνία Διενζργειασ ………………..  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 

κατά τρεισ (3) μινεσ τθσ θμερομθνίασ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ).  

Από τθν εγγφθςθ αυτι, που παρζχεται για τθν πιο πάνω και μόνο αιτία, κα απαλλάξουμε 

τον πελάτθ μασ τον οποίο εγγυόμαςτε, μόνο μετά από ζγγραφθ διλωςι ςασ περί 

απαλλαγισ μασ από κάκε ευκφνθ που μπορεί να προκφψει από τθν προκειμζνθ εγγφθςθ, ι 

μετά τθν επιςτροφι ςε εμάσ του ςϊματοσ τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄ - ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΩΝ 

 

 
α/α Ανακζτων Ψορζασ Ωϊρα Εξοπλιςμόσ που 

εγκαταςτάκθκε 
Θμερομθνία 

Ολοκλιρωςθσ 
Στοιχεία 

Τεκμθρίωςθσ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Σθμείωςθ: Είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ από τον οικονομικό φορζα τουλάχιςτον δφο 

(2) ζργων που ζχει υλοποιιςει με τον προςφερόμενο ι ιςοδφναμο εξοπλιςμό. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ - ΣΕΤΔ 
 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗΣ ΤΟΥ 

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15)  

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

 

 

Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι (.doc) και θ 

Κατευκυντιρια Οδθγία 15 είναι διακζςιμα ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), www.eaadhsy.gr.   

 

http://www.eaadhsy.gr/

