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ΑΝΑΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ  Α.Δ.                 Ραθήλα   15/07/2016 

Σαρ. Γ/λζε :Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ                Αξ. Πξση.  3369  

Ληκάλη Ραθήλαο  

Σαρ. Κσδ.: 190 09 

Σει : (22940) 23605 / 22840                                                         

Fax : (22940) 26076 

Πιεξνθνξίεο: Σερληθή Τπεξεζία    

e-mail : tyvl@tafinaport.gr, tyfk@rafinaport.gr  

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

(CPV: 34997000-2 Δμνπιηζκόο ειέγρνπ, αζθαιείαο θαη ζεκαηνδόηεζεο 
αεξνιηκέλσλ) 

 

Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ:  

« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΠΤΛΗ, ΔΝΟ (1) 

ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ (Υ-RAY) ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΒΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΓΑΣΟΓΡΟΜΙΟΤ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» . 

 

 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

1. Σν Νφκν 2932/01 (ΦΔΚ 145/Α΄/01) «Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο 

ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο – χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη 

Ληκεληθήο Πνιηηηθήο – Μεηαηξνπή Ληκεληθψλ Σακείσλ ζε Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σνλ Ν.4146/2013 (ΦΔΚ 90Α/18-4-2013) «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ 

Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο 

Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

3. Σν ΦΔΚ 2922Β/2015 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Δζληθνχ Καλνληζκνχ 

Αζθαιείαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο». 

4. Σν ΦΔΚ 372Β/2016 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο Σερληθήο Οδεγίαο 

Αζθαιείαο Αξζ.(1)-1ε Σ.Ο.Α.». 

5. Σν Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ». 
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6. Σν Π.Γ. 60/07 (ΦΔΚ Α64/16-03-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ» 

7. Σν Π.Γ. 346/98 (ΦΔΚ 230/Α΄/98) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 92/50/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ηνπιίνπ 1992», φπσο 

ηζρχεη. 

8. Σν Π.Γ. 18/00 (ΦΔΚ 15/Α΄/00) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 346/98, ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 97/52/ΔΚ ηεο 13εο 

Οθησβξίνπ 1997». 

9. Σν Νφκν 4281/2014 (ΦΔΚ 160/2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο απηφο ηζρχεη. 

10. Σν Νφκν 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α΄/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, 

ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξα 79 έσο θαη 

85. 

11. Σν Νφκν 2522/97 (ΦΔΚ 178/Α΄/97) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην 

ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/665 

ΔΟΚ». 

12. Σν Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθφ ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

13. Σελ 1.3/2016 Α,Β θαη Γ Απφθαζε Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

14. Σελ αξ. 35130/739 Τ.Α. (ΦΔΚ Β΄ 1291/11-08-2010). 

15. Σηο κε αξ. 9.3Β/2016 θαη 4.6/2016 Απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

16. Σελ κε ΑΡ. ΠΔΥΩ: Φ.3073/1836/20-02-2015 Απφθαζε Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ Έξγνπ: «Δθπφλεζε Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Ληκέλα Αγίαο Μαξίλαο δηθαηνδνζίαο ΟΛΡ 

ΑΔ». 

17. Σνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ  

 

Σελ 03/08/2016, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00.  

 

Πξόρεηξν Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο € 52.000,00 θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ρακειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα κηαο (1) καγλεηηθήο πύιεο, ελόο (1) αθηηλνζθνπηθνύ 

κεραλήκαηνο (X-RAY) ειέγρνπ επηβαηώλ θαη απνζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ γηα ηε Λεηηνπξγία Τδαηνδξνκίνπ ζην Ληκάλη ηεο Αγ. 

Μαξίλαο». 
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ΑΡΘΡΟ 1 

 

 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή θαη ειεχζεξε, ρσξίο πεξηνξηζκφ 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ θαη ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, 

νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, πνηνηηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαη ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία. 

 

ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο κφλνλ φζνη, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ: 

 

Δίλαη Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή πλεηαηξηζκνί ή 

Κνηλνπξαμίεο ή Δλψζεηο ή πκπξάμεηο απηψλ, πνπ αζρνινχληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαηά ηα ηειεπηαία δχν (2) ρξφληα ζηελ Διιάδα ή ην 

εμσηεξηθφ, κε παξφκνηα ή αληίζηνηρα έξγα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 2εηίαο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Έλσζεο ε απαίηεζε γηα δηεηή απαζρφιεζε θαη 

ιεηηνπξγία, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα 

κέιε απηήο. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ ζε Έλσζε Πξνκεζεπηψλ, 

απηή ζα ιάβεη ηε κνξθή ηεο Κνηλνπξαμίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 

Δθόζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό κε εθπξόζσπό ηνπ 
ζα πξνζθνκίζεη ΒΔΒΑΙΩΗ ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 

 

 

2.1  Αληηθείκελν 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε κηαο (1) 

καγλεηηθήο πχιεο, ελφο (1) αθηηλνζθνπηθνχ κεραλήκαηνο ειέγρνπ επηβαηψλ 

θαη απνζθεπψλ ζηελ θιεηζηή αίζνπζα ηνπ θηηξίνπ εμππεξέηεζεο ηνπ ιηκέλα 

Αγίαο Μαξίλαο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τδαηνδξνκίνπ. 

 

2.2  εκείν εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ 

Ο παξαπάλσ εμνπιηζκφο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί εληφο ηνπ 

δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ ησλ γξαθείσλ ηνπ Τδαηνδξνκίνπ ηα νπνία βξίζθνληαη 

εληφο ηνπ θηηξίνπ εμππεξέηεζεο.  



 
 

4 
 

 

2.3 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Μαγλεηηθήο Πύιεο 

 

2.3.1) ύλζεζε εμνπιηζκνύ 

Ζ καγλεηηθή πχιε ζα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θχξηεο ππνκνλάδεο: 

 Γχν (2) πιεπξηθά πιαίζηα ηεο καγλεηηθήο πχιεο κε ηηο θεξαίεο εθπνκπήο θαη 

ιήςεο. 

 Μία (1) ειεθηξνληθή κνλάδα ζην πάλσ κέξνο απηήο. 

 Δξγνζηαζηαθά πέδηια ζηήξημεο ζην δάπεδν. 

 Δζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ζχζηεκα UPS ή κπαηαξηψλ κε απηφκαην ζχζηεκα 

κεηαγσγήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηεο ΓΔΖ θαη 

δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο απφ ην UPS / κπαηαξίεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά. 

 Δμσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ ζπλερνχο ηάζεο γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο. 

 Δληφο ηεο καγλεηηθήο πχιεο ζα ππάξρεη κφλν ζπλερέο ξεχκα θαη φρη 

ελαιιαζζφκελν. 

 

2.3.2) Γεληθέο απαηηήζεηο 

 Όια ηα πιηθά ζα είλαη θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα θαη ζα θαηαζθεπαζζνχλ 

κεηά ηελ αλάζεζε. 

 Απαηηείηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ Καηαζθεπαζηή κε ηα αθφινπζα standards ηα 

νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά: 

 CE, 

 ISO 9001/2008, 

 Πηζηνπνίεζε EU standard 2. 

 Απαηηείηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά ηα 

νπνία λα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ Πξνζθνξά: 

 ISO 9001:2008. 

 

2.3.3) Σερληθά θαη επηρεηξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά Μαγλεηηθήο Πύιεο 

 Να δείρλεη κε θσηεηλά LED ην χςνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ επηβάηε ζην νπνίν 

αληρλεχζεθε ην κεηαιιηθφ αληηθείκελν. Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) θάζεηεο δψλεο θαη ηξεηο (3) νξηδφληηεο γηα λα 

ππνδεηθλχεη κε ηελ κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα ην αθξηβέο ζεκείν αλίρλεπζεο 

θαη λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο ειέγρνπ. 

 Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο λα είλαη ην ζπλερέο ή παικηθφ καγλεηηθφ πεδίν 

ειεγρφκελν κε ςεθηαθή ηερλνινγία κε ηελ ρξήζε κηθξνυπνινγηζηψλ γηα ηελ 

αλίρλεπζε θαη ηνλ έιεγρν. 

 Αλεμάξηεηα απφ ην επηιεγφκελν standard αλίρλεπζεο, ε καγλεηηθή πχιε 

πξέπεη λα αληρλεχεη 100% ην επηιεγφκελν πξφηππν αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ζέζε ηνπ, ηελ γσλία, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν επί ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο 

ζπζθεπήο. 
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 Ζ επαηζζεζία αλίρλεπζεο θαη νη ππφινηπεο παξάκεηξνη πξέπεη λα είλαη 

απηφκαηα ξπζκηδφκελνη απφ ηελ ζπζθεπή γηα θάζε επηιεγφκελν standard 

αζθάιεηαο. Παξφια απηά ζα πξέπεη επίζεο λα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

απμνκείσζεο ηεο επαηζζεζίαο έσο 100 δηαβαζκίζεηο αλά πξφγξακκα 

αλίρλεπζεο. 

 Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο επηινγήο, απφ ην κελνχ 

ηεο θεληξηθήο ειεθηξνληθήο κνλάδαο, ηνπιάρηζηνλ ησλ αθφινπζσλ 

πξνγξακκάησλ αλίρλεπζεο: EU standard 1, EU standard 2, EU standard 3, 

Λπκέλα Όπια, NIJ 0601.02 κεγάινπ κεγέζνπο, NIJ 0601.02 κεζαίνπ 

κεγέζνπο. 

 Διάρηζηνο απνδεθηφο αξηζκφο πξνγξακκάησλ αλίρλεπζεο: 20 θαη ειάρηζηνο 

απνδεθηφο αξηζκφο πξνγξακκάησλ αλίρλεπζεο γηα κειινληηθή ρξήζε θαη 

παξακεηξνπνίεζε απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνκήζεηα λένπ 

εμνπιηζκνχ: 10. 

 Σαπηφρξνλα κε ηελ αλίρλεπζε απαγνξεπκέλσλ κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ζχκθσλα κε ην EU standard 2, ε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη 

ςεπδείο ζπλαγεξκνχο απφ πξνζσπηθά κεηαιιηθά αληηθείκελα (π.ρ. ξνιφγηα, 

κέηαιια ζηα παπνχηζηα, θιπ θαη εμαηξνπκέλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, 

θιεηδηψλ, ηζηγάξσλ, αλαπηήξσλ, παλσθνξίσλ θιπ) ζε κέγηζην απνδεθηφ 

πνζνζηφ έσο 25% πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεηαη ε ξνή ησλ επηβαηψλ θαη λα 

κεηψλεηαη ν ρξφλνο αλακνλήο ηνπο ζην ζεκείν ειέγρνπ. 

 Θα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ 

ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη ην ηκήκα ηεο ζπζθεπήο πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε. 

 Οη ελδείμεηο ηνπ ζπλαγεξκνχ λα είλαη νπηηθέο θαη ερεηηθέο. Ο ερεηηθφο 

ζπλαγεξκφο λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη γηα ηελ έληαζή, ηελ ρξνηά θαη ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ζπλαγεξκνχ ηνπιάρηζηνλ ζε 10 επίπεδα. Ζ ειεθηξνληθή 

κνλάδα ζα απεηθνλίδεη θαη αλαινγηθά ην κέγεζνο ηεο κεηαιιηθήο κάδαο πνπ 

αληρλεχζεθε. 

 Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα αληρλεχεη φια ηα ζηδεξνκαγλεηηθά, ακαγλεηηθά θαη 

θξάκαηα κεηάιισλ θαη λα παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ην είδνο ηνπ κεηάιινπ 

πνπ αληρλεχζεθε. 

 Μεηά ηελ νξζή εγθαηάζηαζε δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ςεπδείο 

ζπλαγεξκνί ιφγσ αζηαζνχο ιεηηνπξγίαο. 

 Ο ρξφλνο επαλαιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο απφ ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ 

λα είλαη ξπζκηδφκελνο απφ ηνπιάρηζηνλ 0.3 sec έσο 2 sec. 

 Ζ ζπζθεπή δελ ζα πξνθαιεί επηπηψζεηο ζην γεληθφ θνηλφ θαη πξέπεη λα είλαη 

εληειψο αθίλδπλε γηα: 

 άηνκα κε θαξδηαθφ βεκαηνδφηε,  

 έγθπεο γπλαίθεο, 

 καγλεηηθά κέζα απνζήθεπζεο (π.ρ. δηζθέηεο, πηζησηηθέο θάξηεο, 

κλήκεο εκηαγσγψλ θιπ). 

Γηα θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο 3 πεξηπηψζεηο, ηα δεηνχκελα λα 

πξνθχπηνπλ επί πνηλή απνξξίςεσο, κφλν απφ επίζεκα πηζηνπνηεηηθά 
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δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ 

Σερληθή Πξνζθνξά. 

 Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε ζπγρξνληζκφ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

ζπζθεπψλ, ε κία πιεζίνλ ηεο άιιεο ρσξίο δπζκελείο αιιειεπηδξάζεηο. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο λα κελ επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο 

ειεθηξνληθνχο ζνξχβνπο θαζψο θαη απφ γεηηληάδνπζεο ζπζθεπέο X-Ray. 

 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα θσηνθπηηάξσλ γηα ηελ ηήξεζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, κε ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο θαηακέηξεζεο,: 

 πλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηεξρφκελσλ επηβαηψλ, 

 πλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλαγεξκψλ, 

 Απηφκαην ππνινγηζκφ θαη απεηθφληζε ησλ επί ηνηο εθαηφ 

ζπλαγεξκψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ειεγρζέλησλ επηβαηψλ. 

 Δπίζεο, λα είλαη δπλαηή ε θαηακέηξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο 

ηεο ζπζθεπήο. 

 Να έρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηαρχηεηα 

δηέιεπζεο 0.2m/sec έσο θαη 10m/sec. 

 Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, SMT θαη modular, κε κηθξνυπνινγηζηέο θαη 

ε θαηαλάισζή ηεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50Watt. 

 Ζ πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ γηα αιιαγή ησλ δηαθφξσλ 

παξακέηξσλ ηνπ εμνπιηζκνχ λα ειέγρεηαη απφ θσδηθφ (password) 

 Δπηπξφζζεηα, λα δίδεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ supervisor ψζηε απηφο λα κπνξεί 

λα θαζνξίζεη πνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο έρεη δηθαίσκα λα αιιάμεη ν απιφο 

ρεηξηζηήο. 

 Ζ ηξνθνδνζία ηεο ζπζθεπήο ζα γίλεηαη απφ ξεχκα 230VAC (±10%) / 50Hz 

(±5%) κέζσ εμσηεξηθνχ ηξνθνδνηηθνχ ζπλερνχο ξεχκαηνο ρακειήο ηάζεο 

γηα ηελ απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο. 

 Ζ ζπζθεπή λα ιεηηνπξγεί απφ -200Cν έσο +700Cν θαη πγξαζία έσο 95%. 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο IP20 – IEC 529. 

 Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη άλνηγκα δηέιεπζεο ελφο αηφκνπ απφ 72cm έσο 

76cm. 

 Ζ ζπζθεπή ζα έρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε PC κέζσ ζχξαο RS-232 θαη 

Bluetooth.  

 

2.4 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπζθεπήο ειέγρνπ ρεηξαπνζθεπώλ – 

απνζθεπώλ (Υ-RAY) 

2.4.1) Γεληθέο απαηηήζεηο  

Ζ ζπζθεπή X-RAY πξννξίδεηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αλίρλεπζε επηθίλδπλσλ 

αληηθεηκέλσλ, φπσο εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ, κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

λαξθσηηθψλ θιπ. Ο πιήξεο δηαρσξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ επηηπγράλεηαη κε ηε 

κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο ησλ παξαγφκελσλ αθηηλψλ Υ ησλ 

δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ θαη ην εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ ηεο ζπζθεπήο.  
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Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα 24σξε ιεηηνπξγία ρσξίο κεηαβνιή ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ επηδφζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη δελ ζα πξέπεη λα 

επεξεάδεηαη απφ πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθνχ ζνξχβνπ (noise sources).  

Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη  καδί κε ηνλ απαξαίηεην, γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο, εμνπιηζκφ.  

ηε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππάξρεη νινθιεξσκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο, πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη νζφλε, ππνινγηζηή θαη εξγνλνκηθφ πιεθηξνιφγην ηα νπνία ζα 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε απφζηαζε απφ ηε ζπζθεπή.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. 

Ζ ζπζθεπή λα παξαδνζεί κε νινθιεξσκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη μερσξηζηφ ηξνρήιαην (κε θξέλα) control desk κε ελζσκαησκέλν 

ληνπιάπη, πξφβιεςε γηα αεξηζκφ ηεο νζφλεο, θαλάιηα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ 

θαισδίσλ, νζφλε 17’’ θαη πιεθηξνιφγην. Δπίζεο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

κειινληηθή επέθηαζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ζπζθεπήο κε  κφλν 

ηελ εγθαηάζηαζε αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο εμσηεξηθψλ 

δίζθσλ (CD, ζθιεξφο δίζθνο θιπ). 

 

2.4.2) Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπέο λα είλαη θαηλνχξγηεο θαη ακεηαρείξηζηεο, 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (SMD) θαη φιν ην hardware λα είλαη pc-based θαη 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή STANDARDS. 

 Οη ζπζθεπέο πξννξίδνληαη γηα ηελ επηηπρή αλαγλψξηζε κεηαιιηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ππξνθξνηεηψλ, εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ, φπισλ, λαξθσηηθψλ 

θιπ, ηα νπνία κπνξεί λα επξίζθνληαη κέζα ζε βαιίηζεο, δέκαηα θ.ι.π. Θα 

πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρσξίδνπλ ηα χπνπηα αληηθείκελα ζε 

νξγαληθά θαη κηθηά, αλάινγα κε ηνλ αηνκηθφ ηνπο αξηζκφ (Ε) θαη ην πνζνζηφ 

απνξξφθεζεο ησλ παξαγνκέλσλ αθηίλσλ (Υ) θαη ην πάρνο ηνπο. Ζ 

αλίρλεπζε θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ ζε πιαζηηθά (ORGANICS), 

ζε κέηαιια  (INORGANICS) θαη κηθηά (MIXED), ζα νινθιεξψλεηαη κε κηα 

κνλαδηθή δηέιεπζε ησλ ρεηξαπνζθεπψλ, απνζθεπψλ θ.ι.π. κέζα απφ ηε 

ζπζθεπή. Ζ απεηθφληζε δε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ νζφλε κεηά ην δηαρσξηζκφ 

ηνπο, λα γίλεηαη κε μερσξηζηφ ρξψκα (ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ). 

 Ζ δηέιεπζε ησλ πξνο αλίρλεπζε απνζθεπψλ κέζα απφ ηηο ζπζθεπέο (X-

RAY), λα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηαηληφδξνκνπ. Ο ηκάληαο εηζφδνπ – 

εμφδνπ λα έρεη κήθνο 37εθ. ηνπιάρηζηνλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο πξνεθηαηηθψλ ηκάλησλ εηζφδνπ ή θαη εμφδνπ. Δπίζεο ζα 

πξέπεη κε ηελ πξνζθνξά λα δεισζεί : 

 Ζ ηαρχηεηα ηνπ ηκάληα (φρη κηθξφηεξε ησλ 0,2 m/sec), 

 Ζ ηζρχο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θηλεηήξα.   

 Οη δηαζηάζεηο ηνπ αλνίγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ απνζθεπψλ  (δηαζηάζεηο 

ηνχλει) λα είλαη: 

 Πιάηνο 60 cm ηνπιάρηζηνλ, 
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 Ύςνο 40 cm ηνπιάρηζηνλ. 

 Oη ζπζθεπέο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηξνρήιαην βάζε κεηαθνξάο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηεο ζπζθεπήο κε ηέζζεξηο (4) ηξνρνχο ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε ηνπο. Ζ βάζε κεηαθνξάο ζα κεηαηξέπεηαη ζε 

βάζε ζηήξημεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο.  

 πλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ: 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: 0 έσο 40 0 C ηνπιάρηζηνλ θαη 

ζρεηηθή  πγξαζία απφ 10 - 90% πεξίπνπ,  

 Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο : 230VAC (±10%) / 50 (±3) Hz, 

 Οη ζπζθεπέο λα είλαη θαηάιιειεο γηα 24σξε ιεηηνπξγία, ρσξίο λα 

παξνπζηάδνληαη θαηλφκελα ππεξζέξκαλζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο ππνκνλάδεο ηνπο.          

 Ο έιεγρνο ησλ απνζθεπψλ λα είλαη πιήξεο ζε πνζνζηφ 100% ρσξίο λα 

ππάξρνπλ θελά (Cut-OFFS), ζε νπνηεζδήπνηε απφ ηηο πιεπξέο ηνπο θαη 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζηνλ ηκάληα κεηαθνξάο ζε νξηζκέλε 

ζέζε. 

 Σν πεξηερφκελν ησλ ειεγρνκέλσλ απνζθεπψλ λα  απεηθνλίδεηαη ζε έγρξσκα 

TV-Monitor κε εκθάληζε αζπξφκαπξσλ  θαη ςεπδνρξσκαηηθψλ εηθφλσλ γηα 

ηελ απεηθφληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απνζθεπψλ-δεκάησλ θ.ι.π. 

 Tα Monitor λα έρνπλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μέγεζνο νζφλεο 17’’, 

 Resolution ηνπιάρηζηνλ 1280 Υ1024 PIXELS /75 Hz, 

 Κνκβία ξχζκηζεο θσηεηλφηεηαο, αληίζεζεο (Contrast). 

 H δηαθξηηηθφηεηα ηεο εηθφλαο ζα πξέπεη λα παξέρεη δπλαηφηεηα δηάθξηζεο 

ζχξκαηνο εθξεθηηθνχ κεραληζκνχ απφ ραιθφ 0,08mm θαη δηαπεξαηφηεηα 27 

mm αηζάιη ηνπιάρηζηνλ. 

 Οη δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο λα είλαη On-Line θαη Real-Time. 

 Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ : 

 Γπλαηφηεηα πςειήο θαη ρακειήο δηείζδπζεο, 

 Γπλαηφηεηα παξακνλήο ηεο εηθφλαο ζηα TV-Monitors γηα 

απεξηφξηζην ρξφλν θαη κέρξη ηε δηέιεπζε λέσλ αληηθεηκέλσλ, 

 πζηήκαηα θσηνθχηηαξσλ ή άιιν κεραληζκφ ζηελ είζνδν ηνπο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ φια ηα ππφ έιεγρν αληηθείκελα 

αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα θαη ην χςνο ηνπο, 

 Οπηηθέο ελδείμεηο  πνπ λα δείρλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

γελλήηξηαο θαηά ην ρξφλν αθηηλνβνιίαο ηεο, 

 Γχν ειεθηξνληθνχο κεηξεηέο αξηζκνχ ειεγρνκέλσλ 

ρεηξαπνζθεπψλ, δεκάησλ θ.ι.π. κε δπλαηφηεηα reset γηα ηνλ έλαλ 

απφ απηνχο, 

 πζηήκαηα αζθαιείαο πνπ ζα απμάλεη ηελ αθηηλνπξνζηαζία ηνπο, 

φπσο πξνζηαηεπηηθά  κνιπβδνθαιχκκαηα ή κνιπβδνθνπξηίλεο. 

Πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα ελδναζθάιηζεο (interlocks) 

θαη λα ηίζεληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπο 
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θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

 χζηεκα απηφκαηεο δηαθνπήο ηεο αθηηλνβνιίαο, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε ηηκή ηεο ππεξβεί ην φξην αζθαιείαο (ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ 

ΟΡΟ). 

 Γηα ηηο γελλήηξηεο (X-RAY), λα δνζνχλ: 

 Ο ηχπνο ηνπο, 

 Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε KV, 

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπο, 

 Σν είδνο θαη ν ηχπνο ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ηνπο. 

 Ζ δηαρεφκελε αθηηλνβνιία ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν γχξσ απφ ηε ζπζθεπή 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0,5 mrem (1 κGy)  αλά ψξα ζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο. 

 Σν πνζνζηφ (δφζε) αθηηλνβνιίαο πάλσ ζην πξνο αλίρλεπζε αληηθείκελν λα 

είλαη ιηγφηεξν απφ 3κGy ψζηε λα κελ επεξεάδεη FILMS ησλ 1600 ASA/ISO.  

 Γπλαηφηεηα αλάθιεζεο πξνεγνπκέλσλ ειεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ. 

 Ζ ςεθηνπνίεζε ηεο εηθφλαο λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν 14bit, ελψ ε 

επεμεξγαζία ηεο ζε επίπεδν 24bit.  

 Ζ ζπζθεπή λα είλαη εθνδηαζκέλε κε απηφκαην ζχζηεκα εληνπηζκνχ 

ππφπησλ αληηθεηκέλσλ (εθξεθηηθψλ). Σα χπνπηα αληηθείκελα λα 

καξθάξνληαη απηφκαηα κε ρξσκαηηθφ πιαίζην. Σν ζχζηεκα λα αληρλεχεη 

δηαθνξεηηθέο χιεο θαη πνζφηεηεο ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα.  

 Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ηεο ζπζθεπήο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Δπεμεξγαζηή 1GHz,  

 θιεξφ δίζθν 40GB, 

 RAM 128MB, 

 Γχν (2) ζχξεο USB , 

 Flash κλήκε 512ΜΒ γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ, 

 Αληίζηξνθεο ιεηηνπξγίαο βίληεν (αζπξφκαπξε απεηθφληζε). 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα δειψζνπλ ηα Δπξσπατθά- Γηεζλή 

STANDARDS πνπ πιεξνχλ νη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπέο θαη απηφ λα 

πξνθχπηεη απφ επίζεκν αλεγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 

 

Κάζε ζπζθεπή λα θέξεη ηε ζήκαλζε “CE” θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο θνηλέο 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

Φ.Δ.Κ. 688/Β/1994 θαη 992/Β/30-12-94. 
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2.5 Λνηπόο Δμνπιηζκόο 

 

2.5.1) Έλα φξγαλν δχγηζεο κε κε απηφκαηε ιεηηνπξγία γηα επαγγεικαηηθή 

ρξήζε, θιάζεο:III, Μαx=150Kg θαη e=10gr. Θα πξέπεη λα ηεξεί φινπο ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2014/31/ΔΔ (ΦΔΚ 

1230Β/27.4.2016).  

 

2.5.2) Γχν Φνξεηνχο αζπξκάηνπο VHF Μarine γηα επηθνηλσλία ηνπ ζηαζκνχ κε 

ην πισηφ ζθάθνο ππεξεζίαο, 

 

2.5.3) Έλαλ θνξεηφ αζχξκαην κε Airband γηα επηθνηλσλία ηνπ ζηαζκνχ κε ην 

πδξνπιάλν, (118 - 137 MHz). 

 

2.6 πλαξκνιόγεζε – Δγθαηάζηαζε 

 

Όια ηα κεραλήκαηα ζα ζπλαξκνινγεζνχλ, ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζα ηεζνχλ 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ, «ζε ιεηηνπξγία κε ην 

θιεηδί ζην ρέξη». 

 

2.7 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνλ supervisor θαη ην 

πξνζσπηθφ ρεηξηζκνχ φισλ ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ζηελ παξάδνζε 

εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. Ζ εθπαίδεπζε ζα 

γίλεη ζηελ Διιεληθή γιψζζα απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
2.8 πληήξεζε 

 
2.8.1) Να απαηηείηαη ε ειάρηζηε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. ηελ πξνζθνξά ζα 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ην 
είδνο απηήο. 
 
2.8.2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε θαη 
ζπληήξεζε κε άξηηα θαη κφληκα νξγαλσκέλν ηερληθφ ηκήκα ζηελ Διιάδα, 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή ζε επίπεδν hardware & software, 
θαζψο επίζεο θαη αληαιιαθηηθά θαη παξειθφκελα γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε 
απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ρνξήγεζεο αληαιιαθηηθψλ, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο,  κε κέγηζην ρξφλν ηηο 10 εκέξεο.  
 
 
2.9 Παξάδνζε – Παξαιαβή εμνπιηζκνύ 

 
Ζ παξάδνζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα γίλεη 
ζηα γξαθεία ηνπ Τδαηνδξνκίνπ ηνπ ιηκέλα Αγίαο Μαξίλαο Γξακκαηηθνχ, εληφο 
ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.  
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Ζ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ 
Αλαζέηνληα Φνξέα, ακέζσο κεηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ 
κεραλεκάησλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 
 
2.10  Δθηέιεζε εξγαζηώλ – Αζηηθή επζύλε 

 
Ο Αλάδνρνο ζα θαιχςεη αζθαιηζηηθά ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο νηθείνπο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ππνρξενχηαη δε λα ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
πεξί αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ζα θέξεη θάζε επζχλε έλαληη ηξίησλ θαζ’ φιε 
ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, γηα ηελ νπνία ν Αλαζέησλ Φνξέαο δελ θέξεη 
απνιχησο θακία επζχλε. 
 
2.11  Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 
Θα δνζεί εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα φιν ηνλ 

εμνπιηζκφ, ε νπνία ζα αξρίζεη απφ ηελ πιήξε παξαιαβή (πνζνηηθή – 

πνηνηηθή) ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο απηνχ. Μέζα ζηνλ αλσηέξσ ρξφλν 

εγγχεζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ρσξίο πξφζζεηε 

επηβάξπλζε ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) θάζε 

αλσκαιία πνπ πηζαλφλ πξνθχςεη ζηνλ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφ ιφγσ 

θζνξάο θάπνηνπ εμαξηήκαηνο ή αληαιιαθηηθνχ, ε νπνία δελ ζα νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα. Πξνο ηνχην, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο (απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή) ε αμία ηεο νπνίαο ζα είλαη ίζε κε 

ην 5% ηεο θαηαθπξσζείζαο ηηκήο ησλ κεραλεκάησλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ε νπνία 

ζα ιήγεη ηξεηο κήλεο κεηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο. ηελ αλσηέξσ εγγχεζε 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνβιεπφκελεο πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο.  

 

 
2.12  Πιεξσκή 

 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε ιεηηνπξγία. 
 

ΑΡΘΡΟ 3  
 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
3.1. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.  

 

Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα θαηαζέζεη, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

επί πνηλή απνθιεηζκνύ όια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα: 

 
3.1.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο, o ρξφλνο ηζρχνο ηεο νπνίαο είλαη εθαηφλ 

πελήληα (150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο 
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εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο ιήγεη, ν Αλαζέησλ Φνξέαο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο, λα δεηήζεη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Σν πνζφ 

ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζα είλαη ην 2% ηεο πξνεθηηκνχκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, ήηνη ρίιηα ζαξάληα επξώ (1.040,00 €). 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα 

ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή – πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε, ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα 

κπνξεί λα εξεπλά, αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα 

νθεηιή). 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Παξερφλησλ Τπεξεζίεο, φιεο νη εγγπήζεηο ζα 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ 

ησλ κειώλ ηεο Έλσζεο. 

 
3.1.2 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν1599/1986 ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία: 

I. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη. 
 

II. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ: 
α) Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα 

ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, 

β) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηαδηθαζία ζέζεο 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, 

γ) είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ,        

δ) είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην θαη κε αλαθνξά ηνπ 

εηδηθνχ ηνπ επαγγέικαηνο,     

ε) εηδηθά γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα, φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε 

ηνπ θ.λ. 2190/1920 ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1920 ή δηαδηθαζία 

έθδνζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 
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III. Να αλαιακβάλεη ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

 
3.1.3 Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: 

 

I. λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη, 

 

II. λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν 

πξνζθέξσλ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην 

ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή γηα 

θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 

2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

(EEL 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

 

β) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EEC 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) 

θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

πκβνπιίνπ (EEL 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

 

γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EEC 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 

 

δ) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EEL166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε 

νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EEL 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α' 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Ν. 3424/2005 (Α' 305). 

 

III. Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ 

δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη ηεο δόιηαο 

ρξενθνπίαο (εδάθην γ άξζξνπ 43§2 ηνπ Π.Γ.60/07). 
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ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ σο άλσ 

ππεχζπλε δήισζε πεξί κε θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ 

ηα αδηθήκαηα ησλ αλσηέξσ εδαθίσλ II θαη III ηεο 3.1.3 Τπεχζπλεο Γήισζεο, 

ππνβάιινπλ : 

 

- νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Η.Κ.Δ., Δ.Δ ή Δ.Π.Δ., 

- ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο εθφζνλ είλαη 

δηαθνξεηηθά πξφζσπα, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ., 

- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη 

ηνπ. 

 

Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε  

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 

Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ - θνηλνπξαμία, ε σο άλσ 

δήισζε (3.1.3) αθνξά θάζε κέινο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ Έλσζε ή Κνηλνπξαμία. 

 

3.1.4 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα ηα θάησζη λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα: 

- Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη Φ.Δ.Κ. ηξνπνπνηήζεσλ (γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο    
ζηνλ Γηαγσληζκφ κε κνξθή Α.Δ., Δ.Π.Δ.). 
 

- Αληίγξαθν ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ 
ηνπ (γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κνξθή Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ.). 
 

- Βεβαίσζε έλαξμεο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα. 
 
3.1.5  Τπεχζπλε Γήισζε φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο 

ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα. 

3.1.6 Βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο εθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπ. 

3.1.7 Τπεχζπλε Γήισζε φηη ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

3.1.8 Απνδεηθηηθά φηη ηα πξνηεηλφκελα κεραλήκαηα έρνπλ δνθηκαζζεί επηηπρψο 

ζε άιια Τδαηνδξφκηα ή Αεξνδξφκηα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ θαη ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία έρεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απηφ. 

3.1.9 (i) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

ή (ii) αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ή (iii) 

ππεχζπλε δήισζε πεξί ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 
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επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην 

ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιεη ηνπο 

ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο. 

3.1.10 Καηάινγν, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ 

ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, κε κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε 

εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο 

θαη ηνπ πνζνχ. Οη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη, εάλ ν απνδέθηεο είλαη δεκφζηα 

αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε ηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά ή, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ή δελ 

ππάξρνπλ παξαζηαηηθά, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αγνξαζηή θαη, εάλ ηνχην 

δελ είλαη δπλαηφ, ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 

3.1.11 Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ 

πνπ ιακβάλεη ν ζπκκεηέρσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

3.1.12 Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πνπ ζα 

αζρνιεζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, θαηά εηδηθφηεηα, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηνλ ζπκκεηέρνληα, ηδίσο δε ησλ 

ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο.  

3.1.13 Πεξηγξαθή ή θσηνγξαθίεο ησλ κεραλεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ νηθνλνκηθφ θνξέα 

πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, πξνζθνκίδνληαη 

απφ απηφλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 3.1.8, 3.1.9 

θαη 3.1.10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ αθνξνχλ κφλν ηνλ αλσηέξσ 

θαηαζθεπαζηή.  

Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά είλαη ππνρξεσηηθά θαη ε κε πξνζθόκηζή 

ηνπο ή ε κε πιεξόηεηά ηνπο ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκό ηνπ 

πξνζθέξνληνο από ην Γηαγσληζκό. 

3.2  Γηθαηνινγεηηθά πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθύξσζε: 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νθείιεη λα ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά θαη επί  
πνηλή απνθιεηζκνύ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. 
 
3.3  Γηθαηνινγεηηθά Αλαδόρνπ ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ν 
Γηαγσληζκόο απαηηνύκελα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο: 



 
 

16 
 

 
- εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. 
- εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο δύν εηώλ απφ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή 
ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ 
θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 
Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

4.1 Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο 
Ραθήλαο (Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Ληκάλη Ραθήλαο, Σ.Κ. 19009, ηει. 
22940-22840/23605) έσο ηελ 03/08/2016, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ. 
(ιήμε ππνβνιήο πξνζθνξώλ). 
 
4.2 Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα απνζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθψο, 
εθφζνλ θαηαηεζνχλ ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. κέρξη ηελ 
πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ηελ 
02/08/2016, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00, κε επζύλε ηνπ Πξνζθέξνληνο. 
 
Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε 
ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε 
ηνλ σο άλσ ηξφπν. 
 
4.3 Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, 
είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο 
Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
 
4.4 Δθπξφζεζκε άθημε θαη πξσηνθφιιεζε θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο 
ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ, αθφκε θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 
αλψηεξεο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε. Αλ ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ, δελ θαηαζηεί δπλαηή ηελ εκέξα ηνπ 
Γηαγσληζκνύ γηα ιόγνπο αλώηεξεο βίαο (όπσο απεξγία ησλ 
ππαιιήισλ), αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα ηεο επόκελεο 
εβδνκάδαο θαη αλ ε κέξα απηή είλαη αξγία ηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε 
κέξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ, 
ζα ελεκεξώζεη κε fax ή e- mail όινπο ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηελ αλαβνιή 
θαη ζα νξίδεη ηελ εκέξα θαη ώξα ηεο λέαο ζπλεδξίαζεο. ηελ πεξίπησζε 
απηή θάθεινη πξνζθνξάο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη κέρξη ηελ εκέξα 
θαη ώξα ηεο λέαο  πλεδξίαζεο.  
ε πεξίπησζε πνπ ην θώιπκα πθίζηαηαη θαη θαηά ηελ λέα εκέξα θαη ώξα, 
ε σο άλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 
 
4.5 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη  λα έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο.  Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή 
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε 
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δε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πνπ ζα παξαιάβεη θαη ζα απνζθξαγίζεη ηηο 
πξνζθνξέο πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη  
λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηή.   
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή  δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ 
θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πνπ ζα 
αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο. 
 
4.6 Πξνζθνξά πνπ δελ πιεξνί ηνπο νπζηψδεηο απαξάβαηνπο Όξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ νπνίσλ ε κε 
πξνζθφκηζή ηνπο απνθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ,  ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 
 
4.7 Δπηζεκαίλεηαη όηη : 
 

α. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη  δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη  σο 
απαξάδεθηεο. 

 
β. Σξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο ή δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
γ. Οη ππνςήθηνη δχλαληαη λα δεηνχλ εγγξάθσο δηεπθξηλίζεηο ή 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο επί ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 
κέρξη ηελ 21/07/2016, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

 
δ. Ο κεηνδφηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, κέξνο 
ηεο ή νιφθιεξε κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ηελ απνζχξεη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο 
ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/2007. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 

ΠΡΟΦΟΡΔ-ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 
 

5.1.  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
«ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΔΛΟ», ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη 
παξαθάησ ελδείμεηο: 

 
- Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ.  
- Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ. 
- Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο. 
 

 
Μέζα ζηνλ «ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΔΛΟ» ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηξεηο (3) 
επηκέξνπο αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη σο εμήο:  
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5.2. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνλ 
νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αξζξ., 3 παξ. 3.1.  
   

5.3. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζα πεξηέρεη ηα 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά  : 

- Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 9001:2000 ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ησλ 

κεραλεκάησλ. 

- Απνδεηθηηθά ησλ standards:  

 CE, 

 ISO 9001/2008, 

 Πηζηνπνίεζε EU standard 2, 

ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα κεραλήκαηα ηεο καγλεηηθήο 

πύιεο θαη ηεο ζπζθεπήο ειέγρνπ ρεηξαπνζθεπώλ-απνζθεπώλ Υ-

RAY. 

 

- Πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε 

ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2014/31/ΔΔ (ΦΔΚ 1230Β/27.4.2016), φζνλ 

αθνξά ην όξγαλν δύγηζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.5.1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. 

 

- Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη  

φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.  

 
- Σνλ ρξόλν παξάδνζεο ηνπ έξγνπ:  

Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληόο 

ηξηάληα (30) εκεξώλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο.   

Ζ ππέξβαζε ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηελ παξνχζα ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ησλ εξγαζηψλ ή ππφ αίξεζε απνδνρή ηνπ απνηειεί 

νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ. 

 
5.4. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηελ νπνία  
ζα αλαγξάθνληαη: 
 

- Οινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ζε 
Δπξώ (€) ρσξίο Φ.Π.Α. 
 

- Σν πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%).  
 

- Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα  ρξνληθφ 

δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. Ο ρξφλνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 

ΥΡΟΝΟ ηζρχνο ΜΙΚΡΟΣΔΡΟ ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ 

ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ Ω ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΗ.  
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Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο κε 
ηξφπν πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζεί θαη λα επαλαζθξαγηζζεί 
ρσξίο λα αθήζεη ίρλε. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί απηνθφιιεηνο θάθεινο, απηφο ζα 
πξέπεη λα έρεη ζθξαγηζζεί κε επηπιένλ ηξφπν.  
Αλ ν θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ είλαη ζθξαγηζκέλνο θαηά ηα 
αλσηέξσ, ν δηαγσληδφκελνο ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ.  
 
Οη ινηπνί θάθεινη αξθεί λα είλαη απιψο θιεηζηνί, δειαδή ην πεξηερφκελφ ηνπο 
λα κελ είλαη ζε θνηλή ζέα, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαηά ηελ θξίζε ησλ 
δηαγσληδφκελσλ, πξφζζεηα κέηξα δηαζθάιηζεο ηνπ απφξξεηνπ ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο.  
 
Οη αλσηέξσ θάθεινη, δηθαηνινγεηηθώλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ Κπξίσο Φαθέινπ. 

Αλ ζε θάπνηνπο ππν-θαθέινπο δελ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά, 
ζεκεηψλνληαη, θαηά ην άλνηγκα ηνπ Κπξίσο Φαθέινπ, απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 
5.5.  Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ ζπληάζζνληαη απαξαίηεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
Έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζε άιιε γιψζζα εθηφο ηεο Διιεληθήο, ζα 
ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα, εθηφο ηεο νλνκαζίαο ησλ ηχπσλ θαη ζπλνδεπηηθψλ θπιιαδίσλ.  
 
5.6.  Πεξηπηψζεηο  πξνζθνξψλ (ηερληθέο  -  νηθνλνκηθέο)  πνπ παξνπζηάδνπλ 
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ή δελ πιεξνχλ 
απαξάβαηνπο φξνπο ή είλαη αφξηζηεο ή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ε 
ζπγθξηηηθή ηηκή θαη είλαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, ζα 
απνξξίπηνληαη κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο. 
Αληίζεηα, δελ απνξξίπηνληαη νη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο 
απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΔΝΣΑΔΙ- ΠΡΟΦΤΓΔ 
 

 
Έλζηαζε θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο 
ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδφκελνπ ζε απηφλ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα 
γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ην Ν. 
2522/97 θαη κε ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

7.1. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ παξαιαβή, 
απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο (Α΄ ΦΑΗ ).  
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ γίλνληαη απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη 
επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 
 
7.2. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 
 
7.2.1. Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» θαη  
κνλνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 
ζηνηρεία θαηά θχιιν. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηε ζεηξά αξίζκεζεο πνπ έρνπλ 
ιάβεη νη Κπξίσο Φάθεινη ησλ πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά 
θαηάζεζήο ηνπο ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα.  
 
7.2.2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάινπλ 
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ θαηά ηνλ 
δηαγσληζκφ, ζε Πξαθηηθφ ην νπνίν θαη ππνγξάθεη. 
 
7.2.3. Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή 
ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. ηελ θάζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο 
κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 
ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ελώπησλ ηεο αξκόδηαο 
επηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
 
7.2.4. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ «Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ» θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία. 
 
7.2.5. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ησλ «Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ», 
επηζηξέθνληαη ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν θαη  απνζθξαγίδνληαη ζε εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη εγγξάθσο 
αλαθνηλψλεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. 
 
 
7.2.6. Ο έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» θαη «Σερληθψλ Πξνζθνξψλ» πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή ζε επφκελε θιεηζηή πλεδξίαζε (Β’ ΦΑΗ). Καηά 
ηελ δηαδηθαζία απηή, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ην 
νπνίν θνηλνπνηεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
7.2.7. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε αλαθνίλσζή ηεο, εηδνπνηεί ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη νη Σερληθέο 
Πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ απνδεθηέο, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο λέαο 
πλεδξίαζεο θαηά ηελ νπνία ζα απνζθξαγηζζνχλ νη θάθεινη «Οηθνλνκηθψλ 
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Πξνζθνξψλ» ηνπο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο πλεδξίαζεο, ε Δπηηξνπή 
απνζθξαγίδεη θαη κνλνγξάθεη φια ηα πεξηερφκελά ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ, αλαθνηλψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ 
πξνζθνξψλ ζε Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, κε ζεηξά κεηνδνζίαο (Γ’ ΦΑΗ). 
 
7.2.8. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ Σερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
απνζθξάγηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
8.1. Γηα ηελ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη 
απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.  Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 
είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή απφ ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα θξηζνχλ απνδεθηέο θαηά 
ηνλ έιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ησλ Σερληθψλ πξνζθνξψλ. 
 
8.2. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 
αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
8.3. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007, σο 
απαξάδεθηεο. Αληίζεηα, δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη 
παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ– ΤΜΒΑΗ  

 
9.1. ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη θαηαθχξσζε, 
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή έγγξαθε αλαθνίλσζε γηα ηελ πξνζθφκηζε θαη 
αμηνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ησλ 
παξαγξάθσλ 3.1.2 θαη 3.1.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. 
 
9.2.  Σελ ηειηθή Απφθαζε ιακβάλεη ην Γηνηθνχλ Όξγαλν ηνπ Αλαζέηνληνο 
Φνξέα (Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.) κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 
 
9.3. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν Γηαγσληζκφο, ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 3.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 
παξνχζαο.  
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9.4. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ θαηαθχξσζε ή 
θαζπζηεξήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πθίζηαηαη ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 
 

ΔΛΔΓΥΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΟΤ- ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
10.1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδνληαη  

σο επηβιέπνληεο νη ππάιιεινη, Απνζηφινπ Γεξάζηκνο θαη Μαπξνιέσλ 
ππξίδσλ.  

10.2. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε  πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο δεκίαο 
ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη άιισλ θαθνηερληψλ νη νπνίεο ζα 
πξνθχςνπλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ζα απνθαηαζηαζνχλ κε 
επζχλε θαη έμνδα ηνπ. 

10.3. Ζ πιεξσκή ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ παξάδνζε ηνπ 
έξγνπ, ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηφθνιινπ Παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 
10.4. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιεξσκή είλαη ηα εμήο: 
 

- Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ, πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 
 

- Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ 
έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 

 
- Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. 

 
- Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
 

- Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ζα 
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ 11 

 
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

11.1. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα 

πξέπεη  λα είλαη επαξθέο, λα έρεη φια ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 



 
 

23 
 

πξνζφληα, λα νκηιεί επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα, λα είλαη έκπεηξν 

θαη θαηάιιειν γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

 

11.2. ε πεξίπησζε αδεηψλ, ξεπφ θ.η.ι. ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί 

αληίζηνηρν πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ. 

 

11.3. Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη 

θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) ..Δ., ζα 

ππάξρεη ζπλερήο ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, 

φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

11.5. Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ επζχλεηαη ν ίδηνο. 

Δηδηθφηεξα ε Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. δελ ζα θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε 

εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Ωζαχησο, δελ ζα θέξεη θακία απνιχησο αζηηθή 

ή πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζε ηξίηνπο 

(επηβαηηθφ θνηλφ, επηζθέπηεο ιηκέλα θ.η.ι.), επζχλε ηελ νπνία 

αλαπιεξψλεη θαζ’ νινθιεξίαλ ν Αλάδνρνο. 

 

11.6. Σν απαζρνινχκελν απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσπηθφ, νπδεκία εξγαζηαθή ή 

άιιε ζρέζε ζα έρεη κε ηελ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ε νπνία δελ αλαιακβάλεη 

νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, γηα ην νπνίν 

ππεχζπλνο εξγνδφηεο, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο θαη επζχλεο, είλαη κφλν ν 

Αλάδνρνο. 

 

11.7. Σν απαζρνινχκελν απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσπηθφ, νθείιεη λα είλαη 

άςνγν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

αιιά θαη πξνο ηξίηνπο.  

 

11.8. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππφινγνο απέλαληη ζηελ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη ζα 

αληηθαζηζηά νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελφ ηνπ θξηζεί αθαηάιιεινο απφ 

απηήλ. 
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11.9. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ηπρφλ 

ζα πξνθιεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. 

 

11.10. Σα εξγαιεία, κεραλήκαηα θ.η.ι., πνπ ζα είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο ζα ηα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο κε επζχλε θαη 

δαπάλεο ηνπ ζα ηα ζπληεξεί. Δπίζεο κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα κεηαθηλνχληαη. 

 

11.11. Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε βάζεη ηεο 

χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθζεί, παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

11.12. Ο Αλάδνρνο ζα επζχλεηαη έλαληη ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. γηα θάζε πιεκκέιεηα 

θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ή γηα κε ηήξεζε ηεο χκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξαθζεί, είηε απηή ε πιεκκέιεηα νθείιεηαη ζηνλ ίδην ηνλ 

Αλάδνρν είηε ζε θάπνην ππάιιειφ ηνπ. 

 

11.13. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα 

θαηαγγειζεί ε χκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν. 

 

11.14. Ο Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 

αλαθέξεη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη 

λα πινπνηήζεη ην έξγν κε ην Σερληθφ Πξνζσπηθφ πνπ αλαιπηηθά ζα 

αλαθέξεη ζε απηήλ. 

 

11.15. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηελ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη κε ηελ ππνβνιή θαηάζηαζεο 

πξνζσπηθνχ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή άδεηαο εξγαζίαο. 

Δπίζεο ελεκέξσζε ζα πξέπεη  λα γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηπρφλ αιιαγψλ 

πξνζσπηθνχ πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ.  

 

11.16. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο 

Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο 

δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, 
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απνδεκηψζεσλ, θφξσλ θ.η.ι., επζχλεηαη δε έλαληη ησλ Διιεληθψλ 

Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. 

Δπίζεο ζα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην 

γηα θάζε ηξίην.  

11.17. Ο Αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη εγθαίξσο ζε θάζε κέινο ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ φηη νπδεκία εμάξηεζε θαη εξγαζηαθή 

ή άιιε λφκηκε ζρέζε ζα έρεη κε ηελ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη φηη έλαληη απηνχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζα ππέρεη απηφο θαη κφλνλ φιεο ηηο εθ ηνπ λφκνπ θαη ηεο 

χκβαζεο αζηηθέο, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο. 

 

11.18. Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα 

είλαη αζθαιηζκέλν, εηδηθεπκέλν, πγηέο θαη  άξηζην ζην είδνο. Δγγπάηαη φηη 

δελ ζα απαζρνιήζεη ή ζα εθκεηαιιεπζεί αλήιηθνχο θάησ ησλ 15 εηψλ 

(άξζξα 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο). 

 

11.19. Ζ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. είλαη απαιιαγκέλε απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ 

ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξαθεί. 

 

11.20. Απαγνξεχεηαη ε αλαδνρή απφ άιιν πξφζσπν νπνηνλδήπνηε 

δηθαησκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηελ  χκβαζε πνπ 

ζα ππνγξαθεί θαη ε εθρψξεζε θαη ελερπξίαζε νπνηνλδήπνηε 

απαηηήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

11.21. Ο Αλάδνρνο ζα εγγπάηαη φηη ην έξγν πνπ ζα εθηειέζεη, ζα είλαη  

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο, ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθζεί, ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. 

 

11.22. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ιφγν αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε 

εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο  εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, νχηε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα ηνλ 

βαξχλνπλ απφ ηε χκβαζε, εάλ δελ επηθαιεζζεί θαη απνδείμεη ηα 
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πεξηζηαηηθά ηεο αλσηέξαο βίαο, εληφο 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηφηε 

πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ηα πεξηζηαηηθά απηά. 

 

11.23. Ο Αλάδνρνο ζα αλαιακβάλεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη θάζε 

πξνζπάζεηα ψζηε λα απνθχγεη πεξίπησζε θελψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ. 

  

11.24.ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο από 

ηνλ Αλάδνρν θαη αθνύ έρεη εθπέζεη ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο, 

επηβάιιεηαη ζε απηόλ επηπξνζζέησο πνηληθή ξήηξα ε νπνία 

νξίδεηαη ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

12.1. Ζ χκβαζε ιχεηαη αδεκίσο γηα ηελ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 

-ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νξζή εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο βάζεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, πνπ δηαξθεί πεξηζζφηεξν 

απφ επηά (7) εκέξεο. 

 

-ε πεξίπησζε παξαβίαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ηεο χκβαζεο, απφ ηνλ Αλάδνρν νη νπνίνη ζεσξνχληαη 

νπζηψδεηο ή κε ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηηο νδεγίεο ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. ηεο 

Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.  

 

-Με θαηαγγειία ηεο χκβαζεο εθ κέξνπο ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζε πεξίπησζε 

κε πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηφπηλ  πξαθηηθνχ αξκφδηαο 

επηηξνπήο. 

 

-Απφ ηελ πξφσξε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα, ν Αλάδνρνο δελ 

έρεη θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα έλαληη ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., πεξηνξηδφκελνο 
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ζηελ αλαινγνχζα ακνηβή ηνπ γηα ηηο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή 

εθηειεζζείζεο εξγαζίεο.  

 

12.1. Ζ ιχζε ηεο χκβαζεο επέξρεηαη απηνδηθαίσο ηελ πέκπηε εκέξα απφ 

ηελ απνζηνιή ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ζρεηηθήο έγγξαθεο θαηαγγειίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ αλαθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ είλαη απνθιεηζηηθά ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα απεπζχλνληαη ζηε Γ/λζε Σ.Τ. (εζση. 111, 112) ή ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. (εζση. 102, 125), ζηα ηειέθσλα 22940 - 22840, 

23605. 

 
 

 Γηα ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 
 
 
 
 
 

                           ΓΔΩΡΓΙΟ ΟΡΚΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

Ονομαςία Τράπεηασ  (1)............................ 

Κατάςτθμα  ................................  Hμερομθνία ζκδοςθσ ................. 

(Δ/νςθ οδόσ – αρικμόσ ΤΚ FAX)    ΕΥΡΩ ......................................... 

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΡ. .................... ΕΤΡΩ ................................. 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίδνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 

δηαηξέζεωο θαη δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ ΔΤΡΩ ....................................... ππέξ 

ηεο εηαηξείαο (2) ................................................................ Γ/λζε ................................. 

δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό ηεο (3) .................................... 

....................................................................................................................................... 

γηα ηελ εθηέιεζε (4) .......................................................................... ζύκθωλα κε ηελ 

ππ’ αξηζ. (5) ............./........ Γ/μή ζαο.  

- Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλωηέξω 

δηαγωληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν 

ηζρύνο ηεο. 

- Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήιωζή 

ζαο, νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

- Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ 

από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

- Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ (6) .................................................................................. 

- Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί 

ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ 

ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 

πξνζθνξάο, όπωο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ/με. (6) 

                                                                               Διατελοφμε με τιμι 

 

                                                                (7)............................. 
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1. Επωνυμία εκδότθ εγγφθςθσ 
2. Επωνυμία αυτοφ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ 
3. Ημερομθνία διαγωνιςμοφ 
4. Είδοσ και ποςότθτα υπό προμικεια είδουσ 
5. Αρικμόσ διακιρυξθσ 
6. Εφόςον θ εγγφθςθ είναι με οριςμζνθ θμερομθνία λιξθσ 
7. Ονοματεπώνυμο – Υπογραφι του εκπροςώπου τθσ Τράπεηασ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 

 

 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ....................(1)............................ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ 

Γ/ΝΖ 

                Αζήλα ...............................(2)....................................... 

                Πξνο: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ Α.Δ. (3) 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΡΗΘΜΟ .........................(4) 

 

Κύξηνη, 

     Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε κε ηελ παξνύζα όηη ζαο εγγπόκαζηε αλεπηθύιαθηα θαη 

αλέθθιεηα, παξαηηνύκελνη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεωο ππέξ ............................(5), κέρξη ην 

πνζόλ ηωλ ...............................(6) ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε εγγύεζή καο γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε, από ηνλ παξαπάλω ηεο ύκβαζεο πνπ ππεγξάθε ηελ .........................(7) κε αξηζκ. 

...................(7), γηα ηελ ..............................(8). Από απηήλ ηελ εγγύεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ 

ελδηαθεξόκελν πειάηε καο κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο παξνύζαο ή κε βάζε ηελ έγγξαθε εληνιή 

ζαο. 

     Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε παξνύζα ηζρύεη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε  ηεο πξνκήζεηαο ηωλ εηδώλ θαη 

ηεο εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ ηνπ πην πάλω δηαγωληζκνύ επ’ απηνύ γηα ηνλ νπνίν εγγπόκαζηε. 

     Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβάινπκε ρωξίο αληίξξεζε, 

έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ε απαίηεζε (θύξηα 

νθεηιή) νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπηωζε νιηθνύ ή κεξηθνύ θαηαινγηζκνύ ηεο εγγύεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ζε βάξνο απηνύ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε παξνύζα, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο από 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο. 

     εκεηώζηε, παξαθαινύκε, όηη ε παξνρή εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδάο καο 

δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα πεξηνξηζκό πνζνηηθνύ νξίνπ κε ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο δηαηάμεηο, 

(ή δειώλνπκε νκνίωο κε ηελ παξνύζα όηη δελ πθίζηαηαη παξάβαζε ηωλ δηαηάμεωλ γηα όξην 

ηεο Σξάπεδάο καο ζε ζρέζε κε ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο). 

                                                                         

 

 

 

 

     Γηαηεινύκε κε ηηκή 

 

                                                              .....................(9)................... 

 

 

 

Οδεγίεο ζπκπιήξωζεο ηωλ θελώλ δηαζηεκάηωλ 

1. Δπωλπκία εθδόηε εγγύεζεο 

2. Σόπνο - ρξνλνινγία 

3. Ζ αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη 

4. ηνηρεία ηεο εγγπνδνζίαο 

5. Ολνκαηεπώλπκν απηνύ ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε εγγύεζε 

6. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο αξηζκεηηθά θαη νιόγξαθα 

7. Ζκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο θαη αξηζκόο απηήο 

8. Δίδνο ηεο πξνκήζεηαο 

9. Τπνγξαθή εθπξνζώπνπ ηεο Σξάπεδαο. Ολνκαηεπώλπκν 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ....................(1)............................ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ 

Γ/ΝΖ 

                Αζήλα ...............................(2)....................................... 

                Πξνο: ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ Α.Δ. (3) 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΑΡΗΘΜΟ .........................(4) 

 

Κύξηνη, 

     Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε κε ηελ παξνύζα όηη ζαο εγγπόκαζηε αλεπηθύιαθηα θαη 

αλέθθιεηα, παξαηηνύκελνη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεωο ππέξ ............................(5), κέρξη ην 

πνζόλ ηωλ ...............................(6) ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε εγγύεζή καο γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία, από ηνλ παξαπάλω ηεο ύκβαζεο πνπ ππεγξάθε ηελ .........................(7) κε αξηζκ. 

...................(7), γηα ηελ ..............................(8). Από απηήλ ηελ εγγύεζε ζα απαιιάμνπκε ηνλ 

ελδηαθεξόκελν πειάηε καο κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο παξνύζαο ή κε βάζε ηελ έγγξαθε εληνιή 

ζαο. 

     Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε παξνύζα ηζρύεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ πην πάλω 

δηαγωληζκνύ επ’ απηνύ γηα ηνλ νπνίν εγγπόκαζηε. 

     Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβάινπκε ρωξίο αληίξξεζε, 

έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ε απαίηεζε (θύξηα 

νθεηιή) νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπηωζε νιηθνύ ή κεξηθνύ θαηαινγηζκνύ ηεο εγγύεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγία ζε βάξνο απηνύ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε παξνύζα, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο από 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο. 

     εκεηώζηε, παξαθαινύκε, όηη ε παξνρή εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδάο καο 

δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα πεξηνξηζκό πνζνηηθνύ νξίνπ κε ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο δηαηάμεηο, 

(ή δειώλνπκε νκνίωο κε ηελ παξνύζα όηη δελ πθίζηαηαη παξάβαζε ηωλ δηαηάμεωλ γηα όξην 

ηεο Σξάπεδάο καο ζε ζρέζε κε ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο). 

                                                                         

 

 

 

 

     Γηαηεινύκε κε ηηκή 

 

                                                              .....................(9)................... 

 

 

 

Οδεγίεο ζπκπιήξωζεο ηωλ θελώλ δηαζηεκάηωλ 

1. Δπωλπκία εθδόηε εγγύεζεο 

2. Σόπνο - ρξνλνινγία 

3. Ζ αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη 

4. ηνηρεία ηεο εγγπνδνζίαο 

5. Ολνκαηεπώλπκν απηνύ ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε εγγύεζε 

6. Σν πνζό ηεο εγγύεζεο αξηζκεηηθά θαη νιόγξαθα 

7. Ζκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο θαη αξηζκόο απηήο 

8. Δίδνο ηεο πξνκήζεηαο 

9. Τπνγξαθή εθπξνζώπνπ ηεο Σξάπεδαο. Ολνκαηεπώλπκν 

 


