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ΕΝΟΣΗΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣ
ΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
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Η 

1.  

 
ΚΟΠΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

   

1.1.  Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά ςτον 
κακοριςμό των απαιτιςεων για τθν προμικεια 
εξοπλιςμοφ Ζρευνασ και Διάςωςθσ, για χριςθ από 
τα πλωτά μζςα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ κατά τθ διεξαγωγι 
ςχετικϊν επιχειριςεων.  
Ειδικότερα, αφορά ςτα ακόλουκα είδθ: 
α)Βεγγαλικά χειρόσ ςε ποςότθτα πεντακοςίων 
(500) τεμαχίων.  
β)Φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου ερυκρζσ ςε 
ποςότθτα πεντακοςίων (500) τεμαχίων. 
γ)Επιπλζοντα καπνογόνα ςε ποςότθτα 
τετρακοςίων δζκα (410) τεμαχίων.  
δ)Φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου φωτιςτικζσ (λευκζσ) 
ςε ποςότθτα πεντακοςίων πενιντα (550) 
τεμαχίων.  
 

ΝΑΙ   

1.2.  
Ωσ Κριτιριο Κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ 
τιμι. 

ΝΑΙ   

1.3.  
Θ προςφορά κα αφορά το ςφνολο των ειδϊν τθσ 
παραγράφου 1.1. 
 

ΝΑΙ   

2.  
ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

   

2.1.  Βεγγαλικά χειρόσ (Hand Flares):  
[πεντακόςια (500) τεμάχια]. 
 

   

2.1.1 Να παράγουν ηωθρό φωσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια 
καφςθσ τουσ. Να καίγονται ομοιόμορφα με μζςθ 
ζνταςθ παραγόμενου φωτόσ, τουλάχιςτον 15.000 
candela.  

ΝΑΙ   

2.1.2 Χρϊμα παραγόμενου φωτόσ: ΕΥΘΟ ΝΑΙ   

2.1.3 Χρϊμα παραγόμενου καπνοφ: ΛΕΥΚΟ ι 
ΡΟΤΟΚΑΛΙ. 

ΝΑΙ   

2.1.4 Διάρκεια καφςθσ: τουλάχιςτον 60 sec.   ΝΑΙ   

2.1.5 Να λειτουργοφν και βρεγμζνα. 
Να ςυνεχίηουν να καίγονται, αφοφ βυκιςτοφν ςτο 
νερό ςε βάκοσ 100 mm, επί 10 δευτερόλεπτα. 
 

ΝΑΙ   

2.1.6 Να περιζχονται ςε περίβλθμα ανκεκτικό ςτο νερό. ΝΑΙ   

2.1.7 Να ζχουν ςτο περίβλθμα τουσ, τυπωμζνεσ, 
ςφντομεσ οδθγίεσ ι διαγράμματα που να εξθγοφν 
με ςαφινεια τθ χριςθ τουσ. 

ΝΑΙ   



2.1.8 Να ζχουν αυτόνομο μζςο ζναυςθσ. ΝΑΙ   

2.1.9 Να ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να μθν προκαλοφν 
ενόχλθςθ ςτο άτομο που κρατάει το περίβλθμά 
τουσ, οφτε κίνδυνο ςτο ςωςτικό ςκάφοσ , από 
καιόμενα ι πυρακτωμζνα υπολείμματα, όταν 
χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ   

2.1.10 Διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ από τθν 
θμερομθνία καταςκευισ τουσ. 

ΝΑΙ   

2.2 Φωτοβολίδεσ Αλεξιπτώτου Ερυκρζσ:  
[πεντακόςια (500) τεμάχια]. 
 

   

2.2.1 Να παράγουν ηωθρό φωσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια 
καφςθσ τουσ. 

ΝΑΙ   

2.2.2 Να καίγονται ομοιόμορφα με μζςθ ζνταςθ 
παραγόμενου φωτόσ τουλάχιςτον 30.000 candela.  

ΝΑΙ   

2.2.3 Χρϊμα παραγόμενου φωτόσ: ΕΥΘΟ. ΝΑΙ   

2.2.4 Χρϊμα παραγόμενου καπνοφ: ΛΕΥΚΟ ι 
ΡΟΤΟΚΑΛΙ. 

ΝΑΙ   

2.2.5 Διάρκεια καφςθσ: τουλάχιςτον 40 sec.   ΝΑΙ   

2.2.6 Κατά τθν κατακόρυφθ εκτόξευςθ τθσ 
φωτοβολίδασ, να διανφει απόςταςθ ςε Φψοσ 
(Altitude)  τουλάχιςτον 300 m. και όταν φκάνει ςε 
ςτο ανϊτερο φψοσ τθσ τροχιάσ τθσ ι κοντά ςε 
αυτό κα απελευκερϊνει φωτοβολίδα με 
αλεξίπτωτο.  

ΝΑΙ   

2.2.7 Ταχφτθτα κακόδου φωτιςτικοφ τμιματοσ: το πολφ 
5m/sec. 

ΝΑΙ   

2.2.8 Να λειτουργοφν και βρεγμζνεσ.  ΝΑΙ   

2.2.9 Να περιζχονται ςε περίβλθμα ανκεκτικό ςτο νερό. ΝΑΙ   

2.2.10 Να ζχουν ςτο περίβλθμα τουσ, τυπωμζνεσ, 
ςφντομεσ οδθγίεσ ι διαγράμματα που να εξθγοφν 
με ςαφινεια τθ χριςθ τουσ. 

ΝΑΙ   

2.2.11 Να ζχουν αυτόνομο μζςο ζναυςθσ. ΝΑΙ   

2.2.12 Κατά τθν εκτόξευςθ με κατακόρυφθ κζςθ του 
ςωλινα εκτόξευςθσ, θ τροχιά ανόδου τθσ 
φωτοβολίδασ δεν κα παρουςιάηει απόκλιςθ 
μεγαλφτερθ των 20° από τον κατακόρυφο άξονα, 
ανεξαρτιτωσ καιρικϊν ςυνκθκϊν από ςτάςθ. 

ΝΑΙ   

2.2.13 Να μθν προκαλείται κατά τθν καφςθ τουσ ηθμιά 
ςτο αλεξίπτωτο ι ςτα εξαρτιματά του. 

ΝΑΙ   

2.2.14 Να ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να μθν προκαλοφν 
ενόχλθςθ ςτο άτομο που κρατάει το περίβλθμά 
τουσ, όταν χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ   

2.2.15 Διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ από τθν 
θμερομθνία καταςκευισ τουσ. 

ΝΑΙ   

2.3 Επιπλζοντα Καπνογόνα: 
[τετρακόςια δζκα (410) τεμάχια]. 

   

2.3.1 Να παράγουν καπνό χρϊματοσ πορτοκαλί  
υψθλισ ορατότθτασ με ομοιόμορφο ρυκμό για 
διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν λεπτϊν, όταν 
επιπλζουν ςε ιρεμθ κάλαςςα. 

ΝΑΙ   

2.3.2 Να μθν αναδίδουν φλόγα, κακϋ όλθ τθ διάρκεια 
παραγωγισ καπνοφ. 

ΝΑΙ   

2.3.3 Να μθν βυκίηονται. ΝΑΙ   

2.3.4 Να λειτουργοφν και βρεγμζνα. Να ςυνεχίηουν να 
παράγουν καπνό αν βυκιςτοφν για χρονικό 

ΝΑΙ   



διάςτθμα 10s ςε βάκοσ 100 mm νεροφ. 

2.3.5 Να παράγουν καπνό χρϊματοσ πορτοκαλί  
υψθλισ ορατότθτασ με ομοιόμορφο ρυκμό για 
διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν λεπτϊν, όταν 
επιπλζουν ςε ιρεμθ κάλαςςα. 

ΝΑΙ   

2.3.6 Διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ από τθν 
θμερομθνία καταςκευισ τουσ. 

ΝΑΙ   

2.4 Φωτοβολίδεσ Αλεξιπτώτου Φωτιςτικζσ /Λευκζσ: 
[πεντακόςια πενιντα (550) τεμάχια]. 

   

2.4.1 Να παράγουν ηωθρό φωσ κακϋ όλθ τθ διάρκεια 
καφςθσ τθσ. 

ΝΑΙ   

2.4.2 Μζςθ ζνταςθ παραγόμενου φωτόσ τουλάχιςτον 
80.000 candela. 

ΝΑΙ   

2.4.3 Χρϊμα παραγόμενου φωτόσ: ΛΕΥΚΟ. ΝΑΙ   

2.4.4 Διάρκεια καφςθσ: τουλάχιςτον 30 sec.  ΝΑΙ   

2.4.5 Κατά τθν κατακόρυφθ εκτόξευςθ τθσ 
φωτοβολίδασ, να διανφει απόςταςθ ςε Φψοσ 
(Altitude)  τουλάχιςτον 300 m. και όταν φκάνει ςε 
ςτο ανϊτερο φψοσ τθσ τροχιάσ τθσ ι κοντά ςε 
αυτό κα απελευκερϊνει φωτοβολίδα με 
αλεξίπτωτο.  

ΝΑΙ   

2.4.6 Θ ταχφτθτα κακόδου φωτιςτικοφ τμιματοσ: το 
πολφ 5m/sec. 

ΝΑΙ   

2.4.7 Να λειτουργοφν και βρεγμζνεσ. ΝΑΙ   

2.4.8 Να περιζχονται ςε περίβλθμα ανκεκτικό ςτο νερό. ΝΑΙ   

2.4.9 Να ζχουν ςτο περίβλθμα τθσ, τυπωμζνεσ, 
ςφντομεσ οδθγίεσ ι διαγράμματα που να εξθγοφν 
με ςαφινεια τθ χριςθ τθσ. 
 

ΝΑΙ   

2.4.10 Να ζχουν αυτόνομο μζςο ζναυςθσ. ΝΑΙ   

2.4.11 Κατά τθν εκτόξευςθ με κατακόρυφθ κζςθ του 
ςωλινα εκτόξευςθσ, θ τροχιά ανόδου τθσ 
φωτοβολίδασ να μθν παρουςιάηει απόκλιςθ 
μεγαλφτερθ των 20° από τον κατακόρυφο άξονα, 
ανεξαρτιτωσ καιρικϊν ςυνκθκϊν από ςτάςθ. 

ΝΑΙ   

2.4.12 Να μθν προκαλείται κατά τθν καφςθ τθσ ηθμιά ςτο 
αλεξίπτωτο ι ςτα εξαρτιματά του. 

ΝΑΙ   

2.4.13 Να ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να μθν προκαλοφν 
ενόχλθςθ ςτο άτομο που κρατάει το περίβλθμά 
τθσ, όταν χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τθσ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ   

2.4.14 Διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον τρία (3) ζτθ από τθν 
θμερομθνία καταςκευισ τθσ. 
 

ΝΑΙ   

3. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ-ΤΜΒΑΕΙ-ΑΠΟΦΑΕΙ 
 

   

3.1 Τα υλικά των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3 
εμπίπτουν και κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ των 
αντίςτοιχων ειδϊν με ςτοιχεία: 
Α.1/1.9 Βεγγαλικά χειρόσ (πυροτεχνιματα) 
Α.1/1.8 Φωτοβολίδεσ αλεξιπτϊτου 
(πυροτεχνιματα) 
Α.1/1.10 Επιπλζοντα καπνογόνα (πυροτεχνιματα) 
του Ραραρτιματοσ «Α» τθσ Οδθγίασ 2014/90/ΕΕ 
(23-7-2014 του Ε.Κ. & Σ) που  ενςωματϊκθκε ςτο 
εκνικό δίκαιο με τθν Αρικ.2222.1-1.2/90149/2016 
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Βϋ3454/2016) τθσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

ΝΑΙ   



3.2 Σε κάκε είδοσ, των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3, 
κα τοποκετείται ςε εμφανζσ ςθμείο, με ανεξίτθλθ 
ςιμανςθ, το ςιμα πιςτότθτασ «Ρθδαλιόςχθμο» 
ςιμα (τιμονάκι), τθσ προβλζπεται ςτα άρκρα 9, 10 
και 11 τθσ Οδθγίασ 2014/90/ΕΕ.  
 

ΝΑΙ   

4. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

   

4.1 Τα υλικά των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3, είναι 
υποχρεωτικό να ζχουν υποςτεί διαδικαςίεσ 
αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 15 § 2.α και ςτο Ραράρτθμα 
ΙΙ τθσ Οδθγίασ 2014/90/ΕΕ, θ δε εξαςφάλιςθ τθσ 
αξιολόγθςθσ κα πιςτοποιείται με τα ακόλουκα 
ςυνοδευτικά ζγγραφα ςτθν Σεχνικι Προςφορά: 
α. Αντίγραφο του Ριςτοποιθτικοφ τθσ εξζταςθσ 
τφπου ΕΚ ωσ ενότθτα «Β» (MODULE Β), τθσ 
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ από 
κοινοποιθμζνο οργανιςμό, ςφμφωνα με τθν 
Ενότθτα Β του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ Οδθγίασ 
2014/90/ΕΕ, για τθ ςυμμόρφωςθ, για τισ διατάξεισ 
των κανονιςμϊν τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ SOLAS 
και των αποφάςεων ΙΜΟ. 
 
β. Αντίγραφο τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ προσ 
τον τφπο, με βάςθ τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
τθσ διαδικαςίασ τθσ παραγωγισ, ωσ Ενότθτα «Δ» 
(MODULE D) τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ, από κοινοποιθμζνο οργανιςμό 
ςφμφωνα με τθν Ενότθτα Δ του παραρτιματοσ ΙΙ 
τθσ Οδθγίασ 2014/90/ΕΕ, για τθ ςυμμόρφωςθ, για 
τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν τθσ Διεκνοφσ 
Σφμβαςθσ SOLAS και των αποφάςεων IMO. 
 
γ. Αντίγραφο τθσ διλωςθσ ςυμμόρφωςθσ ΕΕ του 
καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου 
αντιπροςϊπου του, ςφμφωνα με το άρκρο 16 τθσ 
οδθγίασ 2014/90/ΕΕ με τθν οποία 
πιςτοποιείται/βεβαιϊνεται ότι τα προςφερόμενα 
είδθ ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των ειδϊν, ωσ 
αρικμοί ειδϊν Α.1/1.9, Α.1/1.8, Α.1/1.10 του 
Ραραρτιματοσ «Α» τθσ Οδθγίασ 2014/90/ΕΕ μετά 
των οικείων κανονιςμϊν τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ 
SOLAS και αποφάςεων ΙΜΟ. Θ διλωςθ 
ςυμμόρφωςθσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που 
ορίηονται ςτισ ςχετικζσ ενότθτεσ του 
Ραραρτιματοσ «Α» τθσ οδθγίασ. 
 

ΝΑΙ   

4.2 Επιπλζον, οι προδιαγραφζσ ςιμανςθσ να είναι 
ςφμφωνεσ  και με τθν Αρ. 4231/17/2012/6-3-2012 
Εγκφκλιο ΥΡΑΑΝ/ΚΕΕΡ/ΔΜ-Κ/Γ (ΑΔΑ:Β44ΘΦ-5Θ1) 
 

ΝΑΙ   

5. 
 

ΤΚΕΤΑΙΑ 
 

   

5.1 Τα προςφερόμενα είδθ να είναι ςυςκευαςμζνα 
εντόσ κατάλλθλων κιβωτίων,  ςφμφωνα με τον 
τρόπο που ακολουκεί το εργοςτάςιο καταςκευισ, 
οφτωσ ϊςτε να επιτρζπεται επάλλθλθ τοποκζτθςθ 
ςφμφωνα με τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ για τθ 

NAI   



μεταφορά. 

5.2 

Τα είδθ των παραγράφων 2.2 και 
2.4   (Φωτοβολίδεσ Αλεξιπτώτου 
Ερυκρζσ και Φωτοβολίδεσ Αλεξιπτώτου 
Φωτιςτικζσ *Λευκζσ+ αντίςτοιχα) κα είναι 
ςυςκευαςμζνα ανά τεμάχιο, εντόσ νάιλον 
ςυςκευαςίασ ςφραγιςμζνθσ με κερμοκόλλθςθ, 
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται επιπλζον 
προςταςία από τθν υγραςία κατά τθν 
αποκικευςι τουσ. 

   

6. 
 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ 
 

   

6.1 Κάκε τεμάχιο από τα προςφερόμενα είδθ να ζχει 
ςτο περίβλθμα του, τυπωμζνεσ, ςφντομεσ οδθγίεσ 
ι διαγράμματα που να εξθγοφν με ςαφινεια τθ 
χριςθ του. 

NAI   

6.2 Κατά τθν παράδοςθ ο προμθκευτισ να 
προςκομίςει αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο με 
οδθγίεσ αςφάλειασ, αποκικευςθσ, καταςτροφισ – 
απόςυρςθσ των προςφερόμενων υλικϊν για 
χριςθ από τουσ κεντρικοφσ διαχειριςτζσ τθσ 
Υπθρεςίασ, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, ςτθν 
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.  

ΝΑΙ   

7. 
 
ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

   

7.1 Τόποσ παράδοςθσ των υλικϊν είναι οι 
εγκαταςτάςεισ ΔΕΡΙΧ 3Ο (κτιριο Σχολισ 
Λιμενοφυλάκων), τζρμα Οικονόμου και 
Ξανκοπουλίδου,  Χ"Κυριάκειο Ρειραιά. 

ΝΑΙ   

7.2 Κατά τθν παράδοςθ των ειδών,  ο Ρρομθκευτισ 
να προςκομίςει Διλωςθ Συμμόρφωςθσ 
(Declaration of Conformity), του καταςκευαςτι, 
ότι τα παραδοκζντα είδθ ανά αρικμό παρτίδασ 
είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 
Συγκεκριμζνα, να αναγράφονται αναλυτικά οι 
τιμζσ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των 
προςφερόμενων ειδϊν, κακϊσ επίςθσ και 
οποιαδιποτε τυχόν επιπρόςκετθ ιδιότθτα – 
τεχνικό χαρακτθριςτικό των προςφερόμενων 
ειδϊν.  

ΝΑΙ   

7.3 Χρόνοσ παράδοςθσ: το αργότερο τζςςερισ (04) 
μινεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

ΝΑΙ   

7.4 Κατά τθν  Παραλαβι των προςφερόμενων 
ειδών: 

1. Θα προςκομιςτοφν υποχρεωτικά τα 
Ριςτοποιθτικά τθσ παραγράφου 4.1 τθσ 
παροφςθσ. 
2. Θα ελεγχκοφν: 
α. Θ θμερομθνία καταςκευισ των ειδϊν, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ επόμενθσ 
παρ/φου 8.1. 
β. Θ ςυμφωνία των ειδϊν με τισ απαιτιςεισ των 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 
γ. Θ Σιμανςθ (ςιμα πιςτότθτασ 
«Ρθδαλιόςχθμο»), ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

ΝΑΙ   



τθσ παρ/φου 3.2 
δ. Τα Τεχνικά Εγχειρίδια ςυμφ. με τισ απαιτιςεισ 
τθσ παραγράφου 6.2.  
3. Θα διενεργθκεί ποςοτικι καταμζτρθςθ 
και μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ κατά τθν κρίςθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ, κατόπιν δειγματολθψίασ, 
για τυχόν επιφανειακά ελαττϊματα, μόνιμα 
ςτίγματα, κθλίδεσ ι οποιαδιποτε αλλοίωςθ τθσ 
επιφάνειασ του υλικοφ. 
4. Επιπρόςκετα, κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ, κλιμάκιο ςτελεχϊν ΑΛΣ-
ΕΛΑΚΤ/ΔΕΡΙΧ 3Ο, κα προβεί ςε δοκιμι τυχαίου 
δείγματοσ δφο (2) τεμαχίων από τα 
παραδοκζντα υλικά των παραγράφων 2.1, 2.2, 
2.3. Κατά τθ δοκιμι κα πρζπει να διαπιςτωκεί, 
κατά τθν απόλυτθ κρίςθ των ςτελεχϊν του 
κλιμακίου και ομόφωνα, θ ςυμφωνία των 
δειγμάτων με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
προκειμζνου να παραλθφκοφν τα υλικά.  Για το 
λόγο αυτό και για αναπλιρωςθ του δείγματοσ, 
οι τελικζσ ποςότθτεσ τθσ ςφμβαςθσ, ςτα τρία 
παραπάνω είδθ, κα είναι αυξθμζνεσ κατά δφο 
(2) τεμάχια, αδαπάνωσ για τθν Υπθρεςία (με 
δαπάνθ του προμθκευτι). 

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

   

8.1 Πλα τα υλικά κα είναι πρόςφατθσ καταςκευισ, όχι 
περιςςότερο από δφο (2) μινεσ πριν από τον 
θμερολογιακό μινα τθσ θμερομθνίασ παράδοςισ 
τουσ ςτον παραπάνω τόπο παράδοςθσ. 

ΝΑΙ   

 
 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΡΘΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργθκεί από τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία 
(Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ. 3Ο), θ οποία κα ελζγχει τθν εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και κα ειςθγείται ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν 
όρων. Θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία με υπθρεςιακι βεβαίωςθ 
παραλαβισ. 

 
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
 Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα 
αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016, Αϋ 147) τα κάτωκι : 
 α) Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ», 
 β) Θ επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ. 3Ο),  

γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : «"ωςτικών Πυροτεχνικών (Φωτοβολίδεσ – Επιπλζοντα Καπνογόνα  – Βεγγαλικά 

Χειρόσ)», 
 δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 31/05/2022 και ώρα 12:00 (Γρ. 603) . 
 ε) Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 
 Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα διαλαμβανόμενα ςτο 
παρόν Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και κα περιζχουν τα κάτωκι : 
 
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που 
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ). 



 Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να υποβλθκεί 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά ,με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι 
ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Gov.gr).. 

 Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται από το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποίο 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ και οπωςδιποτε ςυμπλθρωμζνοσ ο πίνακασ των 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

 
2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι : 
 1.  Ρλιρθ και ςαφι περιγραφι του υπό προμικεια είδουσ. 
 2. Τθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε 
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται 
υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ 
κατά τθν κείμενθ νομοκεςία -απαλλαςςομζνου Φ.Ρ.Α. για παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
 3.  Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον τζςςερισ (04) μινεσ). 
 Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα 
που ακολουκεί : 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων 

κρατιςεων υπζρ δθμοςίου -
απαλλαςςόμενου Φ.Ρ.Α. ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ 
(ςυμ/νων 
κρατιςεων υπζρ 
δθμοςίου) 

     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

 
Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρώτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ 
οικονομικι προςφορά. 
 
3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ 
 
 Ο προςφζρων (Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ 

επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ (ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.ΕΡΙΧ. 3Ο) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, 

όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του/των. Ο φάκελοσ 

αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ  ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΘΣ¨ και τον τίτλο τθσ προμικειασ, 

κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι: 

Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρώου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ  για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 

του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ  του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και  



προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 

                 Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι,  αποκλείει τον οικονομικό φορζα 

από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να 

υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι 

εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Gov.gr). 

B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά 

τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι 

φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του Ν.4412/2016 (Α' 

147), όπωσ ιςχφει.  


