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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,    6/11/2014 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ∆11/Ε/34959/22339 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ   

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΑΧ. ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗ : Τ.Θ.70360 ΠΡΟΣ :  Π. ∆.                                            

 166 10 Γλυφάδα   

Πληροφορίες: Γ. Χαλκιαδάκης   

Τηλέφωνο: 2108916307   

FAX 2108916384   

E-mail d11e@hcaa.gr   

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   06/2014  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ  
 

ΕΙ∆ΟΣ :  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ,  ΠΗΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΗΤΕΙΑΣ). 

(CPV   32344210-1) 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
 Έχοντας  υπόψη:   
 

1. Το  Ν.∆.  714/70   (ΦΕΚ 238/Α/1970)    «Περί  ιδρύσεως   ∆ιευθύνσεως   Εναέριων  
Μεταφορών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1340/83 (ΦΕΚ 
35/Α/1983).     

2. Το Π.∆.   56/89   (ΦΕΚ 28/Α/1989)   περί   του   Οργανισµού   της   Υ.Π.Α.   όπως      
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.  

3. To  N. 3913/11   (ΦΕΚΑ18/11)   Περί  αναδιοργάνωσης   της   Υπηρεσίας  Πολιτικής   
Αεροπορίας και άλλες διατάξεις». 

4. To    N. 4146/2013    (ΦΕΚ 90/Α/13)    άρθ. 67    «Οργανωτικές   αλλαγές  στην Υπηρεσία   
Πολιτικής Αεροπορίας».  

5. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/10).    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ηµεροµηνία 
αποστολής 

στην 
επίσηµη 

εφηµερίδα 
της Ε.Ε  

 

Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 

στον 
ηµερήσιο 

τύπο  

 

Ηµεροµηνία  

δηµοσίευσης 
στο 
ΦΕΚ 

ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

ΑΠΟΨΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

7-11-2014 21-11-2014 14-11-2014 

ΟΧΙ 
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6. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-09-1999) «Ενιαίος 
Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης – 
Κρατικές Προµήθειες». 

7. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005». 

8. Το Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» » όπως 
συµπληρώθηκε µε τον Ν. 4038/12 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015.  

9. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

10. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 
– Εναρµόνιση Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335), ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010. 

11. Τον N. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’/96) 
άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
Π.∆/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 
Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των 
νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε 
τις διατάξεις του άρθρου 109 του N. 2533/97, του άρθρου 8 του N. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α/14-2-
2005) και του άρθρου 8 του N.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

12. Τον N. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του N. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του      
Ν. 3310/05 ”Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

13. Την υπ’ αριθ. 20977/23-10-07 (ΦΕΚ 1673/Β/07) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας, σχετικά µε δικαιολογητικά για την εφαρµογή του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 
µε το Ν.3414/2005. 

14. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»   

15. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής των νόµων 4046/12, 
4093/12 και 4127/13»  

16. Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας  
στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 4046/2012 και άλλες διατάξεις»  

17. Το άρθρο  24  του  Ν. 2198/1994   (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94)  « Αύξηση  αποδοχών  ∆ηµοσίων   
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

18. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,όπως συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3801/09(ΦΕΚ 
163 Α).  

19. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160  ́ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.» 

20. Το ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνευσεις 
Νοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων Του Π.∆. 
318/1992 (Α΄ 161) Και Λοιπές Ρυθµίσεις» 

21. Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.  
22. Tις  διατάξεις  του  Ν.4013/11  (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011)  περί  σύστασης  ενιαίας  

Ανεξάρτητης  Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. 
23.       Την µε αρ. Π1/2272/3-10-2013 απόφαση ΥΠΑΝ περί εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος     

Προµηθειών έτους 2013. 
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24. Την    µε  αρ.  Π1/2925/30-12-2013  απόφαση   για  Εγκρίσεις - εντάξεις στο  ΕΠΠ  2014 - 
Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2013, Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2012 του ΥΠΑΝ,  µε  ΚΑΠ  32344210-1  
«Εξοπλισµός ασύρµατης επικοινωνίας ». 

25. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

26. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

27. Την µε αρ. ∆11/Α/17801/4.9.14 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ποσού € 
1.102.080,00.  

28.     Το µε αρ. πρωτ. ∆11/∆/8100/5-6-2013  Υ.Σ. µε το οποίο διαβιβάστηκαν ο Προϋπολογισµός και 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια Εξοπλισµού ασύρµατης επικοινωνίας 
(Εκσυγχρονισµός αναµεταβιβαστικών   Σταθµών  Ακαρνανικών,   Πηλίου  και    Σητείας),   
καθώς  και  τις  µε αρ. πρωτ.  ∆6/Ε/5819/1107/25.2.11 και ∆6/Ε/5656/1039/22.2.12 αποφάσεις µε 
τις οποίες εγκρίθηκαν οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. 

29. Το Π.∆. 85/12 περί «Ιδρυσης και µετονοµασίας Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α/141/21-6-2012), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/13 (ΦΕΚ Α/152/25-6-
2013) και το Π.∆. 119/13   (ΦΕΚ Α/153/25-6-2013) περί ∆ιορισµού Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.   

30. Την υπ’ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων   
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους ∆ιοικητή, 
Υποδιοικητές, Γεν. ∆ιευθυντές και λοιπούς Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ 
Β/2230/14-08-2014). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 

1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον Συµφέρουσα από 
Οικονοµική Άποψη Προσφορά σε ευρώ για την προµήθεια Εξοπλισµού ασύρµατης επικοινωνίας 
(Εκσυγχρονισµός αναµεταβιβαστικών   Σταθµών  Ακαρνανικών,   Πηλίου  και    Σητείας), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α της παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται 
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία πενήντα δυο (52) 
ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής 
στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ                      
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

www.promitheus.gov.gr   

12/11/2014 7/1/2015 και 
ώρα 00:00 

 12/1/2015 και 
   ώρα 17:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
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∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.  
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  
γ) συνεταιρισµοί 
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής 
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  

5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής 
5.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
o Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

o Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

o Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

      - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.  
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση   
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 
Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα 
µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 

5.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής 
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:  
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»                                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»                                                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄  
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄  
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄  
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄  
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7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής 
της προθεσµίας άσκησης  της  ένστασης  του  άρθρου  15  παρ.2 περ. α του Π. . 118/07, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της 
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του Π∆ 118/07, χωρίς ο 
προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής 
πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών 
που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

8. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Προµηθευτή και θα 
καταβάλλονται απευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων µετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και 
πριν την υπογραφή σύµβασης, προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. Η 
προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή 

του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypa.gr ή 

http://www.hcaa.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ενώ 

δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr .  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α  
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β   
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ   
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆ 
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε                                                                                                 
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ 
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ 
                                     
                                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:  

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆11/Ε  (15)                                                                                                                                                                        
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                                      

∆6/A   
                       

 
                                                                                                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 Με Ε.Υ. 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

∆. Ν. ΚΟΥΚΗΣ 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΑΑ ΄́   

  

ΣΣΤΤΟΟ ΙΙ ΧΧΕΕ ΙΙΑΑ   ΤΤΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΟΟΣΣ   ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕ ΙΙ ΑΑ   ΕΕ ΙΙ ∆∆ΩΩΝΝ   

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ,  ΠΗΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΗΤΕΙΑΣ) 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ  CPV   32344210-1   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ∆ΑΠΑΝΗ 
€ 896.000,00 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

€ 1.102.080,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 

ΚΑΕ  5183 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.3.0._1 ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

 

ΤΟΠΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚOI  ΣΤΑΘΜOI  ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ,  

ΠΗΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΑΡΘΡΟ 10.7 ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  
 

3,8376% 

 
(3,7376% υπέρ ∆ηµοσίου, Γ. .Κ.Π., Τ.Α.Υ.Υ.Ε. & Μ.Τ.Π.Υ. + 
0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
Ν. 4013/ 2011 πλέον 3%  τέλους χαρτοσήµου και επ΄αυτού 20% 
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

4% για υλικά  

8% για υπηρεσίες 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι € (17.920,00) 

(για το σύνολο του υπό προµήθεια εξοπλισµού) 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ 

ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΟΥ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.10  ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

14PROC002397155 2014-11-12



Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 06/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 Α∆Α: ΩΨ∆Κ1-0ΩΕ 
 Α∆ΑΜ: 

 

7 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 

 

                     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π∆60/07 και συµπληρωµατικά στο Π. ∆. 118/07. 

 
1.2.  Περιεχόµενο προσφορών  
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) 
ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

 
1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική 

προσφορά»   
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 
προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

 
1.2.1.1.  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, 
σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το 
ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω :  
   1.2.1.1.1.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το αρθ. 157 του ν. 
4281/2014. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από 
αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή.   
 1.2.1.1.2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07, ήτοι : ι) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
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Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),   
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),  
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),  
v) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
vi) κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας.   
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και 
δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.   
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλουν :   
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.   
β) ο Πρόεδρος του .Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι 
νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

 
         1.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :  
α. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  
β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό  διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των  
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).  
γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους 
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φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής 
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία 
του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 
κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά 
τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο 
Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά 
περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς).  
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα 
στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής 
τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που 
ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους , 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .  
στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν 
έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.  
ζ. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 
118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.  
η. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του 
Ν.3588/2007 (Α΄153)  
θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο 
συνεταιρισµούς) .  
ι. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά 
περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 
του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.  
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και 
δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 
 1.2.1.1.4.  Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. 
γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς 
µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  

 
 1.2.1.1.5. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον 
απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.∆. 118/07, η οποία 
εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγµα και την οποία πρέπει να 
επισυνάψει ο οικονοµικός φορέας στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά».  

  
 1.2.1.1.6. Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, 
δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα 
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 Π∆ 
118/07).   

          
         1.2.1.1.7.  Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού 

ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου,  όπως  το  ισχύον  καταστατικό κατά  
περίπτωση  Φ.Ε.Κ.,  ή   επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού. 
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Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου.  

           1.2.1.1.8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις 
οικονοµικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην 
παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκοµίσουν 
εγκαίρως και προσηκόντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π∆ 
118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι 
πληρούνται τα ως άνω.  

         1.2.1.1.9.  Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και 
των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της 
ποιότητας.  

 
 Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της 
προηγούµενης παραγράφου (1.2.1.1.9.) αφορούν τον κατασκευαστή του 
τελικού προϊόντος και προσκοµίζονται από τον προσφέροντα.  

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, µαζί µε την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση 
ή κοινοπραξία. 
 
1.2.1.1.10 Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του 
1.000.000 €, οι ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία, ή ένωση προσώπων, ή οποιασδήποτε µορφής οντότητα σε 
διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους, 
επί ποινή απαραδέκτου: 
1.2.1.1.11 εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) 
«ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις  διατάξεις του άρθρου 8 
του Ν. 3310/05, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 
279/Α’/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω 
διατάξεις. 
1.2.1.1.12 εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής 
τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από 
το άρθρο 8 του Ν.3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν 
λόγω διατάξεις.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
1.2.1.1.13 Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του 
1.000.000 €, η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
3310/05, ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, έαν στη διαγωνιστική 
διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α’ της 
παραγρ. 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/05. 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη   
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ 
και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου   <<∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που 
έχουν υποβληθεί µε    την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η 
εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές 
ή άλλους φορείς 

 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά   
Στον  (υπό)  φάκελο  «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής  –  Τεχνική  
Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :  

 
 1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
1.2.1.2.2.  ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07:  

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να 
δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα 
κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της. 

 
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε 
δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την 
επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο 
προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους 
προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει 
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή 
µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση 
της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η 
υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση. 
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1.2.1.2.3. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.∆.118/07 (εφόσον ζητούνται 

από την διακήρυξη).  
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η 
προσκόµιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους 
του προµηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π .χ 
ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά 
πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 
9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς 
τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ. .) ή από φορέα 
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση 
(European Cooperation for Accreditation − EA) και µάλιστα, µέλος της 
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης , θα πρέπει 
από τον προµηθευτή να προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από την 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση 
µε τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι 
πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης βάσει των σχετικών 
οδηγιών ή κανονισµών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από 
φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευµένο προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ. .) ή από φορέα διαπίστευσης 
µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation− EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης 
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).  
Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η 
προσκόµιση Εκθέσεων ∆οκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µπορεί να 
αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε επιµέρους απαιτήσεις 
ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις ∆οκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 
διαπιστευµένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια 
αναγνωρισµένων ικανοτήτων. 
 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου 
.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 Οι  δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

1.2.2.  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα.  
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».   
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
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παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως 
ορίζεται κατωτέρω :  
1.2.2.1. Τιµές  

 
- Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος 

ελεύθερου µέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.   

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

- Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του 
πέντε.  

 
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή 

δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

- Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις  
 

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 
προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή 
ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της 
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  

 
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών 
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να 
δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής 
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης.  

 
γ- ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, 
την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη 
Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον 
χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την 
Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.   
Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:  
Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ .  
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)  
ΙΙΙ. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της 
προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις θέσεις εγκατάστασης 
καθώς και το κόστος εγκατάστασης.  
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

- Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του 
ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται 
υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά.   

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του 
προσφεροµένου είδους.  

 
- Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεως.  
 

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή 
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια 
των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες 
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .  

 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής  

 
Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω 
τρόπους πληρωµής : 
α) Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του είδους.  
β)  - Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µετά την υπογραφή της σύµβασης, µε 
την κατάθεση Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύµφωνη µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014.  
-Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε το 
άρθρο 34 παρ. 5, εδάφ. ε του Π.∆. 118/07.  
-Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα 
παρακρατείται τόκος επί  της  εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό   
διάστηµα υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία λήψεως  αυτής  µέχρι  την 
ηµεροµηνία  οριστικής  ποιοτικής και   ποσοτικής παραλαβής.  

-Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του 
∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες 
(Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει κατά 
το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής και θα παραµένει 
σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.  
ΙΙ- Το υπόλοιπο, είτε µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, είτε µε πληρωµή 

ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µετά την ποσοτική παραλαβή 
και εξόφληση του υπολοίπου µετά την οριστική παραλαβή.   

 
� Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 

παραδόσεις, µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας 
ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη.  

 

� Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους 
πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός 
τρόπος πληρωµής.  

 

� Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/07) και την µε αριθµ. 
2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & 
Οικονοµικών  

 

� Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και 
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οφείλει τόκους µόλις περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του 
Π.∆. 118/07 προθεσµία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα.  

 
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή 
υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο 
αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, 
Παρ. Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων Πληρωµών»). 
 

1.2.2.3.  Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και 
κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην 
κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.  
Επισηµαίνεται ότι : 
 
� Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.     

    

� Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών 
του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.     

    

� Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 
της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.     

    

� Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.         

� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.     
    

� ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.     

    

� Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την 
σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.     

� Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.        

 
 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των 
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών.   
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.   
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

14PROC002397155 2014-11-12



Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 06/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 Α∆Α: ΩΨ∆Κ1-0ΩΕ 
 Α∆ΑΜ: 

 

16 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», 
οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:   
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υπο−φακέλων των προσφορών.   
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.   
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών   
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους.   
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες 
– οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και 
οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσµιών που τους ορίζονται.  

 
4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 
παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

 
4.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.  

 
∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα 
οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :   

4.1.1. Οι Έλληνες πολίτες :  
 

4.1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη 
ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι  
i) - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
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Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), - δωροδοκία, όπως 
αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48) νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του  χρηµατοπιστωτικού  
συστήµατος  για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166,της  28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας,  η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία,2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 
τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεωκοπίας.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού 
µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα 
πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις 
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης.   

4.1.1.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.   

4.1.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 εκδίδονται µε βάση 
την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  

 

14PROC002397155 2014-11-12



Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 06/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 Α∆Α: ΩΨ∆Κ1-0ΩΕ 
 Α∆ΑΜ: 

 

18 

4.1.1.6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι δεν 
έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 
3414/2005 ( συνηµµένο υπόδειγµα ). 
 Η ανωτέρω υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να έχει υπογραφεί από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο ειδικά για τον σκοπό αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
επιχείρησης, προσκοµίζοντας και επικυρωµένο αντίγραφο του 
σχετικού πρακτικού.  

 
4.1.2. Οι αλλοδαποί :  

4.1.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή   
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1. 

4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία.   

4.1.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκαταστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.   

4.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του 
οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  

4.1.2.6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι δεν 
έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 
3414/2005 ( συνηµµένο υπόδειγµα ). 
Η ανωτέρω υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να έχει υπογραφεί από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο ειδικά για τον σκοπό αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
επιχείρησης, προσκοµίζοντας και επικυρωµένο αντίγραφο του 
σχετικού πρακτικού.  

 
4.1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :  

4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 
αντίστοιχα.  

 
- Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του 
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νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 
∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE 
τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο 
είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους 
νόµιµους εκπροσώπους του.   

4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 
παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)  

 
4.1.3.3. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)  
 

4.1.4. Οι συνεταιρισµοί :  

4.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της  κατά την  παράγραφο  4  έγγραφης  
ειδοποίησης,  ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας  διοικητικής  ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν 
έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
τα αδικήµατα της περίπτωσης α της παραγράφου 4.1.1.1.  

4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 της 
παραγράφου 4.1.1, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς 
και των περιπτώσεων 4.1.2.2, 4.1.2.3 και 4.1.2.4. της παραγράφου 
4.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, 
και της περίπτωσης 4.1.3.2 της παραγράφου 4.1.3.  

4.1.4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
4.1.4.4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι δεν 

έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 
του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 
3414/2005 (συνηµµένο υπόδειγµα ). 
Η ανωτέρω υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να έχει υπογραφεί από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο ειδικά για τον σκοπό αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
επιχείρησης, προσκοµίζοντας και επικυρωµένο αντίγραφο του 
σχετικού πρακτικού.  
 

4.1.5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :   
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή 
που συµµετέχει στην Ένωση. 

 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα 
άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα 
Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την 
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φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε 
περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο 
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο να 
προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 
20 ηµερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π. 118/07 και από την οποία να 
προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.  
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού 
µητρώου (ΑΦΜ)  
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από 
την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή 
την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση 
ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία 
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 

 
4.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:   
∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά 
τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, είναι :   

4.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης   
4.2.2. Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης 

ισολογισµών, επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων 
Φορολογικών ∆ηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του 
συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το 
ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόµενου είδους. Εάν η 
επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει 
ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.  

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον 
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.  
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
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5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.. 
 
6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 
προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά 
όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη 
συµφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον 
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας 
από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π. . 118/07 ή ο υπόχρεος προς 
τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των 
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του 
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η 
εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι 
δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και 
τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07. 
 
7.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
              Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ.  173/A’) 
<< ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων 
Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨>> 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 
              Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου 
.pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) 
και της Υπουργικής απόφασης <<περί ηλεκτρονικού παραβόλου>> ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 
1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
              Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
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8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
8.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή 

µικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα µέχρι ποσοστού 30%, 
εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.   

8.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την 
προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 15% και µικρότερης ποσότητας από την 
προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό 
προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.   

8.3. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την ∆/ξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού.   

8.4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο 
χρόνος παράδοσης µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  

 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

 
9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφραση.   

9.1.2. Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών 
τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.    

9.1.3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 
συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.  

9.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι 
υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.   
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της  προς  υπογραφή  σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
πρέπει  να  είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους 
στην Τράπεζα. 

9.1.5. Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να 
προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.   

9.1.6. Η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή 
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄   

9.1.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π. .(118/07) και στην 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.  

 
9.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο 
µέχρι το ¼ αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την 
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π. .) ή να 
µετατίθεται .  
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10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 20977/23.08.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
αποφάσισε κατά την υπ΄αριθµ 36 συνεδρίαση της Ολοµέλειας του την 9η Οκτωβρίου 
2007 ότι το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ εκδίδει πιστοποιητικά περί 
συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων (ΚΥΑ 20977/23.08.2007 κεφ. ΙΙ παρ. 4) εφόσον 
και εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου σύµφωνα µε  
τα οριζόµενα από τις διατάξεις  της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως  
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005, µετά από τον σχετικό έλεγχο (ΚΥΑ 20977/2007 
κεφ. ΙΙ παρ. 4,5,6 και 9).  
      Ως εκ τούτων  οι αναθέτουσες αρχές και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
γνωστοποιούν στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ τυχόν οριστική 
καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου, όπως προβλέπεται από τον ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/2005 και την σχετική ΚΥΑ 
(20977/23.08.2007), ώστε το ΕΣΡ να εκδώσει πιστοποιητικό περί συνδροµής 
ασυµβιβάστων ιδιοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο. 

   
       11. ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην 
παρούσα. 

 
       12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο 
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, 
των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 1, ΙΙ ΑΡΙΘΜ. 20977/23.8.2007 ΚΥΑ 
 

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
Προς: την αναθέτουσα αρχή 
Από : επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ., ΑΡΜΑΕ, πλήρη στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου 
επιχείρησης 
Τόπος/ηµεροµηνία 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ: «προς το σκοπό διαπίστωσης, από την υπηρεσία σας, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 3 και 5 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως από τα 
άρθρα 3 και 5 του ν. 3414/2005, και αριθµ. 20977/23.8.2007 ΚΥΑ υπ. ανάπτυξης και 
επικρατείας (ΦΕΚ Β 1673/07), της εκεί οριζόµενης τυχόν ασυµβίβαστης ιδιότητας, δηλώνω 
υπεύθυνα ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της εταιρίας µας ή/και του ιδιοκτήτη, των εταίρων, 
του/των βασικού/βασικών µετόχου/µετόχων, των µελών του οργάνου διοίκησης, ή/και των 
διευθυντικών στελεχών αυτής, οριστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου ότι συντρέχει 
περίπτωση αποκλεισµού εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 
1 εδ. β΄ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004 όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 
της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997). Ακόµα δηλώνω 
υπεύθυνα ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της εταιρίας µας ή/και των προαναφερόµενων 
προσώπων οριστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου και µε βάση την οποία να 
στοιχειοθετείται η εκ µέρους της εταιρίας µας ή/και των προαναφερόµενων προσώπων εκ 
προθέσεως υπόσχεση ή παροχή σε υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής, άµεσα ή µε τη 
µεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως ωφελήµατος για τον εαυτό του ή για τρίτο, 
προκειµένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να µην τελέσει πράξη εκ των καθηκόντων του ή κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του, κατά παράβαση των νόµιµων καθηκόντων του, ότι δεν έχει 
εκδοθεί τέτοια απόφαση µε την οποία να διαπιστώνεται περαιτέρω, ότι η ανωτέρω αξιόποινη 
πράξη διεπράχθη από επιχείρηση Μ.Μ.Ε. µε την οποία συνδεόµεθα εξαιτίας της συνδροµής 
των ασυµβιβάστων ιδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του 
ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, και ότι δεν έχει εκδοθεί 
τέτοια απόφαση µε την οποία να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης υφ’ ηµών και 
η ιδιότητα  ηµών ως φυσικού ή ηθικού  αυτουργού ή συναυτουργού ή άµεσου συνεργού στην 
τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς». 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄ 
 

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  

ΑΑΠΠΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΗΗΣΣ    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ 

 
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική αποψη προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
∆ιακήρυξης .  
 
Πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της Τιµής της 
προσφοράς (συγκριτικής) προς την  Βαθµολογία της. 
 

        Συγκριτική Τιµή 
………………………………………      =  

                           Συνολική Σταθµισµένη Βαθµολογία 
 

 
Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η συνολική Τιµή προσφοράς και για τους 
τρείς Αναµεταβιβαστικούς Σταθµούς 
 
Για την διαµόρφωση της Συνολικής Σταθµισµένης Βαθµολογίας, θα ληφθούν υπόψη οι Σταθµισµένες 
Βαθµολογίες των τριών αναµεταβιβαστικών σταθµών Ακαρνανικών, Πηλίου και Σητείας σύµφωνα µε 
τους επιµεριστικούς συντελεστές βαρύτητας Α, Β και Γ, ως εξής: 
 
 Συνολική Σταθµισµένη Βαθµολογία = [Α x (Σταθµ. Βαθµολογία Ακαρνανικών)] +  

 + [Β x (Σταθµ. Βαθµολογία Πηλίου] + [Γ x (Σταθµ. Βαθµολογία Σητείας) 

 
όπου Α=0,40 , Β=0,30 και Γ=0,30. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 20 § 2.β του Π.∆. 118/07 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 

 
1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα Ε΄ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε 

αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.  

2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια εξοπλισµού  

για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του, βάσει σχετικού πρωτοκόλλου και θα 

ισχύουν τα αναφερόµενα στη σχετική παράγραφο Εγγύησης του Κεφαλαίου  9  των τεχνικών 

προδιαγραφών (ισχύει η ίδια αρίθµηση κεφαλαίου για κάθε ξεχωριστό υποτεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ο προµηθευτής υποχρεούται πριν 

από την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύµβασης, να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας του Συστήµατος ποσοστού ίσου µε το 3% της 

συµβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό 

διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας του Συστήµατος πλέον δύο (2) µηνών. 

4. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΕΕ ΄́   
 

ΤΤΕΕΧΧΝΝ ΙΙΚΚΕΕΣΣ   ΠΠΡΡΟΟ∆∆ ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ   

 

 

Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που αποτελούν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
∆ιακήρυξης (Αρ.  06/2014). 

 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ            
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                  ΚΑΠ: 32344210-1   
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                      

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆6 

 
 
 

14PROC002397155 2014-11-12



Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 06/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 Α∆Α: ΩΨ∆Κ1-0ΩΕ 
 Α∆ΑΜ: 

 

28 

 
 

           
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

           ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

                  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡ.  2011 

ΚΑΠ. 

ΚΑΦ. 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟ∆/ΦΗΣ 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ VHF/UHF 

ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ 

(ΤΑΚ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2010 

 
 

Η Οµάδα Εργασίας η οποία συστάθηκε και λειτουργεί µε τις  
ΥΠΑ/∆6/Ε/5173/952/9-2-2007, ΥΠΑ/∆6/Ε/39315/6714/15-10-2007,  

ΥΠΑ/∆6/Ε/36166/6140/17-9-2009 και ΥΠΑ/∆6/Ε/2194/221/25-1-2010  

αποφάσεις.
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5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να περιγράψει την προµήθεια ενός νέου συστήµατος 
ακτινοβολίας, για τους ποµπούς και τους δέκτες ζώνης VHF και UHF, του Τηλεπικοινωνιακού 
Σταθµού Ακαρνανικών (ΤΑΚ) της Υ.Π.Α. 

Το αναφερόµενο σύστηµα ακτινοβολίας έχει σχεδιαστεί µε βάση µελέτη της Υ.Π.Α., για την 
εκπόνηση της οποίας έχουν ληφθεί υπόψη οι ειδικές συνθήκες - ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, 
κλιµατολογικές, πρόσβασης κ.ά. - που συνθέτουν το περιβάλλον των Ακαρνανικών.   

Το κτίριο της Υ.Π.Α. στον ΤΑΚ όπου είναι εγκατεστηµένοι οι ποµποί µε τις αντίστοιχες κεραίες, 
βρίσκεται σε µικρή απόσταση από ισχυρούς σταθµούς κρατικής και ιδιωτικής ραδιοφωνίας καθώς 
και από τηλεοπτικούς σταθµούς.Το κτίριο του ΟΤΕ όπου είναι εγκατεστηµένοι οι δέκτες της ΥΠΑ 
και οι αντίστοιχες κεραίες, βρίσκεται σε πολύ µικρότερη απόσταση από τους ανωτέρω σταθµούς. 
Για να επιτευχθεί η όσο το δυνατό µεγαλύτερη απόζευξη µεταξύ των κεραιοσυστηµάτων των εν 
λόγω ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και των κεραιών εκποµπής και λήψης της Υ.Π.Α. και αφ’ ετέρου 
για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που προκύπτει από την συνεγκατάσταση κεραιών των ποµπών 
και των δεκτών αυτών, είναι αναγκαίο να τηρηθούν τα παρακάτω: 

 

1. Οι ποµποί και το υποσύστηµα τηλεχειρισµού αυτών θα παραµείνουν εγκατεστηµένα ως έχουν. 

2. Οι δέκτες και το υποσύστηµα τηλεχειρισµού αυτών θα µετεγκατασταθούν από το κτίριο του ΟΤΕ 
στο κτίριο της ΥΠΑ στον ΤΑΚ. 

3. Περισσότεροι του ενός ποµποί θα συνδέονται σε µία κοινή κεραία µέσω αποµονωτών, φίλτρων 
και  πολλαπλών συνδέσµων. 

4. Περισσότεροι του ενός δέκτες θα συνδέονται σε µία κοινή κεραία µέσω φίλτρων και  πολλαπλών 
συνδέσµων. 

5. Εκατέρωθεν του κτιρίου της Υ.Π.Α. θα εγκατασταθούν δύο πανοµοιότυποι πυλώνες. Οι κεραίες 
για τη λήψη θα τοποθετηθούν στον ένα πυλώνα, ενώ οι κεραίες για την εκποµπή θα τοποθετηθούν 
στον άλλο. 

6. Οι δύο πυλώνες θα απέχουν µεταξύ τους απόσταση που θα ικανοποιεί την προδιαγραφή. 
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6. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν:   

ΜΠΡ_2.0.0._1.  Πλήρεις αναλυτικές και επεξηγηµατικές απαντήσεις (όχι απλή ένδειξη 
συµµορφώσεως ΝΑΙ) ή σχόλια σε κάθε παράγραφο των τεχνικών 
προδιαγραφών που θα αναγράφονται στις στήλες συµµόρφωσης. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._2.  Τυχόν πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται από το προσφερόµενο 
σύστηµα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. Η 
ενδιαφερόµενη Υπηρεσία επιφυλάσσεται να κρίνει οικονοµοτεχνικά την 
αποδοχή τους. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._3.  Πλήρη περιγραφή των ιδιοµορφιών του προσφερόµενου είδους, τεχνικές, 
λειτουργικές και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες καθώς και γενικά και ειδικά 
διαγράµµατα. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._4.  Πλήρη σαφή και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η 
κατακύρωση του παρόντος διαγωνισµού χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει η 
οικεία επιτροπή εµπειρογνωµόνων συµπληρωµατικά στοιχεία, που µπορούν 
να θεωρηθούν σαν αντιπροσφορά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._5.  Στην τεχνική προσφορά, γενικό κατάλογο ανταλλακτικών και παρελκοµένων 
του προσφερόµενου συστήµατος χωρίς τιµές µονάδος. Οι τιµές µονάδος του 
εν λόγω καταλόγου θα περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._6.  Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών (κεφάλαιο 7) και το συναφές έντυπο 
υλικό πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Οι απαντήσεις στα 
υπόλοιπα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών στην Ελληνική. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._7.  Κάθε προσφορά θα αφορά το σύνολο του απαιτούµενου εξοπλισµού του 
συστήµατος. Προσφορές που αφορούν µέρος αυτού θα αποκλείονται του 
διαγωνισµού.  
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ΜΠΡ_2.0.0._8.  Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορές που αφορούν 
συστήµατα διαφορετικής σχεδίασης, οι οποίες να υπερκαλύπτουν σαφώς τις 
απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.  

Η αρχή λειτουργίας και οι επιδόσεις θα αναφέρονται στις προσφορές 
αναλυτικά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._9.  Η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωµα να προµηθευτεί το σύνολο, µέρος ή και 
περισσότερα από το προσφερόµενο σύστηµα. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._10. Ότι προσφέρεται ως προαιρετικό, θα περιγράφεται πλήρως τεχνικά και θα 
αναφέρεται η τιµή του στην οικονοµική προσφορά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._11. Η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους διαγωνιζόµενους, κατά 
την περίοδο αξιολόγησης των προσφορών, την επίδειξη του συστήµατος (ή 
συσκευής) σε πλήρη λειτουργία προκειµένου να διαπιστώσει τα ακριβή 
τεχνικά χαρακτηριστικά, την λειτουργικότητα και τις επιδόσεις του 
συστήµατος. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται ν’ ανταποκριθούν και να 
διευκολύνουν την Επιτροπή στο έργο της. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._12. Οποιαδήποτε πλεονεκτήµατα ή οποιεσδήποτε αποκλίσεις του προσφερόµενου 
είδους ή των όρων της προσφοράς, από τα οριζόµενα στην παρούσα 
προδιαγραφή πρέπει να σηµειώνονται µε παρατήρηση στη σχετική παράγραφο 
αυτής, µε συγκεκριµένη παραποµπή ή προσάρτηµα της. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._13. Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και που δεν περιγράφουν µε 
σαφήνεια τις ικανότητες, πλεονεκτήµατα ή αποκλίσεις του προσφερόµενου 
είδους σε σχέση µε τις παρούσες προδιαγραφές, θα θεωρηθούν ως ανεπαρκείς 
από την οικεία Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων και θα αποκλείονται, κατά την 
κρίση της, από τον παρόντα διαγωνισµό. 
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7. ΣΎΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΥΣ_3.0.0._1.  Το προς προµήθεια σύστηµα αναλύεται στα παρακάτω κύρια στοιχεία: 

1. Φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή κοιλότητας (band pass). 

2. Φίλτρα διέλευσης-απόρριψης συντονιστή κοιλότητας (pass reject). 

3. ∆ιπλοί αποµονωτές (dual isolators). 

4. Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων. 

5. Ικρίωµα ενδιάµεσου κατανεµητή µετά παρελκοµένων. 

6. Οµοαξονικά καλώδια. 

7. Πίνακες σύνδεσης οµοαξονικών καλωδίων. 

8. Σύνδεσµοι (connectors) οµοαξονικών καλωδίων. 

9. Πολλαπλοί σύνδεσµοι (combiners) οµοαξονικών καλωδίων. 

10. Εσχάρες όδευσης οµοαξονικών καλωδίων. 

11. Κεραίες εκποµπής - κεραίες λήψης. 

12. Βάσεις στήριξης κεραιών. 

13. Πυλώνες εγκατάστασης κεραιών. 

14. Αντικεραυνική προστασία. 

15. Γειώσεις. 

16. Εξαρτήµατα γείωσης οµοαξονικών καλωδίων. 

17. Απαιτούµενα όργανα µετά παρελκοµένων και εργαλεία.  

  

8. ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΊΑΣΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΧ∆_4.0.0._1.  Η µελέτη και η κατασκευή του προς προµήθεια είδους να είναι πρόσφατες και 
να έχουν βασιστεί στις σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις σχετικά µε την 
κατασκευή του. 
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ΣΧ∆_4.0.0._2.  Το προς προµήθεια είδος πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις 
σχεδίασης (Design Consideration): 

Όλα τα ικριώµατα να είναι εύκολα σε πρόσβαση από το προσωπικό 
συντήρησης και τα εξαρτήµατα να είναι άµεσα προσιτά και να αφαιρούνται, 
να αντικαθίστανται και να ρυθµίζονται µε ευκολία. 

  

ΣΧ∆_4.0.0._3.  Το προσφερόµενο είδος να είναι κατάλληλο για απεριόριστη λειτουργία, χωρίς 
µεταβολή των λειτουργικών του επιδόσεων και ειδικά κατασκευασµένο ώστε 
να λειτουργεί οµαλά για όσο το δυνατόν µακρό χρονικό διάστηµα χωρίς την 
ανάγκη τεχνικής επίβλεψης (Unmanned). 

  

ΣΧ∆_4.0.0._4.  Όλα τα προσφερόµενα υλικά και συσκευές να είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα.  

  

ΣΧ∆_4.0.0._5.  Το σύστηµα να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
µην επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία του από καιρικές συνθήκες, κρούσεις, 
σκόνη, γεωφυσικά φαινόµενα, κ.λπ. 

  

ΣΧ∆_4.0.0._6.  Τα προς προµήθεια είδη να πληρούν όλες τις βασικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται από το Π∆44 (ΦΕΚ 44/Α/07-03-2002) και να παραδίδονται 
εφοδιασµένα µε το σήµα συµµόρφωσης CE. 

  

9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΕΠΧ_5.0.0._1.  Βελτίωση, διασφάλιση και προστασία της υπηρεσίας αεροναυτικών 
επικοινωνιών ζώνης VHF/UHF του Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού 
Ακαρνανικών (ΤΑΚ) ως προς τις παρεµβολές κάθε τύπου. 

  

ΕΠΧ_5.0.0._2.  Ελαχιστοποίηση των παρεµβολών οι οποίες προκύπτουν από την 
συνεγκατάσταση των κεραιών ποµπών και δεκτών VHF/UHF του ΤΑΚ.  

  

ΕΠΧ_5.0.0._3.  Η µεγαλύτερη δυνατή αποµόνωση από τις επιδράσεις των γειτονικών 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών µεγάλης ισχύος. 

  

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΛΤΡ_6.0.0._1.  Ο προµηθευτής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το σύστηµα που 
προδιαγράφεται θα εγκατασταθεί σε µεγάλο υψόµετρο όπου επικρατούν 
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ακραίες καιρικές συνθήκες θερµοκρασίας, ανέµου, πάγου, υγρασίας και 
κεραυνοπτώσεων.  

ΛΤΡ_6.0.0._2.  Τα υλικά µε τα οποία θα είναι κατασκευασµένα τα προς προµήθεια 
υποσυστήµατα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τέτοιο 
περιβάλλον. 

  

ΛΤΡ_6.0.0._3.  Οι συσκευές του συστήµατος θα ικανοποιούν το κατά ETSI 300019  standard 
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας. 

  

11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

7.1   Θέση εγκατάστασης   

ΤΧΝ_7.1.0._1 

 

Το προς προµήθεια σύστηµα θα εγκατασταθεί στη θέση Περγαντί των 
Ακαρνανικών, σε χώρο ιδιοκτησίας της Υ.Π.Α., µε συντεταγµένες: 
γεωγραφικό µήκος 20° 58' 50.80" E,  γεωγραφικό πλάτος 38° 48' 33.79" N και 
υψόµετρο περίπου 1420 µέτρα. 

  

ΤΧΝ_7.1.0._2 
Στον 1ο όροφο του κτιρίου θα εγκατασταθούν - εν µέσω άλλων ικριωµάτων - 
τα ικριώµατα µε τις προς προµήθεια συσκευές, θα πραγµατοποιηθούν οι 
απαιτούµενες µεταξύ τους διασυνδέσεις και θα γίνει η όδευση των καλωδίων 
εκτός του κτιρίου, προς τους δύο πυλώνες εγκατάστασης κεραιών. Στον 
περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν οι εγκαταστάσεις των πυλώνων, θα 
τοποθετηθούν οι κεραίες και θα συνδεθούν, όπως περιγράφεται στην παρούσα 
τεχνική προδιαγραφή. 

  

7.2   Συχνότητες   

ΤΧΝ_7.2.0._1 Το προς προµήθεια είδος θα χρησιµοποιηθεί στις αεροναυτικές  ζώνες 
συχνοτήτων VHF (118MHz - 137MHz) και UHF (225MHz - 400MHz). 
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ΤΧΝ_7.2.0._2 Οι συχνότητες τις οποίες θα διαχειρίζεται το προς προµήθεια σύστηµα, 
ταξινοµηµένες σε οµάδες, καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΟΜΑ∆Α 

ΣΥΧΝΟΤΗΤ
ΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΛΗΨΗ Channel 

Spacing 

(KHz) 

USE Συχνότητα 

(MHz) 

Offset 

(KHz) 

Συχνότητα 

(MHz) 

V1 
MAIN 

121.4927 -7.3 CL 121.5000 25 EMERGENCY 

130.9300 +5 CL 130.9250 25 VFR 

133.7300 +5 CL 133.7250 25 ACC 

134.3300 +5 CL 134.3250 25 ACC 

SPARE 1  SPARE 1   

V1 
STAND-BY 

121.4927 -7.3 CL 121.5000 25 EMERGENCY 

130.9300 +5 CL 130.9250 25 VFR 

133.7300 +5 CL 133.7250 25 ACC 

134.3300 +5 CL 134.3250 25 ACC 

SPARE 1  SPARE 1   

V2 
MAIN 

124.6300 +5 CL 124.6250 25 ACC 

127.7925 -7.5 CL 127.8000 25 VOLMET 

131.3250  131.3250 8.33 ACC 

134.0750  134.0750 8.33 ACC 

SPARE 2  SPARE 2   

V2 
STAND-BY 

124.6300 +5 CL 124.6250 25 ACC 

127.7925 -7.5 CL NOC 25 VOLMET 

131.3250  131.3250 8.33 ACC 

134.0750  134.0750 8.33 ACC 

SPARE 2  SPARE 2   

V3 
BACK-UP 

134.3300 +5 CL 134.3250 25 ACC 

SPARE 3  SPARE 3   

U1 
MAIN 

370.5250  370.5250 25 ACC 

SPARE 4  SPARE 4   

U1 
STAND-BY 

370.5250  370.5250 25 ACC 

SPARE 4  SPARE 4   

U2 
BACK-UP 

281.3750  281.3750 25 ACC 

396.7250  396.7250 25 ACC 

SPARE 5  SPARE 5   

CL: CLIMAX  -  NOC: Not Connected 

Ο πίνακας αυτός θα επικαιροποιηθεί σε συνεργασία µε τον προµηθευτή µε την 
υπογραφή της σύµβασης.  
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7.3   Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις   

ΤΧΝ_7.3.0._1 Οι απαιτούµενες τιµές αποµονώσεων του προς προµήθεια συστήµατος 
δίδονται από τον παρακάτω πίνακα: 

Isolation (dB) 

Tx to Tx ≥ 80 

Ant to Tx ≥ 65 

Rx to Rx ≥ 30 
 

  

ΤΧΝ_7.3.0._2 Οι ελάχιστες τιµές απόσβεσης του ευρυζωνικού θορύβου (Tx noise) και των 
παρεµβολών τύπου Β (Tx carrier), συνυπολογισµένης της απόσβεσης 
ελεύθερου χώρου (free space loss) που εξασφαλίζεται από την απόσταση των 
70 µέτρων µεταξύ των πυλώνων εκποµπής και λήψης, να είναι σύµφωνες τους 
παρακάτω πίνακες: 

α Για την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων VHF 

Attenuation (dB) 

Tx Noise > 80 

Tx Carrier > 80 

β Για την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων UHF 

Attenuation (dB) 

Tx Noise > 88 

Tx Carrier > 88 
 

  

 Σηµείωση: Για να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, το προς προµήθεια 

είδος αναλύεται στα επιµέρους στοιχεία που ακολουθούν. 

  

7.3.1   Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας (cavities)   

ΤΧΝ_7.3.1._1 Σε κάθε ποµπό και σε κάθε δέκτη του Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού 
Ακαρνανικών θα συνδεθούν φίλτρα συντονιστή κοιλότητας διέλευσης ζώνης 
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(band pass).  

ΤΧΝ_7.3.1._2 Σε κάποιους ποµπούς και δέκτες του Τ.Α.Κ. θα συνδεθούν επιπλέον φίλτρα 
συντονιστή κοιλότητας  διέλευσης-απόρριψης (pass reject). 

  

ΤΧΝ_7.3.1._3 Σε κάθε κανάλι εκποµπής και σε κάθε κανάλι λήψης θα συνδεθεί συνδυασµός 
των ανωτέρω φίλτρων ανάλογα µε τη συχνότητα. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._4 Τα φίλτρα θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα ικριώµατα, στη µικρότερη δυνατή 
απόσταση από τα αντίστοιχα των ποµπών και των δεκτών. 

  

7.3.2   ∆ιπλοί αποµονωτές (Dual isolators) 
  

ΤΧΝ_7.3.2._1 Στην έξοδο κάθε ποµπού του Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Ακαρνανικών θα 
συνδεθούν διπλοί αποµονωτές (dual isolators) µε εξωτερικά τεχνητά φορτία 
(dummy loads). 

  

ΤΧΝ_7.3.2._2 Οι διπλοί αποµονωτές θα τοποθετηθούν µε κατάλληλες µεταλλικές υποδοχές 
στήριξης στα ικριώµατα των φίλτρων. 

  

7.3.3   Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων   

ΤΧΝ_7.3.3._1 Τα φίλτρα συντονιστή κοιλότητας, οι διπλοί αποµονωτές, οι πολλαπλοί 
σύνδεσµοι οµοαξονικών καλωδίων, καθώς και τα couplers  θα εγκατασταθούν 
στα προς προµήθεια ικριώµατα. 

Σηµείωση: Το coupler είναι ενεργό στοιχείο που τοποθετείται στη γραµµή 

εξόδου RF του ποµπού. Σηµατοδοτεί τη διαφοροποίηση σε σχέση µε 

προκαθορισµένες στάθµες για την ισχύ εξόδου, το βαθµό διαµόρφωσης και τα 

επιστρεφόµενα, µε σκοπό την αυτόµατη µεταγωγή από το main στο stand-by 

ποµπό. Τα couplers αποτελούν υλικό της Υ.Π.Α. και αναλυτικότερα στοιχεία θα 

δοθούν στον προµηθευτή µε την υπογραφή της σύµβασης. 

 

  

ΤΧΝ_7.3.3._2 Κατά την εγκατάσταση, οι συσκευές να οµαδοποιηθούν ανάλογα µε τη χρήση 
τους (εκποµπή-λήψη, κύρια-εφεδρικά συστήµατα, VHF-UHF κλπ) και να 
ληφθούν υπόψη τα ήδη εγκατεστηµένα συστήµατα και συσκευές της Υ.Π.Α. 
(ποµποί, RCS, IDF κλπ). 
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ΤΧΝ_7.3.3._3 Να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση του προσωπικού κατά την προληπτική και διορθωτική συντήρηση. 

  

7.3.4   Οµοαξονικά καλώδια 
  

ΤΧΝ_7.3.4._1 Για τη διασύνδεση των συσκευών του συστήµατος εντός του κτιρίου και τη 
σύνδεση µε τις κεραίες θα χρησιµοποιηθούν οµοαξονικά καλώδια. 

  

ΤΧΝ_7.3.4._2 Ο τύπος του εξωτερικού οµοαξονικού καλωδίου θα είναι διαφορετικός από 
αυτόν που θα χρησιµοποιηθεί εσωτερικά.  

  

ΤΧΝ_7.3.4._3 Η σύνδεση των διαφορετικού τύπου καλωδίων θα γίνεται εντός δύο στεγανού 
τύπου κυτίων-πινάκων διασύνδεσης στερεωµένων στον εξωτερικό τοίχο του 
κτιρίου.  

  

ΤΧΝ_7.3.4._4 Τα µήκη των καλωδίων που θα χρησιµοποιηθούν είτε εσωτερικά είτε 
εξωτερικά να είναι τα ελάχιστα δυνατά µε σκοπό τον περιορισµό των 
απωλειών. 

  

ΤΧΝ_7.3.4._5 Όλα τα καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν, να φέρουν και στα δύο άκρα 
τους ανεξίτηλη επιγραφή, µε κωδικό–αρίθµηση, η οποία θα είναι µοναδική για 
κάθε ένα. 

  

7.3.5   Κεραίες εκποµπής - λήψης   

ΤΧΝ_7.3.5._1 Οι κεραίες θα έχουν κατασκευή συµπαγή. Τα υλικά τους δε θα οξειδώνονται 
και θα εξασφαλίζουν αµείωτες επιδόσεις σε µεγάλες διακυµάνσεις 
θερµοκρασίας και υγρασίας. 

  

ΤΧΝ_7.3.5._2 Η στήριξή τους θα γίνεται µε απλό και συνήθη τρόπο σε σωλήνα διαµέτρου 4 
έως 5 εκατοστόµετρων. 

  

7.3.6   Εσχάρες όδευσης καλωδίων   

ΤΧΝ_7.3.6._1 Για την τοποθέτηση και στήριξη των εξωτερικών RF καλωδίων, από το κτίριο 
της Υ.Π.Α. µέχρι τους πυλώνες των κεραιών, θα χρησιµοποιηθούν εσχάρες. 

  

ΤΧΝ_7.3.6._2 Για την τοποθέτηση και στήριξη των RF καλωδίων εντός του κτιρίου, από το   
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σηµείο εισόδου µέχρι τα ικριώµατα των φίλτρων, θα χρησιµοποιηθούν 
εσχάρες. 

7.3.7   Πυλώνες εγκατάστασης κεραιών 
  

 Θέση:   

ΤΧΝ_7.3.7._1 Οι δύο πυλώνες θα εγκατασταθούν εκατέρωθεν του κτιρίου, στον 
περιφραγµένο χώρο της Υ.Π.Α. στα Ακαρνανικά. Ο ένας θα περιλαµβάνει τις 
κεραίες για τη λήψη, ενώ στον έτερο θα τοποθετηθούν οι κεραίες για την 
εκποµπή.  

Οι ακριβείς θέσεις θα συµφωνηθούν µεταξύ προµηθευτή και Υ.Π.Α., µε την 
υπογραφή της σύµβασης. 

  

ΤΧΝ_7.3.7._2 Οι πυλώνες θα απέχουν µεταξύ τους κατ’ ελάχιστον 70 µέτρα, για τα 
κοντινότερα σηµεία τους. 

  

ΤΧΝ_7.3.7._3 Ο πυλώνας στον οποίο θα είναι τοποθετηµένες οι κεραίες για τη λήψη να 
εγκατασταθεί στη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τις κεραίες των 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. 

  

 Μορφή:   

ΤΧΝ_7.3.7._4 Ο κάθε πυλώνας θα αποτελείται από µία βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, ένα 
κεντρικό στέλεχος τετράγωνης διατοµής µε τέσσερα πόδια και την εξέδρα των 
κεραιών, η οποία θα στηρίζεται σε αυτό. 

  

ΤΧΝ_7.3.7._5 Στο εσωτερικό του στελέχους θα υπάρχει κλίµακα µε τα ανάλογα πλατύσκαλα.   

ΤΧΝ_7.3.7._6 Η οριζόντια επιφάνεια των σκαλοπατιών, των πλατύσκαλων και του δαπέδου 
της εξέδρας θα είναι αντιολισθητική και θα έχει διάκενα, για την αποφυγή 
συγκράτησης χιονιού και πάγου. 

  

ΤΧΝ_7.3.7._7 Στην περίµετρο της εξέδρας, εκατέρωθεν της κλίµακας και στην κεντρική 
περιοχή όπου θα εκβάλει αυτή θα υπάρχει στηθαίο. 

  

ΤΧΝ_7.3.7._8 Στο στηθαίο περιµετρικά της εξέδρας θα συνδεθούν στηρίγµατα ιστών για τις 
κεραίες. 
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7.3.8   Αντικεραυνική προστασία - Γειώσεις   

ΤΧΝ_7.3.8._1 Για την υλοποίηση της αντικεραυνικής προστασίας και των γειώσεων στις νέες 
εγκαταστάσεις του ΤΑΚ να εφαρµοστούν:  

α Τα πρότυπα κατά ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ 1197 και ΕΛΟΤ 1412.  

β Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 50164-1 και ΕΝ 50164-2 (ως προς τα υλικά) και 
ΕΝ 62305-3.  

  

ΤΧΝ_7.3.8._2 Το σύστηµα γειώσεων να υλοποιηθεί έτσι ώστε στα επιµέρους σηµεία 
(πυλώνες, κτίριο ΥΠΑ), να µην έχουµε µεγάλες διαφορές µεταξύ των τιµών 
της ειδικής αντίστασης γείωσης. Για το σκοπό αυτό να ελεγχθούν και 
ενδεχοµένως να βελτιωθούν οι ήδη υπάρχουσες γειώσεις στις εγκαταστάσεις 
του ΤΑΚ. 

  

ΤΧΝ_7.3.8._3 Να ελεγχθεί και να βελτιωθεί η αντικεραυνική προστασία στον ΤΑΚ, έτσι 
ώστε να παρέχεται η απαιτούµενη για τις νέες εγκαταστάσεις στάθµη 
προστασίας. 

  

ΤΧΝ_7.3.8._4 Για την περεταίρω προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών, από την πλευρά 
των καλωδιώσεων RF, θα χρησιµοποιηθούν αντικεραυνικά στοιχεία, που θα 
εγκατασταθούν εντός των κυτίων-πινάκων, τα οποία αναφέρονται στην 
παράγραφο ΤΧΝ_7.3.4._3. 

  

7.4   Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευών και Εγκαταστάσεων   

7.4.1   Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας (cavities) 
  

 Κατασκευή:   

ΤΧΝ_7.4.1._1 Τα φίλτρα συντονιστή κοιλότητας µπορεί να είναι είτε κυκλικής, είτε 
τετράγωνης διατοµής. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._2 Στην περίπτωση κυκλικής διατοµής τούτη θα έχει διάµετρο µεγαλύτερη των 17 
εκατοστόµετρων, ενώ στην περίπτωση τετράγωνης διατοµής οι διαστάσεις θα 
υπερβαίνουν τα 17 Χ 17 εκατοστόµετρα. (Να δοθούν αναλυτικά οι διαστάσεις 
των φίλτρων κοιλότητας.) 
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ΤΧΝ_7.4.1._3 Να εγγυηθεί η κατασκευαστική ανθεκτικότητα και η πολυετής αντισκωριακή 
προστασία των φίλτρων.  

  

ΤΧΝ_7.4.1._4 Η κατασκευή τους θα είναι τέτοια ώστε να λειτουργούν µε τη µικρότερη 
δυνατή µεταβολή των χαρακτηριστικών τους, σε περιβαλλοντικές συνθήκες 
µε: 

θερµοκρασιακό εύρος -30˚C έως +60˚C 

σχετική υγρασία 90% στους 0˚C έως +40˚C 

υψόµετρο 3000 µέτρα. 

  

 Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας διέλευσης ζώνης (band pass) 

αεροναυτικής ζώνης VHF: 

  

ΤΧΝ_7.4.1._5 Στην αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων VHF (118MHz έως 137MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος φίλτρων συντονιστή κοιλότητας διέλευσης 
ζώνης, για την εκποµπή και τη λήψη. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._6 Η σύνθετη αντίσταση εισόδου/εξόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 50Ω.   

ΤΧΝ_7.4.1._7 Ο  λόγος  στασίµων  κυµάτων  του  κάθε φίλτρου  να  είναι  µικρότερος ή ίσος  
µε 1,5 : 1. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._8 Σε κάθε φίλτρο η απόσβεση διέλευσης στη συχνότητα συντονισµού θα είναι 
κατ’ επιλογή µεταβαλλόµενη από 0,5dB έως 2dB ή από 0,5dB έως 3dB.  

Να περιγραφεί εάν στα προαναφερόµενα όρια η µεταβολή είναι συνεχής ή εάν 
λαµβάνει διάκριτες τιµές, µε ποιο τρόπο και ποιες είναι αυτές.  

  

ΤΧΝ_7.4.1._9 Η ισχύς εισόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 75W και άνω, υπολογισµένη για 
συνεχή λειτουργία µε απόσβεση διέλευσης 2dB. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._10 Το ηλεκτρικό µήκος του κάθε φίλτρου θα είναι λ/4, για όλο το εύρος της 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων VHF. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._11 Να αναφερθούν οι συντελεστές ποιότητας Q(unloaded) και Q(loaded) του 
φίλτρου και ο τρόπος υπολογισµού αυτών. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._12 Το κάθε φίλτρο για τη διασύνδεσή του µε άλλες συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N female. 
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ΤΧΝ_7.4.1._13 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρει το κάθε φίλτρο διέλευσης ζώνης συντονιστή 
µονής κοιλότητας στις αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) από τη 
συχνότητα συντονισµού (fo), ανάλογα µε την απόσβεση διέλευσης (insertion 
loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες από τις ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 1dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 2dB 

250 kHz 3.8 8.5 15 

500 kHz 8.5 14 21 

1 MHz 13.5 20 26 

2 MHz 19 26 32 

4 MHz 25 32 38 
 

  

ΤΧΝ_7.4.1._14 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρουν τα φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή 
διπλής κοιλότητας στις αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) από τη 
συχνότητα συντονισµού (fo), ανάλογα µε την απόσβεση διέλευσης (insertion 
loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες από τις ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 1dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

1.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 2dB 

250 kHz 8 14 21 

500 kHz 20 26 33 

1 MHz 32 38 45 

2 MHz 43 49 56 

4 MHz 55 61 68 
 

  

ΤΧΝ_7.4.1._15 Να κατατεθούν οι καµπύλες απόκρισης του κάθε φίλτρου συντονιστή 
κοιλότητας για τιµές απόσβεσης διέλευσης 1dB και 2dB και για εύρος ζώνης 
±5MHz και ±50MHz από τη συχνότητα συντονισµού. 

  

 Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας διέλευσης-απόρριψης (pass reject) 

αεροναυτικής ζώνης VHF: 

  

ΤΧΝ_7.4.1._16 Στην αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων VHF (118MHz έως 137MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος φίλτρων συντονιστή κοιλότητας διέλευσης-
απόρριψης, για την εκποµπή και τη λήψη. 
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ΤΧΝ_7.4.1._17 Η σύνθετη αντίσταση εισόδου/εξόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 50Ω.   

ΤΧΝ_7.4.1._18 Ο  λόγος  στασίµων  κυµάτων  του  κάθε φίλτρου  να  είναι  µικρότερος ή ίσος  
από 1,5 : 1. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._19 Σε κάθε φίλτρο η απόσβεση διέλευσης στη συχνότητα συντονισµού θα είναι 
κατ’ επιλογή µεταβαλλόµενη από 0,3dB έως 1 dB ή από 0,3dB έως 2dB.  

Να περιγραφεί εάν στα προαναφερόµενα όρια η µεταβολή είναι συνεχής ή εάν 
λαµβάνει διάκριτες τιµές, µε ποιο τρόπο και ποιες είναι αυτές.  

  

ΤΧΝ_7.4.1._20 Η ισχύς εισόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 100W και άνω, υπολογισµένη για 
συνεχή λειτουργία µε απόσβεση διέλευσης 1dB. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._21 Το ηλεκτρικό µήκος του κάθε φίλτρου θα είναι λ/4, για όλο το εύρος της 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων VHF. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._22 Να αναφερθούν οι συντελεστές ποιότητας Q(unloaded) και Q(loaded) του 
φίλτρου και ο τρόπος υπολογισµού αυτών. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._23 Το κάθε φίλτρο για τη διασύνδεσή του µε άλλες συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N female. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._24 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρει το κάθε φίλτρο διέλευσης απόρριψης 
συντονιστή µονής κοιλότητας στις αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) 
από τη συχνότητα συντονισµού fo (συχνότητα διέλευσης), ανάλογα µε την 
απόσβεση διέλευσης (insertion loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες από τις 
ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.3dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.7dB 

200 kHz 20 24 27 

250 kHz 23 27 30 

300 kHz 26 30 33 

350 kHz 27 31.5 34.5 

400 kHz 29 33.5 36.5 

500 kHz 31 35 38 

600 kHz 33 37 39 
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ΤΧΝ_7.4.1._25 Να κατατεθούν οι καµπύλες απόκρισης του κάθε φίλτρου συντονιστή 
κοιλότητας για τιµές απόσβεσης διέλευσης 0.5dB και 1dB και για εύρος ζώνης 
±1MHz και ±5MHz από τη συχνότητα συντονισµού. 

  

 Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας διέλευσης ζώνης (band pass) 

αεροναυτικής ζώνης UHF: 

  

ΤΧΝ_7.4.1._26 Στην αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων UHF (225MHz έως 400MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος φίλτρων συντονιστή κοιλότητας διέλευσης 
ζώνης, για την εκποµπή και τη λήψη. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._27 Η σύνθετη αντίσταση εισόδου/εξόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 50Ω.   

ΤΧΝ_7.4.1._28 Ο  λόγος  στασίµων  κυµάτων  του  κάθε φίλτρου  να  είναι  µικρότερος ή ίσος 
µε 1,5 : 1. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._29 Σε κάθε φίλτρο η απόσβεση διέλευσης στη συχνότητα συντονισµού θα είναι 
κατ’ επιλογή µεταβαλλόµενη από 0,5dB έως 2 ή από 0,5dB έως 3dB.  

Να περιγραφεί εάν στα προαναφερόµενα όρια η µεταβολή είναι συνεχής ή εάν 
λαµβάνει διάκριτες τιµές, µε ποιο τρόπο και ποιες είναι αυτές.  

  

ΤΧΝ_7.4.1._30 Η ισχύς εισόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 140W και άνω, υπολογισµένη για 
συνεχή λειτουργία µε απόσβεση διέλευσης 1dB.  

  

ΤΧΝ_7.4.1._31 Το ηλεκτρικό µήκος του κάθε φίλτρου θα είναι λ/4, για όλο το εύρος της 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων UHF. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._32 Να αναφερθούν οι συντελεστές ποιότητας Q(unloaded) και Q(loaded) του 
φίλτρου και ο τρόπος υπολογισµού αυτών. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._33 Το κάθε φίλτρο για τη διασύνδεσή του µε άλλες συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N-female. 
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ΤΧΝ_7.4.1._34 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρει το κάθε φίλτρο διέλευσης ζώνης συντονιστή 
µονής κοιλότητας στις αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) από τη 
συχνότητα συντονισµού (fo), ανάλογα µε την απόσβεση διέλευσης (insertion 
loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες από τις ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 1dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 2dB 

1 MHz 8 13 19 

2 MHz 13 20 26 

4 MHz 20 26 32 

8 MHz 26 32 38 
 

  

ΤΧΝ_7.4.1._35 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρουν τα φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή 
διπλής κοιλότητας στις αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) από τη 
συχνότητα συντονισµού (fo), ανάλογα µε την απόσβεση διέλευσης (insertion 
loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες από τις ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 1dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

1.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 2dB 

1 MHz 20 25 31 

2 MHz 32 38 44 

4 MHz 44 50 56 

8 MHz 56 62 68 
 

  

ΤΧΝ_7.4.1._36 Να κατατεθούν οι καµπύλες απόκρισης του κάθε φίλτρου συντονιστή 
κοιλότητας για τιµές απόσβεσης διέλευσης 0,5dB και 1dB και για εύρος ζώνης 
±5MHz και ±50MHz από τη συχνότητα συντονισµού. 

  

 Συντονισµός:   

ΤΧΝ_7.4.1._37 Να περιγραφεί η διαδικασία αλλαγής της συχνότητας συντονισµού του κάθε 
ενός από τα παραπάνω περιγραφόµενα φίλτρα.  Να περιγραφεί η διαδικασία 
αλλαγής της συχνότητας συντονισµού του συνδυασµού  δύο ή τριών εκ των 
φίλτρων αυτών ανά κανάλι.  

  

ΤΧΝ_7.4.1._38 Να αναφερθεί η ενδεχόµενη ανάγκη αντικατάστασης των οµοαξονικών 
καλωδίων διασύνδεσης, από άλλα διαφορετικού µήκους και ο τρόπος 
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υπολογισµού του µήκους αυτών, κατά την αλλαγή της συχνότητας 
συντονισµού των φίλτρων. 

ΤΧΝ_7.4.1._39 Ο συντονισµός των φίλτρων να είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί στη θέση 
εγκατάστασής τους.  

  

ΤΧΝ_7.4.1._40 Να καταγραφούν τα απαιτούµενα όργανα και εργαλεία και να αναφερθεί ο 
χώρος που απαιτείται για το συντονισµό των φίλτρων σε όλο το εύρος τους. 

  

7.4.2   ∆ιπλοί αποµονωτές (Dual isolators) 
  

 Κατασκευή:   

ΤΧΝ_7.4.2._1 Η κατασκευή των αποµονωτών θα είναι τέτοια ώστε να λειτουργούν µε τη 
µικρότερη δυνατή µεταβολή των χαρακτηριστικών τους, στις εξής 
περιβαλλοντικές συνθήκες: 

α   Θερµοκρασιακό εύρος -30˚C έως +60˚C 

β   Σχετική υγρασία 90% στους 0˚C έως +40˚C 

γ   Υψόµετρο 3000 µέτρα 

  

ΤΧΝ_7.4.2._2 Να αναφερθεί ενδεχόµενη ευαισθησία των αποµονωτών σε ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία και µαγνητίζοντα υλικά και ο τρόπος αποφυγής των ανεπιθύµητων 
επιδράσεων. 

  

 Αποµονωτές αεροναυτικής ζώνης VHF:   

ΤΧΝ_7.4.2._3 Σε όλη την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων VHF (118MHz έως 137MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος διπλού αποµονωτή. 

  

ΤΧΝ_7.4.2._4 Η ισχύς εισόδου του θα είναι 75W ή µεγαλύτερη.   

ΤΧΝ_7.4.2._5 Η απόσβεση διέλευσής του θα είναι το µέγιστο 1dB.   

14PROC002397155 2014-11-12



Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 06/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 Α∆Α: ΩΨ∆Κ1-0ΩΕ 
 Α∆ΑΜ: 

 

48 

ΤΧΝ_7.4.2._6 Η αποµόνωση κεραίας (typical value) του διπλού αποµονωτή σε σχέση µε την 
κεντρική συχνότητα συντονισµού (fi) θα είναι σύµφωνη µε τον παρακάτω 
πίνακα: 

Frequency Reverse Isolation (dB) 

fi ≥ 65 

fi  ± 1.5 MHz ≥ 50 

fi  ± 3 MHz ≥ 40 
 

  

ΤΧΝ_7.4.2._7 Να κατατεθούν αναλυτικές καµπύλες απόκρισής του για όλο το εύρος της 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων ή ±15% από τη συχνότητα συντονισµού.  

  

ΤΧΝ_7.4.2._8 Ο λόγος στασίµων κυµάτων του διπλού αποµονωτή να είναι µικρότερος ή ίσος 
από 1,3 : 1.  

  

ΤΧΝ_7.4.2._9 Ο διπλός αποµονωτής θα συνδέεται µε τεχνητά φορτία ισχύος 15W (είσοδος) 
και 60W (έξοδος) κατ’ ελάχιστο. Στην περίπτωση διπλού αποµονωτή µε 
σύνδεση ενός τεχνητού φορτίου, η ισχύς τούτου δεν θα είναι µικρότερη των 
60W. 

  

ΤΧΝ_7.4.2._10 Ο διπλός αποµονωτής για τη διασύνδεσή του µε άλλες συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N female. 

  

ΤΧΝ_7.4.2._11 Σε περίπτωση συντονιζόµενου αποµονωτή να περιγραφεί η διαδικασία 
αλλαγής της συχνότητάς του και να καταγραφούν τα απαιτούµενα όργανα και 
εργαλεία. 

  

 Αποµονωτές αεροναυτικής ζώνης UHF:   

ΤΧΝ_7.4.2._12 Σε όλη την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων UHF (225MHz έως 400MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος διπλού αποµονωτή. 

  

ΤΧΝ_7.4.2._13 Η ισχύς εισόδου του θα είναι 150W ή µεγαλύτερη.   

ΤΧΝ_7.4.2._14 Η απόσβεση διέλευσής του θα είναι το µέγιστο 1dB.   
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ΤΧΝ_7.4.2._15 Η αποµόνωση κεραίας (typical value) του διπλού αποµονωτή σε σχέση µε την 
κεντρική συχνότητα συντονισµού (fi) θα είναι σύµφωνη µε τον παρακάτω 
πίνακα: 

Frequency Reverse Isolation (dB) 

fi ≥ 65 

fi  ± 3 MHz ≥ 50 

fi  ± 6 MHz ≥ 40 
 

  

ΤΧΝ_7.4.2._16 Να κατατεθούν αναλυτικές καµπύλες απόκρισής του για όλο το εύρος της 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων ή ±15% από τη συχνότητα συντονισµού.  

  

ΤΧΝ_7.4.2._17 Ο λόγος στασίµων κυµάτων του διπλού αποµονωτή να είναι µικρότερος ή ίσος 
από 1,3 : 1.  

  

ΤΧΝ_7.4.2._18 Ο διπλός αποµονωτής θα συνδέεται µε τεχνητά φορτία ισχύος 30W (είσοδος) 
και 120W (έξοδος) κατ’ ελάχιστο. Στην περίπτωση διπλού αποµονωτή µε 
σύνδεση ενός τεχνητού φορτίου, η ισχύς τούτου δεν θα είναι µικρότερη των 
120W. 

  

ΤΧΝ_7.4.2._19 Ο διπλός αποµονωτής για τη διασύνδεσή του µε άλλες συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N female. 

  

ΤΧΝ_7.4.2._20 Σε περίπτωση συντονιζόµενου αποµονωτή να περιγραφεί η διαδικασία 
αλλαγής της συχνότητάς του και να καταγραφούν τα απαιτούµενα όργανα και 
εργαλεία. 

  

7.4.3   Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων   

ΤΧΝ_7.4.3._1 Σε κάθε ικρίωµα εκποµπής ή λήψης θα τοποθετηθούν τα φίλτρα συντονιστή 
κοιλότητας και οι απαιτούµενοι πολλαπλοί σύνδεσµοι (combiners). 

  

ΤΧΝ_7.4.3._2 Στα ικριώµατα εκποµπής θα τοποθετηθούν οι αποµονωτές των ποµπών και τα 
couplers (τα τελευταία είναι υλικό της Υ.Π.Α.). 

  

ΤΧΝ_7.4.3._3 Οι διαστάσεις και τα σηµεία στήριξης των couplers, καθώς και οι τύποι 
συνδέσεων θα δοθούν στον προµηθευτή από την Υ.Π.Α. Η εγκατάσταση, 
καλωδίωση και σύνδεση τους αποτελεί ευθύνη του προµηθευτή. 

  

ΤΧΝ_7.4.3._4 Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση των παραπάνω   
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αναφερόµενων υλικών πρέπει να εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες προσβασιµότητας και το µέγιστο βαθµό εργονοµίας.  

7.4.4   Οµοαξονικά καλώδια   

 Τύποι καλωδίων και συνδέσµων:   

ΤΧΝ_7.4.4._1 Τα οµοαξονικά καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν για τη διασύνδεση των 
συσκευών θα είναι εύκαµπτα (µικρής διατοµής και ακτίνας κάµψης), µε τις 
ελάχιστες δυνατές απώλειες. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._2 Τα οµοαξονικά καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν εσωτερικά από τους 
πολλαπλούς συνδέσµους (combiners) έως τους πίνακες διασύνδεσης θα είναι 
εύκαµπτα, µε διατοµή 1/2” και µε απώλειες λιγότερες των 2,8dB στα 100 
µέτρα για συχνότητα λειτουργίας 150MHz και των 4,6dB στα 100 µέτρα για 
συχνότητα 400MHz. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._3 Τα οµοαξονικά καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν εξωτερικά από τους 
πίνακες διασύνδεσης έως και τους πυλώνες θα έχουν διατοµή 7/8” (Low Loss), 
µε  απώλειες λιγότερες του 1,5dB στα 100 µέτρα για συχνότητα λειτουργίας 
150MHz και των 2,4dB στα 100 µέτρα για συχνότητα 400MHz. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._4 Όλοι οι τύποι των οµοαξονικών καλωδίων RF θα έχουν χάλκινο εσωτερικό 
αγωγό, διηλεκτρικό υλικό “foam”, σύνθετη αντίσταση 50Ω και θερµοκρασία 
λειτουργίας -50˚C έως +70˚C. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._5 Οι σύνδεσµοι (connectors) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τύπου “N” πολύ 
καλής ποιότητας (επάργυροι) µε απώλειες το µέγιστο 0.05dB. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._6 Οι πολλαπλοί σύνδεσµοι (combiners), οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για τη 
σύνδεση περισσοτέρων του ενός καναλιού σε µία κεραία θα απολήγουν σε 
συνδέσµους τύπου “N” πολύ καλής ποιότητας (επάργυροι) µε ελάχιστες 
απώλειες.  

  

 Εσωτερικά καλώδια:   

ΤΧΝ_7.4.4._7 Τα εσωτερικά οµοαξονικά καλώδια RF, από τον πίνακα διασύνδεσης, θα 
εισέρχονται στο κτίριο και θα τοποθετούνται στην εσχάρα, η οποία θα τα 
οδεύσει στα ικριώµατα των συσκευών.  
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ΤΧΝ_7.4.4._8 Η στήριξη των εσωτερικών καλωδίων RF επί των µεταλλικών εσχάρων θα 
γίνεται µε πλαστικές ταινίες και η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών 
στηριγµάτων δε θα είναι µεγαλύτερη των 2 µέτρων. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._9 Στα άκρα του κάθε εσωτερικού καλωδίου στον πίνακα διασύνδεσης και στον 
πολλαπλό σύνδεσµο (combiner) θα υπάρχουν σύνδεσµοι τύπου N-male. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._10 ∆εν επιτρέπεται κανένα άλλο σηµείο ένωσης ή σύνδεσης του εσωτερικού 
οµοαξονικού καλωδίου πλην των συνδέσεων στον πολλαπλό σύνδεσµο 
(combiner) και στον πίνακα διασύνδεσης. 

  

 ∆ιασύνδεση Συσκευών:   

ΤΧΝ_7.4.4._11 Για τη διασύνδεση των συσκευών - φίλτρα, διπλοί αποµονωτές, couplers, 
ποµποί και δέκτες – θα χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος καλωδίου που 
περιγράφεται στην παραγραφο ΤΧΝ_7.4.4._1. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._12 Η στήριξη των καλωδίων RF (δέσµες, βερίνες κ.α.) εντός των ικριωµάτων θα 
γίνεται µε πλαστικές ταινίες. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._13 Τα καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν για τις συνδέσεις µεταξύ των 
συσκευών  θα φέρουν συνδέσµους τύπου N-male και στα δύο άκρα τους. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._14 Η σύνδεση περισσοτέρων του ενός καναλιού σε κοινή κεραία θα επιτυγχάνεται 
µε χρήση πολλαπλών συνδέσµων (combiners), η τελική έξοδος των οποίων θα 
είναι τύπου N-female. 

Οι µη συνδεµένες είσοδοι εφεδρικών καναλιών να είναι κατάλληλα 
τερµατισµένες και καλυµµένες. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._15 Να αναφερθεί ποια από τα καλώδια διασύνδεσης απαιτείται να έχουν 
συγκεκριµένο µήκος, λόγω της συχνότητας συντονισµού των φίλτρων 
συντονιστή κοιλότητας, του πλήθους των συνδεόµενων καλωδίων σε κοινό 
πολλαπλό σύνδεσµο (combiner) προς την κεραία κ.ά.  

Να περιγραφεί ο τρόπος υπολογισµού του µήκους των καλωδίων αυτών.  

  

 Εξωτερικά καλώδια:   

ΤΧΝ_7.4.4._16 Το άκρο κάθε εξωτερικού καλωδίου RF επί των πυλώνων θα στερεωθεί στην 
αντίστοιχη βάση στήριξης κεραίας και στη συνέχεια θα διατρέχει το κάτω 
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µέρος της εξέδρας. Θα κατέρχεται προς το έδαφος, µέσω κατάλληλης 
κατακόρυφης µεταλλικής σκάλας οµοαξονικών καλωδίων, στηριγµένης επί 
του στελέχους του πυλώνα. Στη βάση του πυλώνα το καλώδιο θα συνεχίζει 
εντός της εσχάρας, η οποία θα το οδεύει στον πίνακα διασύνδεσης, που θα 
είναι πακτωµένος στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου. 

ΤΧΝ_7.4.4._17 Η στήριξη του κάθε εξωτερικού καλωδίου RF επί της κατακόρυφης 
µεταλλικής σκάλας θα επιτυγχάνεται είτε µε τα στηρίγµατα που προτείνει ο 
κατασκευαστής, είτε µε άλλα τα οποία όµως θα εξασφαλίζουν καλή µηχανική 
στήριξη και γαλβανική επαφή µε το µεταλλικό σκελετό. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._18 Τα στηρίγµατα των καλωδίων θα είναι γαλβανισµένα “εν θερµώ” και η 
απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στηριγµάτων δεν θα είναι µεγαλύτερη των 
1,2 µέτρων. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._19 Η στήριξη του κάθε εξωτερικού καλωδίου RF επί των µεταλλικών εσχάρων θα 
επιτυγχάνεται είτε µε ανοξείδωτες είτε µε πλαστικές ταινίες και η απόσταση 
µεταξύ δύο διαδοχικών στηριγµάτων δεν θα είναι µεγαλύτερη των 2 µέτρων. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._20 Το άκρο του κάθε εξωτερικού καλωδίου προς την κεραία θα καταλήγει σε RF 
σύνδεσµο τύπου 7/8” N-female, πολύ καλής ποιότητας.  

Η διασύνδεση του κάθε εξωτερικού καλωδίου 7/8” µε την αντίστοιχη κεραία 
θα γίνεται µέσω κατάλληλου τµήµατος οµοαξονικού καλωδίου διατοµής 1/2”. 

Μετά τη σύνδεση µε την κεραία οι σύνδεσµοι θα καλυφθούν µε ελαστική 
ταινία πολυµερισµού. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._21 Τα εφεδρικά καλώδια που δε θα συνδεθούν άµεσα θα τερµατιστούν σε φορτίο 
50Ω και ισχύος 10W και στα δύο άκρα τους και οι σύνδεσµοι θα καλυφθούν 
µε ελαστική ταινία πολυµερισµού. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._22 Στο άκρο του εξωτερικού καλωδίου εντός του πίνακα διασύνδεσης, θα υπάρχει 
κατάλληλος σύνδεσµος, που θα στερεώνεται σε µεταλλική γωνία και θα 
καταλήγει σε τύπου 7/8” N-female, ο οποίος θα περιέχει και την αντικεραυνική 
προστασία. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._23 Σε κάθε εξωτερικό καλώδιο στη βάση κάθε πυλώνα να τοποθετηθεί εξάρτηµα 
γείωσης οµοαξονικων καλωδίων, το οποίο θα συνδεθεί στη γείωση του 
πυλώνα.  
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ΤΧΝ_7.4.4._24 ∆εν επιτρέπεται κανένα άλλο σηµείο ένωσης ή σύνδεσης του εξωτερικού 
οµοαξονικού καλωδίου πλην των συνδέσεων µε τις κεραίες και εντός του 
πίνακα διασύνδεσης. 

  

 Κυτία-Πίνακες διασύνδεσης:   

ΤΧΝ_7.4.4._25 Οι πίνακες διασύνδεσης θα είναι δύο, µε προστασία έναντι δυσµενών 
συνθηκών περιβάλλοντος, τύπου IP 66 (Ingress Protection). 

  

ΤΧΝ_7.4.4._26 Στον ένα πίνακα θα καταλήγουν τα εξωτερικά οµοαξονικά καλώδια 
προεχόµενα από τις κεραίες εκποµπής, ενώ στον άλλο τα εξωτερικά 
οµοαξονικά καλώδια προεχόµενα από τις κεραίες λήψης. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._27 
Στο εσωτερικό των κιβωτίων θα είναι τοποθετηµένες µεταλλικές γωνίες από 
ανοξείδωτο χάλυβα καταλλήλων διαστάσεων για την εγκατάσταση των 
συνδέσµων των οµοαξονικών καλωδίων. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._28 
Να εξασφαλίζεται η πολύ καλή γαλβανική επαφή των συνδέσµων των 
οµοαξονικών καλωδίων µε τις µεταλλικές γωνίες. 

  

7.4.5   Κεραίες εκποµπής - λήψης   

ΤΧΝ_7.4.5._1 Οι κεραίες θα είναι οι ίδιες για εκποµπή και λήψη, ενώ δε θα χρειάζεται καµία 
ρύθµιση για όλη την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας τους. 

  

ΤΧΝ_7.4.5._2 Θα χρησιµοποιηθούν δύο τύποι κεραιών: 

α  Ένας µονού διπόλου για την αεροναυτική  ζώνη των VHF (118 MHz έως 
137 MHz).  

β  Ένας διπλού διπόλου µε το πρώτο δίπολο για την αεροναυτική  ζώνη των 
VHF (118 MHz έως 137 MHz) και το δεύτερο για την αεροναυτική  ζώνη των 
UHF (225 MHz έως 400 MHz). 

  

ΤΧΝ_7.4.5._3 Οι κεραίες που θα εγκατασταθούν θα είναι κατακόρυφα πανκατευθυντικά 
δίπολα, τύπου λ/2. 

  

ΤΧΝ_7.4.5._4 Το κατακόρυφο πολοδιάγραµµα για ισχύ ≤ 3 dB θα έχει εύρος µεγαλύτερο από 
75°, ενώ το οριζόντιο πολοδιάγραµµα θα είναι κυκλικό µε διακύµανση ισχύος 
µικρότερη ή ίση µε ± 1dB. 
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ΤΧΝ_7.4.5._5 Η απολαβή ως προς ισοτροπική κεραία θα είναι 2 ± 1dBi.   

ΤΧΝ_7.4.5._6 Η µέγιστη ισχύς εισόδου θα είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 250 W.   

ΤΧΝ_7.4.5._7 Ο λόγος στασίµων κυµάτων θα είναι µικρότερος ή ίσος µε 1,5 : 1 (typical).   

ΤΧΝ_7.4.5._8 Η σύνθετη αντίσταση των κεραιών θα είναι 50 Ω.   

ΤΧΝ_7.4.5._9 Θα έχουν τέτοια κατασκευή και βάση στήριξης ώστε να λειτουργούν κανονικά 
σε ταχύτητες ανέµου 200 Km/h. Σε περιπτώσεις που οι κεραίες περιβάλλονται 
από πάγο πάχους 1/2”  θα πρέπει να αντέχουν σε ταχύτητες ανέµου 175 Km/h. 

  

ΤΧΝ_7.4.5._10 Το θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας τους θα είναι -40˚C έως +70˚C.   

ΤΧΝ_7.4.5._11 Ειδικότερα οι κεραίες διπλού διπόλου θα έχουν µέγιστο ύψος 320 
εκατοστόµετρων και αποµόνωση µεταξύ των δύο διπόλων κατ’ ελάχιστο 27 
dB. 

  

ΤΧΝ_7.4.5._12 Οι κεραίες θα εγκατασταθούν στις βάσεις στήριξης στους πυλώνες.    

ΤΧΝ_7.4.5._13 Να αναφερθεί ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται η αντικεραυνική 
προστασία του κάθε τύπου κεραίας που θα χρησιµοποιηθεί. 

  

ΤΧΝ_7.4.5._14 Να αναφερθεί ο χρόνος ζωής κάθε τύπου κεραίας, καθώς και τυχόν 
περιορισµοί στο περιβάλλον εγκατάστασής τους. 

  

ΤΧΝ_7.4.5._15 Να αναφερθεί η διαδικασία προληπτικής συντήρησης κάθε τύπου κεραίας, 
ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική και µε αµείωτες επιδόσεις λειτουργία τους 
για το χρόνο ζωής τους. 

  

7.4.6   Εσχάρες όδευσης καλωδίων   

 Κατασκευή:   

ΤΧΝ_7.4.6._1 Οι εσχάρες τοποθέτησης των καλωδίων θα αποτελούνται από 
προκατασκευασµένα τµήµατα διάτρητης γαλβανισµένης λαµαρίνας µήκους 
έως 2 µέτρων. 

  

ΤΧΝ_7.4.6._2 Τα τµήµατα θα ενώνονται µε βίδες γαλβανισµένες “εν θερµώ” και θα 
διασφαλίζεται η πολύ καλή µεταξύ αυτών γαλβανική σύνδεση. 
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ΤΧΝ_7.4.6._3 Οι εξωτερικές εσχάρες θα φέρουν στο επάνω µέρος κατάλληλα διαµορφωµένη 
µεταλλική επιφάνεια, για την προστασία των καλωδίων από την ηλιακή 
ακτινοβολία. Η επιφάνεια αυτή θα στερεώνεται στην εσχάρα είτε µε 
γαλβανισµένες βίδες ή µε µεταλλικά “τσέρκια”. 

  

ΤΧΝ_7.4.6._4 Ο ωφέλιµος χώρος τους πρέπει να προβλεφθεί για διπλάσιο αριθµό καλωδίων 
από αυτά που θα τοποθετηθούν (διαθεσιµότητα 100%). 

  

 Τοποθέτηση:   

ΤΧΝ_7.4.6._5 Η τοποθέτηση των εξωτερικών εσχάρων θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
αφενός να εξασφαλίζεται το µικρότερο δυνατό µήκος καλωδίων και αφετέρου 
να µην παρεµποδίζεται η πρόσβαση πεζών και τροχοφόρων στις εισόδους του 
κτιρίου. 

  

ΤΧΝ_7.4.6._6 Η στήριξη των εξωτερικών εσχάρων θα γίνεται σε ύψος κατ’ ελάχιστον 40 
εκατοστόµετρων από το έδαφος, µε κατάλληλων διαστάσεων µεταλλικά 
στηρίγµατα σχήµατος “Π”. Η πάκτωση των στηριγµάτων θα ισχυροποιείται µε 
σκυρόδεµα και δε θα απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από 1,5 µέτρο. 

  

ΤΧΝ_7.4.6._7 Η στήριξη των εσωτερικών εσχάρων θα πραγµατοποιείται σε ύψος λίγο 
µεγαλύτερο από το επάνω µέρος των ικριωµάτων, µε κατάλληλων διαστάσεων 
µεταλλικά στηρίγµατα τοποθετηµένα στην οροφή ή στον τοίχο του κτιρίου. Τα 
στηρίγµατα αυτά δε θα απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από 1,5 µέτρο. 

  

ΤΧΝ_7.4.6._8 Με τη διαδροµή που θα επιλεγεί για τις εσωτερικές εσχάρες να εξασφαλίζεται 
το µικρότερο δυνατό µήκος καλωδίων. 

  

7.4.7   Πυλώνες εγκατάστασης κεραιών 
  

ΤΧΝ_7.4.7._1 Ο προµηθευτής υποχρεούται στην υποβολή στατικής µελέτης επάρκειας των 
περιγραφόµενων πυλώνων και των επιµέρους δοµικών στοιχείων αυτών 
(στηθαίο, βάσεις στήριξης κεραιών κ.λ.π.), η οποία θα ελεγχθεί & θα εγκριθεί 
από την αρµόδια ∆/νση ∆7 της Υπηρεσίας, πριν την υπογραφή της σύµβασης. 
Η µελέτη αυτή θα βασίζεται στους ακόλουθους Ευρωπαïκούς κανονισµούς: 

α ΕΝ 1990: Ευρωκώδικας 1: Βάσεις σχεδιασµού και δράσεις επί των 
κατασκευών. 
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β  ΕΝ 1992: Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρό-δεµα. 

γ  ΕΝ 1993: Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα. 

δ  ΕΝ 1997: Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασµός. 

ε  ΕΝ 1998: Ευρωκώδικας 8: Αντισεισµικός σχεδιασµός των κατά-σκευών. 

ΤΧΝ_7.4.7._2 Ο προµηθευτής εφόσον απαιτηθεί, θα πρέπει να συνεργαστεί µε την Υπηρεσία 
για την έκδοση όλων των απαιτούµενων αδειών. 

  

 Πάκτωση:   

ΤΧΝ_7.4.7._3 Ο κάθε πυλώνας θα πακτώνεται στο έδαφος, µε βάση από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα θα είναι ποιότητας C25/30, ενώ ο χάλυβας 
οπλισµού B500C. 

  

ΤΧΝ_7.4.7._4 Ο κάθε πυλώνας θα συνδέεται µε τη βάση µε αγκύρια πακτωµένα στο 
σκυρόδεµα. 

  

ΤΧΝ_7.4.7._5 Θα υπάρχει κατάλληλη γαλβανική σύνδεση των µεταλλικών στοιχείων του 
κάθε πυλώνα µε τον οπλισµό του σκυροδέµατος, ώστε να δηµιουργείται τύπος 
“θεµελιακής γείωσης”. 

  

 Κατασκευή:   

ΤΧΝ_7.4.7._6 Ο κάθε πυλώνας θα είναι κατασκευασµένος από τυποποιηµένα 
προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία, τα οποία θα συνδεθούν και θα 
στερεωθούν µε κατάλληλες βίδες στον τόπο εγκατάστασης. 

  

ΤΧΝ_7.4.7._7 Όλα τα µεταλλικά µέρη που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γαλβανισµένα “εν 
θερµώ”, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1461.  

Το συνδετικό υλικό των µεταλλικών µερών θα είναι και αυτό γαλβανισµένο 
“εν θερµώ”και ποιότητας ISO 8.8. 

  

ΤΧΝ_7.4.7._8 ∆εν επιτρέπεται ουδεµία εργασία κοπής ή συγκόλλησης των µεταλλικών 
εξαρτηµάτων ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που θα είχε ως αποτέλεσµα την 
καταστροφή της αντιδιαβρωτικής προστασίας των επιµέρους στοιχείων. ∆εν 
επιτρέπεται η χρήση στοιχείων που θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο, 
όπως και η χρήση προστατευτικών βαφών που αυξάνουν την αντίσταση 
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επαφής των διαφόρων δοµικών στοιχείων του πυλώνα. 

 ∆ιαστάσεις:   

ΤΧΝ_7.4.7._9 Η βάση θα έχει τις διαστάσεις που προκύπτουν από τη µελέτη της παραγράφου 
ΤΧΝ_7.4.7._1 και τέτοιες ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της θεµελιακής 
γείωσης.  

  

ΤΧΝ_7.4.7._10 Το στέλεχος στήριξης του κάθε πυλώνα θα έχει ύψος 20 µέτρα και λοιπές 
διαστάσεις σύµφωνα µε τη µελέτη της παραγράφου ΤΧΝ_7.4.7._1. 

  

ΤΧΝ_7.4.7._11 Η κλίµακα θα έχει πατήµατα από προκατασκευασµένα µεταλλικά ελάσµατα 
που θα έχουν διαστάσεις περί τα 70 Χ 25 εκατοστόµετρα. Θα τοποθετούνται 
δε καθ’ ύψος ανά 20 εκατοστόµετρα το µέγιστο. 

  

ΤΧΝ_7.4.7._12 Η εξέδρα θα είναι τετράγωνη µε πλευρά περίπου 5,20 µέτρων.   

ΤΧΝ_7.4.7._13 Το στηθαίο περιµετρικά της εξέδρας θα έχει ύψος 1 µέτρου. Η κουπαστή της 
σκάλας, καθώς και το στηθαίο στην περιοχή όπου θα εκβάλει αυτή θα έχει 
ύψος 1 µέτρου. 

  

 Στήριξη κεραιών:   

ΤΧΝ_7.4.7._14 Στις τέσσερις γωνίες και στο µέσο των τεσσάρων πλευρών της εξέδρας θα 
τοποθετηθούν - οκτώ συνολικά για κάθε πυλώνα - µεταλλικές βάσεις στήριξης 
κεραιών. Οι βάσεις αυτές θα συνδεθούν στην κουπαστή του στηθαίου και στην 
εξέδρα. 

  

ΤΧΝ_7.4.7._15 Η κάθε µεταλλική βάση στήριξης θα είναι στρογγυλής διατοµής, διαµέτρου 4 
έως 5 εκατοστόµετρων και ύψους 1,5 µέτρου από το δάπεδο της εξέδρας. Στην 
κορυφή της κάθε βάσης µε κατάλληλα στηρίγµατα θα στερεώνονται οι 
κεραίες. 

  

7.4.8   Γειώσεις   

ΤΧΝ_7.4.8._1 Στην τσιµεντένια βάση του κάθε πυλώνα θα εφαρµοστεί θεµελιακή γείωση, µε 
τιµή αντίστασης µικρότερη των 6 Ω. Εάν απαιτείται, να γίνουν πρόσθετες 
εργασίες για να επιτευχθεί η τιµή αυτή. 

  

ΤΧΝ_7.4.8._2 Περιµετρικά της αίθουσας εγκατάστασης των συστηµάτων του ΤΑΚ να   
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τοποθετηθεί  ταινία γείωσης, στην οποία θα συνδεθούν τα ικριώµατα και οι 
εσχάρες και που θα καταλήγει στο σύστηµα γειώσεων του κτιρίου. 

ΤΧΝ_7.4.8._3 Τις εσχάρες εντός του κτιρίου θα διατρέχουν κατά µήκος ταινίες γειώσεων, τα 
άκρα των οποίων θα συνδέονται στο σύστηµα γειώσεων του κτιρίου. Τις 
εσχάρες εκτός του κτιρίου θα διατρέχουν κατά µήκος ταινίες γειώσεων, που το 
ένα άκρο τους θα συνδέεται στο σύστηµα γειώσεων του κτιρίου ή του 
αντίστοιχου πυλώνα. 

  

ΤΧΝ_7.4.8._4 Στη µεταλλική γωνία εντός των κυτίων-πινάκων διασύνδεσης των εξωτερικών 
µε τα εσωτερικά οµοαξονικά καλώδια, θα συνδέονται οι ταινίες γειώσεων που 
διατρέχουν τις εσχάρες, µε κατάλληλης διατοµής µονόκλωνο γαλβανισµένο 
αγωγό.  

  

ΤΧΝ_7.4.8._5 Να ελεγχθούν οι γειώσεις του κτιρίου στον ΤΑΚ και να γίνουν οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις ώστε να επιτευχθεί η τιµή αντίστασης γείωσης που αναφέρεται 
στην ΤΧΝ_7.4.8._1.  

  

ΤΧΝ_7.4.8._6 Να γίνουν µετρήσεις και ενδεχοµένως συµπληρωµατικές εργασίες από τον 
προµηθευτή ώστε οι πυλώνες κεραιών, οι εσχάρες εντός και εκτός του κτιρίου 
και τα κυτία διασύνδεσης των οµοαξονικών καλωδίων, καθώς και το κτίριο 
της Υ.Π.Α. να αποτελούν µία ισοδυναµική επιφάνεια µε καλή αγωγιµότητα ως 
προς τη γη. 

  

7.4.9   Αντικεραυνική προστασία 
  

ΤΧΝ_7.4.9._1 Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί στις νέες εγκαταστάσεις του ΤΑΚ σύστηµα 
αντικεραυνικής προστασίας. Η επιλογή του επιπέδου προστασίας να γίνει 
βάσει των προτύπων.  

  

ΤΧΝ_7.4.9._2 Στο σχεδιασµό µπορεί να συµπεριληφθεί και το εγκατεστηµένο στο κτίριο της 
Υ.Π.Α. αντικεραυνικό σύστηµα (τύπου FRANKLIN), αφού ελεγχθούν τα 
επιµέρους στοιχεία του (συλεκτήριο σύστηµα, αγωγοί καθόδων).  

  

ΤΧΝ_7.4.9._3 Ο περιορισµός της κρουστικής υπέρτασης στα καλώδια RF, θα επιτυγχάνεται 
µε στοιχεία αντικεραυνικής προστασίας τύπου ιονισµού αερίου (gas arrester). 

  

ΤΧΝ_7.4.9._4 Θα χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικοί τύποι στοιχείων:    
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α  Στα RF καλώδια εκποµπής θα τοποθετηθούν arrester µε τάση διάσπασης της 
τάξης των 600V.  

β  Στα RF καλώδια λήψης θα τοποθετηθούν arrester µε τάση διάσπασης της 
τάξης των 90V. 

ΤΧΝ_7.4.9._5 Η απόσβεση διέλευσης σήµατος σε κάθε στοιχείο θα είναι µικρότερη των 
0,2dB σε όλη την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων των VHF (118MHz έως 
137MHz) και των UHF (225MHz έως 400MHz). 

  

ΤΧΝ_7.4.9._6 Η δηµιουργία στασίµων κυµάτων θα είναι µικρότερη ή ίση µε 1,5 : 1.   

ΤΧΝ_7.4.9._7 Τα στοιχεία αυτά θα είναι τοποθετηµένα εντός των συνδέσµων των 
εξωτερικών RF καλωδίων, στους πίνακες διασύνδεσης µε τα εσωτερικά RF 
καλώδια. 

  

7.5   Χαρακτηριστικά Συστήµατος   

7.5.1   Περιγραφή - επεκτασιµότητα συστήµατος ακτινοβολίας   

ΤΧΝ_7.5.1._1 Οι συσκευές κάθε οµάδας συχνοτήτων κύριας ή Back-up, Main ή Stand-by 
ποµπών/δεκτών, θα συνδέεται µε µία κεραία εκποµπής ή λήψης, µέσω 
πολλαπλού συνδέσµου (combiner). 

  

ΤΧΝ_7.5.1._2 Οι συσκευές κάθε οµάδας συχνοτήτων κύριας ή Back-up, Main ή Stand-by 
ποµπών/δεκτών, θα περιλαµβάνει ένα εφεδρικό κανάλι πλήρως εξοπλισµένο, 
καλωδιωµένο και τερµατισµένο σε φορτία 50Ω και ισχύος 10W τόσο στο 
αντίστοιχο ικρίωµα των ποµπών ή δεκτών, όσο και στην πλευρά των 
πολλαπλών συνδέσµων. 

Ο εξοπλισµός κάθε εφεδρικού καναλιού της αεροναυτικής ζώνης VHF, θα 
περιλαµβάνει φίλτρο διέλευσης ζώνης συντονιστή διπλής κοιλότητας, ενώ 
αντίστοιχα της αεροναυτικής ζώνης UHF, θα περιλαµβάνει φίλτρο διέλευσης 
ζώνης συντονιστή µονής κοιλότητας. 

  

ΤΧΝ_7.5.1._3 Στις τέσσερις γωνίες των εξεδρών των πυλώνων θα τοποθετηθούν ισάριθµες 
κεραίες διπλού διπόλου VHF/UHF και θα χρησιµοποιηθούν ως ακολούθως:  

Στα τέσσερα VHF δίπολα κάθε πυλώνα θα συνδεθούν οι δύο οµάδες των 
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κύριων VHF συχνοτήτων (V1, V2), αντιστοιχίζοντας αντιδιαµετρικά τους 
Main και Stand-by ποµπούς ή δέκτες κάθε οµάδας.  

Στα δύο UHF δίπολα κάθε πυλώνα θα συνδεθεί η οµάδα των κύριων UHF 
συχνοτήτων (U1), αντιστοιχίζοντας αντιδιαµετρικά τους Main και Stand-by 
ποµπούς ή δέκτες. Στο τρίτο UHF δίπολο κάθε πυλώνα θα συνδεθεί η οµάδα 
των Back-up UHF συχνοτήτων (U2). Το τέταρτο UHF δίπολο κάθε πυλώνα θα 
είναι εφεδρικό. 

ΤΧΝ_7.5.1._4 Στα µέσα κάθε πλευράς των εξεδρών θα τοποθετηθούν ισάριθµες κεραίες  
VHF και θα χρησιµοποιηθούν ως ακολούθως: 

Στη µία VHF κεραία κάθε πυλώνα θα συνδεθεί η οµάδα των Back-up VHF 
συχνοτήτων (V3). Οι άλλες τρείς VHF κεραίες κάθε πυλώνα θα είναι 
εφεδρικές. 

  

ΤΧΝ_7.5.1._5 Οι εφεδρικές κεραίες κάθε πυλώνα θα είναι πλήρως καλωδιωµένες και 
τερµατισµένες σε φορτίο 50Ω και ισχύος 10W στο αντίστοιχο ικρίωµα 
φίλτρων κοιλότητας. 

  

ΤΧΝ_7.5.1._6 Θα εγκατασταθούν τέσσερις πλήρεις διαδροµές εφεδρικών οµοαξονικών 
καλωδίων (εξωτερικών και εσωτερικών), από τις ισάριθµες κεραίες διπλού 
διπόλου VHF/UHF κάθε πυλώνα, έως το αντίστοιχο ικρίωµα, οι οποίες θα 
είναι τερµατισµένες σε φορτίο 50Ω και ισχύος 10W και στα δύο άκρα, µε τους 
ανάλογους συνδέσµους καλυµµένους και προστατευµένους και τα στοιχεία 
αντικεραυνικής προστασίας  τοποθετηµένα. 

  

7.5.2  Υπολογισµός αποµονώσεων-εξασθενίσεων συστήµατος   

ΤΧΝ_7.5.2._1 Για τον υπολογισµό των εξασθενίσεων του συστήµατος εκποµπής να ληφθούν 
υπόψη οι επιµέρους εξασθενίσεις των φίλτρων συντονιστή κοιλότητας, των 
διπλών αποµονωτών, των συνδέσµων, των πολλαπλών συνδέσµων, των 
εσωτερικών και των εξωτερικών οµοαξονικών καλωδίων έως την είσοδο της 
κεραίας εκποµπής. 

  

ΤΧΝ_7.5.2._2 Για τον υπολογισµό των εξασθενίσεων του συστήµατος λήψης να ληφθούν 
υπόψη οι επι µέρους εξασθενίσεις των φίλτρων συντονιστή κοιλότητας, των 
συνδέσµων, των πολλαπλών συνδέσµων, των εσωτερικών και των εξωτερικών 
οµοαξονικών καλωδίων έως την είσοδο της κεραίας λήψης. 
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ΤΧΝ_7.5.2._3 Η εξασθένηση του συστήµατος επί της συνολικής διαδροµής (εκτός του 
coupler) σε κάθε κανάλι εκποµπής της αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων VHF 
να µην υπερβαίνει τα 6 dB.  

Κατά το σχεδιασµό της υλοποίησης του συστήµατος, η τιµή αυτή να 
βελτιστοποιηθεί ανά κανάλι.  

  

ΤΧΝ_7.5.2._4 Η εξασθένηση του συστήµατος επί της συνολικής διαδροµής σε κάθε κανάλι 
λήψης της αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων VHF να µην υπερβαίνει τα 5 dB.  

Κατά το σχεδιασµό της υλοποίησης του συστήµατος, η τιµή αυτή να 
βελτιστοποιηθεί ανά κανάλι. 

  

ΤΧΝ_7.5.2._5 Η εξασθένηση του συστήµατος επί της συνολικής διαδροµής (εκτός του 
coupler) σε κάθε κανάλι εκποµπής της αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων UHF 
να µην υπερβαίνει τα 6dB.  

Κατά το σχεδιασµό της υλοποίησης του συστήµατος, η τιµή αυτή να 
βελτιστοποιηθεί ανά κανάλι. 

  

ΤΧΝ_7.5.2._6 Η εξασθένηση του συστήµατος επί της συνολικής διαδροµής σε κάθε κανάλι 
λήψης της αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων UHF να µην υπερβαίνει τα 5 dB.  

Κατά το σχεδιασµό της υλοποίησης του συστήµατος, η τιµή αυτή να 
βελτιστοποιηθεί ανά κανάλι. 
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7.5.3   Σύνθεση φίλτρων συντονιστή κοιλότητας   

ΤΧΝ_7.5.3._1 Με βάση προς απαιτήσεις των κεφαλαίων 7.3 (Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις) 
7.4 (Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευών και Εγκαταστάσεων) και 7.5.1/2 
(Χαρακτηριστικά Συστήµατος) προκύπτει η παρακάτω σύνθεση φίλτρων 
συντονιστή κοιλότητας ανά κανάλι εκποµπής ή λήψης:  

Οµάδα 

συχνοτήτων 

Συχνότητα 

(MHz) 
Σύνθεση φίλτρων 

V1 

121.5000 ∆Ζ + ∆Ζ 

130.9250 ∆Α (131.3250) + ∆Ζ + ∆Ζ 

133.7250 ∆Α (134.0750) + ∆Ζ + ∆Ζ 

134.3250 ∆Α (134.0750) + ∆Ζ + ∆Ζ 

SPARE 1 ∆Ζ + ∆Ζ 

V2 

124.6250 ∆Ζ + ∆Ζ 

127.8000 ∆Ζ + ∆Ζ 

131.3250 ∆Α (130.9250) + ∆Ζ + ∆Ζ 

134.0750 ∆Α (133.7250) + ∆Α (134.3250) + ∆Ζ 

SPARE 2 ∆Ζ + ∆Ζ 

V3 
134.3250 ∆Α (134.0750) + ∆Ζ + ∆Ζ 

SPARE 3 ∆Ζ + ∆Ζ 

U1 
370.5250 ∆Ζ 

SPARE 4 ∆Ζ 

U2 

281.3750 ∆Ζ 

396.7250 ∆Ζ 

SPARE 5 ∆Ζ 

∆Ζ: Φίλτρο διέλευσης ζώνης συντονιστή µονής κοιλότητας 
∆Α: Φίλτρο διέλευσης-απόρριψης συντονιστή µονής κοιλότητας 
Εντός των παρενθέσεων οι συχνότητες απόρριψης των ∆Α 

Παρ’ ότι η σύνθεση αυτή προκύπτει ως επιθυµητή, οι διαγωνιζόµενοι µπορούν 
να υποβάλλουν προσφορές που θα παρουσιάζουν συστήµατα διαφορετικής 
σχεδίασης, οι οποίες προς θα υπερκαλύπτουν αποδεδειγµένα (υποβολή 
µελέτης) προς απαιτήσεις προς παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 
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ΤΧΝ_7.5.3._2 Οι ποσότητες των επιµέρους υλικών προς προς προµήθεια συστήµατος, που 
αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήµατος Α, είναι υπολογισµένες µε βάση 
την προτεινόµενη από την ΥΠΑ σύνθεση υλικού.  

  

7.6   Έργο Μετεγκατάστασης ∆εκτών και Υποσυστήµατος Τηλεχειρισµού   

7.6.1   Ικριώµατα δεκτών και υποσυστήµατος τηλεχειρισµού   

ΤΧΝ_7.6.1._1 Ο προµηθευτής θα αναλάβει την µετεγκατάσταση των δεκτών µετά των 
ικριωµάτων προς (υλικό προς Υ.Π.Α.) από το κτίριο του ΟΤΕ στο κτίριο του 
ΤΑΚ. 

  

ΤΧΝ_7.6.1._2 Θα υλοποιήσει την µετεγκατάσταση του υποσυστήµατος τηλεχειρισµού των 
δεκτών (υλικό προς Υ.Π.Α.) από το κτίριο του ΟΤΕ στο κτίριο του ΤΑΚ.  

  

ΤΧΝ_7.6.1._3 Ο προµηθευτής θα αναλάβει την αναδιευθέτηση των καλωδιώσεων προς ήδη 
εγκατεστηµένους στον ΤΑΚ κατανεµητές. 

  

ΤΧΝ_7.6.1._4 Ο τρόπος διασύνδεσης των υποσυστηµάτων τηλεχειρισµού µε το αντίστοιχο 
τµήµα του Γραφείου προς Υ.Π.Α στην Αµφιλοχία και το κεντρικό σύστηµα 
στην Υ.Ε.Π. θα παραµείνει ως έχει. 

  

ΤΧΝ_7.6.1._5 Ο προµηθευτής θα αναλάβει την απαιτούµενη ρευµατοδότηση των ικριωµάτων 
και των συσκευών, µε την εγκατάσταση καλωδίων και ξεχωριστών ασφαλειών 
και αντικεραυνικών (arresters) προς πίνακες παροχής 220V AC και 
ξεχωριστών ασφαλειών παροχής 24V DC. 

  

ΤΧΝ_7.6.1._6 Ο σχεδιασµός του έργου προς µετεγκατάστασης θα πραγµατοποιηθεί από τον 
προµηθευτή σε συνεργασία µε την Υ.Π.Α., η οποία θα τον εγκρίνει και θα 
παράσχει προς απαιτούµενες πληροφορίες. 

  

7.6.2   Ενδιάµεσος κατανεµητής   

ΤΧΝ_7.6.2._1 Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει νέο ικρίωµα ενδιάµεσου κατανεµητή µετά 
οριολωρίδων και άλλων παρελκοµένων, µε διαστάσεις τέτοιες ώστε να 
καλύπτει προς υπάρχουσες ανάγκες και να έχει δυνατότητα µελλοντικής 
επέκτασης κατά 100%.  

  

14PROC002397155 2014-11-12



Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 06/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 Α∆Α: ΩΨ∆Κ1-0ΩΕ 
 Α∆ΑΜ: 

 

64 

ΤΧΝ_7.6.2._2 Θα πραγµατοποιήσει προς απαραίτητες καλωδιώσεις µεταξύ κατανεµητή και 
ποµπών, δεκτών και υποσυστηµάτων τηλεχειρισµού (ποµπών και δεκτών), 
συµπεριλαµβανοµένων των coupling και switching units. 

  

ΤΧΝ_7.6.2._3 Ο σχεδιασµός προς εγκατάστασης και καλωδίωσης του ενδιάµεσου 
κατανεµητή θα πραγµατοποιηθεί από τον προµηθευτή σε συνεργασία µε την 
Υ.Π.Α., η οποία θα τον εγκρίνει και θα παράσχει προς απαιτούµενες 
πληροφορίες. 

  

7.7   Τεκµηρίωση Συστήµατος   

ΤΧΝ_7.7.0._1 Να παραδωθούν αναλυτικοί πίνακες µε προς αριθµούς ταυτοποίησης (part 
number, serial number) των εγκατασταθέντων υλικών. Να αναφέρονται προς η 
περιγραφή, η ποσότητα και η θέση εγκατάστασης των υλικών. 

  

ΤΧΝ_7.7.0._2 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει πίνακα µε περιγραφικά στοιχεία 
ταυτοποίησης καλωδίων. 

  

ΤΧΝ_7.7.0._3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει αναλυτικά σχέδια µε προς προς 
συσκευές, στοιχεία, κεραίες και καλώδια που εγκαταστάθηκαν. 

  

ΤΧΝ_7.7.0._4 Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οριστικής παραλαβής του συστήµατος 
(παράγραφος 10.7) ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει προοδευτικά 
προς καταλόγους µε προς διαδικασίες των τεχνικών ελέγχων, τα αποτελέσµατα 
αυτών και πίνακες των µετρήσεων που διενεργήθηκαν στα επιµέρους σηµεία 
του συστήµατος. 

  

12. ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΕΓΚ_8.0.0._1.  Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει τα προς προµήθεια συστήµατα µε 
κάθε απαραίτητο υλικό, εγκατεστηµένο και ρυθµισµένο κατάλληλα και προς 
υποχρεούται να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει όλη την απαιτούµενη 
υποδοµή (π.χ.καλωδιώσεις, ρευµατοδότες, κατανεµητές κ.λ.π.), ώστε το 
σύστηµα να λειτουργεί πλήρως σύµφωνα µε προς απαιτήσεις προς Υπηρεσίας. 

  

ΕΓΚ_8.0.0._2.  Ο προµηθευτής οφείλει εντός (1) προς µηνός από την υπογραφή του 
συµβολαίου, να παραδώσει προς έλεγχο και έγκριση από την ΥΠΑ, µελέτη και 
όλα τα σχέδια  εγκατάστασης. 
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ΕΓΚ_8.0.0._3.  Στο σχεδιασµό προς υλοποίησης του προδιαγραφούµενου συστήµατος και 
προς µετεγκατάστασης που περιγράφεται στην παράγραφο 7.6, θα 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ευρισκόµενου σε επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Ακαρνανικών (ΤΑΚ) και σε καµία 
περίπτωση δε θα υπάρξει  απροειδοποίητη διακοπή των επικοινωνιών. Για το 
σκοπό αυτό θα υπάρξει στενή συνεργασία µε την Υ.Π.Α.  

  

13. ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

9.1   Εισαγωγή    

Η παράγραφος αυτή ορίζει προς απαιτήσεις για την Λογιστική Υποστήριξη του συστηµατος, 
στόχος προς οποίας είναι η πλήρης υποστήριξη για την απρόσκοπτη κανονική του λειτουργία. 

  

Ως Ολοκληρωµένη Λογιστική Υποστήριξη (ΟΛΣ) του συστήµατος ορίζεται η προσέγγιση προς 
δραστηριότητες που είναι απαραίτητες έτσι ώστε: 

• Θέµατα υποστήριξης του συστήµατος να λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό του. 

• Να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη υποστήριξη πριν την θέση του σε λειτουργία. 

• Να παρέχεται η υποστήριξη κατά τη φάση λειτουργίας του µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 

  

9.2   Ορισµοί    

Κατωτέρω παρατίθενται µερικοί ορισµοί προκειµένου να υπάρξει κοινή αντίληψη όρων που 
αναφέρονται στα επόµενα. 

  

Ως ∆ιορθωτική Συντήρηση ορίζεται το σύνολο διαδικασιών που εκτελούνται, ως αποτέλεσµα µιας 
βλάβης, για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του συστήµατος προς αυτή προβλέπεται κατά 
προς προδιαγραµµένες απαιτήσεις. 

  

Ως Προληπτική Συντήρηση ορίζεται το σύνολο διαδικασιών που εκτελούνται, για να διατηρείται 
η κανονική λειτουργία του συστήµατος προς αυτή προβλέπεται κατά προς προδιαγραµµένες 
απαιτήσεις. Αυτή περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων συστηµατική περιοδική επιθεώρηση και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών για την πρόληψη βλαβών. 
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Ως Μέσος Χρόνος Μη Λειτουργίας (Mean Down Time – MDT) ορίζεται ο µέσος χρόνος µη 
λειτουργίας προς συστήµατος ή υποσυστήµατος ως αποτέλεσµα βλάβης. 

  

Ως Αξιοπιστία ορίζεται η πιθανότητα λειτουργίας του συστήµατος χωρίς βλάβες κάτω από 
καθορισµένες συνθήκες και για συγκεκριµµένο χρονικό διαστήµα λειτουργίας.   

  

Ως Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών προς συστήµατος (Mean Time Between Failures – MTBF) 
ορίζεται ο µέσος χρόνος µεταξύ των διαδοχικών βλαβών που έχουν επίπτωση στη προβλεποµένη 
λειτουργία του συστήµατος. 

  

Ως Μέσος Χρόνος Επισκευής (Mean Time To Repair – MTTR) ορίζεται ο µέσος χρόνος 
διορθωτικής συντήρησης του συστήµατος. Ο MTTR περιλαµβάνει  τον χρόνο επίλυσης 
προβληµάτων, αποσυναρµολόγησης, αντικατάστασης ανταλλακτικών, αποκατάστασης βλαβών, 
έλεγχο λειτουργιών, ρυθµίσεις, αλλά δε θα περιλαµβάνει χρόνο αναµονής για µέσα, ανταλλακτικά 
κτλ. 

  

Ως ∆ιαθεσιµότητα (Availability) καλείται η ικανότητα του συστήµατος να λειτουργεί κανονικα ως 
ένα ποσοστό µιας δηλωµένης χρονικής περιόδου παρατήρησης. 

Ορίζεται ως εξής: 

Αο = (Χρόνος Παρατήρησης – Χρόνος Μη Λειτουργίας) * 100 / Χρόνος  Παρατήρησης 

  

9.3   Φιλοσοφία Συντήρησης    

ΛΓΥ_9.3.0._1.  Το υπό προµήθεια σύστηµα θα απαιτεί την ελάχιστη πρακτικά προληπτική 
συντήρηση και αποσκοπεί στο να εξασφαλίζει ότι το σύστηµα θα λειτουργεί 
συνεχώς σε αποδεκτά επίπεδα απόδοσης, ικανοποιώντας προς απαιτήσεις προς 
ΥΠΑ για µέγιστη διαθεσιµότητα και αξιοπιστία. 

  

ΛΓΥ_9.3.0._2.  Η συντήρηση των προσφεροµένων ειδών σε όλα τα επίπεδα προς θα γίνεται 
από το προσωπικό ΥΠΑ. 

  

ΛΓΥ_9.3.0._3.  Προς προσφορές θα περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια, το είδος και οι 
διαδικασίες προς απαιτούµενης περιοδικής, µηνιαίας και ετήσιας προληπτικής 
συντήρησης του προσφεροµένου συστήµατος για απρόσκοπτη 24 ωρη 
λειτουργία. 

  

ΛΓΥ_9.3.0._4.  Προς προσφορές θα δηλώνεται ο Μέσος Χρόνος Επισκευής (ΜTTR).   
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ΛΓΥ_9.3.0._5.  Το υπό προµήθεια σύστηµα να είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστο, µε µέσο χρόνο 
µεταξύ βλαβών (MTBF) 30.000 ώρες τουλάχιστον. 

  

9.4   Ανταλλακτικά    

ΛΓΥ_9.4.0._1.  Στην προσφορά θα κατατεθεί κατάλογος ανταλλακτικών που συνιστά ο 
προµηθευτής για το σύνολο του συστήµατος και ο οποίος θα περιλαµβάνει 
κατ’ ελάχιστο τα υλικά και προς αντίστοιχες ποσότητες του πίνακα 
προτεινόµενων ανταλλακτικών του παραρτήµατος Α.  

Τιµή µονάδος για κάθε ανταλλακτικό θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική 
προσφορά.  

  

ΛΓΥ_9.4.0._2.  Προς θα περιλαµβάνεται γενικός κατάλογος ανταλλακτικών µε τιµές µονάδος. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιλογής µέρους ή όλων από αυτά καθώς 
και από τα αντ/κά προς ανωτέρω παραγράφου. 

  

ΛΓΥ_9.4.0._3.  Ο προµηθευτής θα δεσµευτεί για τη χορήγηση ανταλλακτικών κατ’ ελάχιστον 
για (10) δέκα έτη µετά τη λήξη προς εγγύησης, µε λογική αναπροσαρµογή του 
κόστους. 

  

9.5   ∆υνατότητα Υποστήριξης    

ΛΓΥ_9.5.0._1.  Η σχεδίαση του προς προµήθεια συστήµατος θα παρέχει την δυνατότητα 
ευχερούς υποστήριξης του, µε συνήθεις πρακτικές επιτήρησης, συντήρησης 
και ελέγχων και µε την βοήθεια µέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 9.8 
κατωτέρω. 
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9.6   Βιβλιογραφία - Εγχειρίδια   

ΛΓΥ_9.6.0._1.  Το προς προµήθεια σύστηµα θα συνοδεύεται από: 

α Τρεις πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων (Service Manuals) στην 
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα µε αναλυτικά σχέδια όλων των  µερών του 
προσφεροµένου συστήµατος και όλων των συνδέσεων -καλωδιώσεων, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

β Τρεις πλήρεις σειρές εγχειριδίων λειτουργίας των συσκευών-υλικών του 
προσφεροµένου συστήµατος (Operational Manuals) στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

  

ΛΓΥ_9.6.0._2.  Τα συνοδεύοντα το προς προµήθεια σύστηµα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι 
ευκρινή, µε αναλυτικές και σαφείς περιγραφές των συσκευών, καθώς και των 
διαδικασιών τυχόν ρυθµίσεων, συντονισµού, διαµορφώσεων κ.λ.π., όπου αυτό 
απαιτείται. 

  

ΛΓΥ_9.6.0._3.  Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιµή των ανωτέρω τεχνικών εγχειριδίων για 
να καθορίσει η Υπηρεσία τον ακριβή επιπλέον αριθµό τους κατά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

  

ΛΓΥ_9.6.0._4.  Ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των δύο παραπάνω ειδών εγχειριδίων (τεχνικών 
και λειτουργίας) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή πρέπει να συνοδεύει την 
κάθε προσφορά.  

  

9.7   Εκπαίδευση    

ΛΓΥ_9.7.0._1.  Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει οκτώ (8) Ηλεκτρονικούς της 
ΥΠΑ στη τεχνική υποστήριξη του υπό προµήθεια συστήµατος υπό µορφή OJT 
(On the Job Training), κατ’ ελάχιστον για διάστηµα πέντε εργασίµων ηµερών.  

Η εκπαίδευση αυτή θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης (ΤΑΚ) πριν από την 
έναρξη των δοκιµών και ελέγχων παραλαβής. 
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ΛΓΥ_9.7.0._2.  Ο προµηθευτής οφείλει εντός δύο µηνών από την υπογραφή του συµβολαίου 
να παραδώσει αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης το οποίο θα καταρτιστεί σε 
συνεργασία µε την Υ.Π.Α., λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της παρ. 
9.3. ανωτέρω περί φιλοσοφίας συντήρησης. 

  

ΛΓΥ_9.7.0._3.  
Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση: 
α  Να περιγράψουν αναλυτικά την λειτουργία του συστήµατος και να 

εξηγήσουν µε λεπτοµέρεια τις λειτουργίες κάθε µονάδος και κάθε 
συσκευής του συστήµατος.  

β   Χρησιµοποιώντας τα τεχνικά εγχειρίδια και τα σχέδια εγκατάστασης να 
αναγνωρίζουν όλα τα καλώδια και να µπορούν να περιγράψουν µε 
σαφήνεια όλα τα σήµατα που διέρχονται από αυτά.  

γ    Να χρησιµοποιούν τις συσκευές ελέγχου και τα εργαλεία του συστήµατος 
για τη διερεύνηση βλαβών.  

δ Να χρησιµοποιούν τα όργανα ελέγχου για την επιτήρηση του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος  της αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων και 
τη διερεύνηση παρεµβολών κάθε τύπου. 

ε  Να αντικαθιστούν όλες τις µονάδες του συστήµατος κάνοντας τις 
απαραίτητες ρυθµίσεις όπου αυτό απαιτείται (συντονισµό φίλτρων, 
αποµονωτών, κά.). 

στ  Να πραγµατοποιήσουν την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση ενός πλήρους 
καναλιού µιας οµάδας συχνοτήτων, εκτελώντας όλες τις απαιτούµενες 
ενέργειες.  

  

ΛΓΥ_9.7.0._4.  
Ο προµηθευτής θα παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις στους 
εκπαιδευόµενους όπως σηµειώσεις και εγχειρίδια σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, γραφική ύλη, φωτοτυπίες κ.ά. 

  

ΛΓΥ_9.7.0._5.  
Στο τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπρόσωπος του προµηθευτή θα συνεργαστεί µε 
την ΥΠΑ/∆14 και τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), προκειµένου η 
τελευταία να προβεί στην αξιολόγηση των εκπαιδευθέντων. 
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9.8   Όργανα – εργαλεία.    

ΛΓΥ_9.8.0._1.  Μια πλήρης συλλογή εργαλείων απαραίτητων για την εγκατάσταση, τις 
ρυθµίσεις και την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των υποµονάδων 
του συστήµατος θα συνοδεύουν το τις προµήθεια σύστηµα και θα 
περιλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά.  

(Η τιµή µονάδος θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά.) 

  

ΛΓΥ_9.8.0._2.  Στην προσφορά θα περιλαµβάνονται: 

1. Ειδικά όργανα µετά παρελκοµένων αναγκαία για το συντονισµό των 
φίλτρων συντονιστή κοιλότητας και των αποµονωτών (αεροναυτικής ζώνης 
VHF και UHF). 
2. Ψηφιακό όργανο µετά παρελκοµένων, µε δυνατότητα αποθήκευσης – 
εκτύπωσης των αποτελεσµάτων, αναγκαίο για:  

α  Την επιτήρηση και ανάλυση του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε  
δυναµική περιοχή κατ΄ ελάχιστο έως 3 GHz και µε δυνατότητα 
αποδιαµόρφωσης AM/FM. 
β  Τη µέτρηση και καταγραφή σηµάτων και άλλων παραµέτρων σε 
διάφορα σηµεία του συστήµατος ακτινοβολίας. 
γ Τη διερεύνηση παρεµβολών (µέτρηση συχνότητας και ισχύος, 
διακρίβωση τύπου παρεµβολών κ.ά.). 
δ Μετρήσεις εξασθενίσεων καλωδιώσεων, µετρήσεις εντοπισµού 
σφαλµάτων (distance to fault), κά. 

(Η τιµή µονάδος θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά.) 

  

9.9   Πιστοποίηση Ποιότητας    

ΛΓΥ_9.9.0._1.  Τα τις προµήθεια είδη, θα παραδίδονται συνοδευόµενα από πιστοποιητικό ISO 
σειράς 9000. 

  

9.10   Εγγύηση   

ΛΓΥ_9.10.0._1.  Το σύστηµα θα καλύπεται από εγγύηση οµαλής λειτουργίας (2) δύο ετών, που 
θα αρχίζει από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους. 
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ΛΓΥ_9.10.0._2.  Η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης εµφανισθεί κατά την διάρκεια τις 
εγγύησης θα γίνεται από τον προµηθευτή µε δικό του κόστος στο συντοµότερο 
δυνατό χρονικό διάστηµα. 

  

ΛΓΥ_9.10.0._3.  Ο προµηθευτής µετά τη λήξη τις εγγύησης θα παρέχει τεχνική υποστήριξη του 
είδους για (10) δέκα έτη κατ’ ελάχιστον. 

  

ΛΓΥ_9.10.0._4.  Ο χρόνος επιστροφής επισκευασµένων µονάδων δε θα υπερβαίνει τον (1) ένα 
µήνα. 

  

14. ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   

10.1   Γενικά    

ΕΣΠ_10.1.0._1.  Η υπογραφή και η εκτέλεση σύµβασης θα γίνει µε τις ισχύουσες διατάξεις των 
οικείων νόµων περί προµηθειων ∆ηµοσίου. 

  

10.2   ∆ιαχειριστής Έργου    

ΕΣΠ_10.2.0._1.  Ο Προµηθευτής θα ορίσει έναν Υπεύθυνο Έργου ο οποίος θα είναι ο 
ενδιάµεσος µεταξύ του Προµηθευτή και τις Υ.Π.Α. για τις τις αποφάσεις που 
αφορούν τη Σύµβαση. 

  

ΕΣΠ_10.2.0._2.  Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό και την 
ολοκλήρωση του έργου και θα κάνει τις τις απαραίτητες ενέργειες για να 
διασφαλίσει ότι αυτό εξελίσσεται οµαλά, πάντα σε συνεργασία µε την Υ.Π.Α. 

 

  

10.3   Χρονοδιάγραµµα Έργου    

ΕΣΠ_10.3.0._1.  Ο χρόνος ολοκλήρωσης – παράδοσης του είδους θα είναι (5) πέντε µήνες από 
την υπογραφή τις σύµβασης εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου και θα 
αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών λόγω ακραίων 
καιρικών συνθηκών ή φυσικών καταστροφών. Σε καµία περίπτωση τις ο 
χρόνος τις δε θα υπερβεί τις (10) δέκα µήνες. 
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ΕΣΠ_10.3.0._2.  Ο προµηθευτής οφείλει εντός (1) τις µηνός από την υπογραφή τις σύµβασης να 
καταθέσει στην Υ.Π.Α. τις έγκριση το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. 

  

ΕΣΠ_10.3.0._3.  Το τις προµήθεια είδος θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί στον 
Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Ακαρνανικών. 

  

10.4   Συσκέψεις Προόδου Έργου   

ΕΣΠ_10.4.0._1.  Ο Υπεύθυνος Έργου τις προµηθεύτριας θα ανταποκρίνεται τις προσκλήσεις τις 
Υ.Π.Α. για εξέταση τις προόδου υλοποίησης ή επίλυση των προβληµάτων που 
ανακύπτουν. 

  

10.5   ∆ιαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου   

ΕΣΠ_10.5.0._1.  ∆εν απαιτείται παρουσία εκπροσώπου τις Υ.Π.Α. κατά την διάρκεια του 
εργοστασιακού – εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου του τις προµήθεια είδους. 

  

10.6   Εργοστασιακοί Έλεγχοι Παραλαβής   

ΕΣΠ_10.6.0._1.  ∆εν απαιτείται εργοστασιακός έλεγχος παραλαβής του συστήµατος.   

10.7   Παραλαβή του συστήµατος   

ΕΣΠ_10.7.0._1.  Με την ολοκλήρωση τις εγκατάστασης το σύστηµα θα τεθεί σε συνεχή, 
δοκιµαστική λειτουργία για χρονικό διάστηµα έξι (6) εβδοµάδων, διάστηµα 
εντός του οποίου θα γίνει και η παραλαβή του συστήµατος. 

  

ΕΣΠ_10.7.0._2.  Η παραλαβή του συστήµατος θα γίνει εφ όσον θα έχουν ολοκληρωθεί µε 
επιτυχία όλοι οι έλεγχοι αποδοχής (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) του 
συστήµατος και δε θα υπάρχουν ανοικτά σηµεία, τα οποία να έχουν 
χαρακτηριστεί από την αρµόδια επιτροπή τις Υπηρεσίας ως ουσιώδη, για την 
τεχνική και επιχειρησιακή εκµετάλλευση του συστήµατος.  
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ΕΣΠ_10.7.0._3.  Οι υπόψη έλεγχοι αποδοχής αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
επιδόσεων τις περιγράφονται και απαιτούνται στην παρούσα προδιαγραφή και 
στην οικεία Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης τις  ολοκληρωµένης λογιστικής 
υποστήριξης (ανταλλακτικά, εκπαίδευση, βιβλιογραφία κ.λ.π.) 

  

ΕΣΠ_10.7.0._4.  Η επιτροπή παραλαβής µε πρωτοβουλία τις δύναται να διενεργήσει 
οποιοδήποτε πρόσθετο έλεγχο προκειµένου να εξετασθεί σχολαστικότερα η 
συµφωνία του τις προµήθεια είδους µε τις τεχνικούς όρους τις σύµβασης. 

  

ΕΣΠ_10.7.0._5.  Οι διαδικασίες ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και το χρονοδιάγραµµα 
των ελέγχων να κατατεθούν µαζί µε τα σχέδια εγκατάστασης. Θα 
συµφωνηθούν αµοιβαία και θα εγκριθούν από την αρµόδια επιτροπή τις 
Υ.Π.Α.  

  

ΕΣΠ_10.7.0._6.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τις δοκιµαστικής λειτουργίας των έξι (6) 
εβδοµάδων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις 
του προµηθευτή, τις αυτές απορρέουν από το παρόν κείµενο, συντάσσεται 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συστήµατος 
που υπογράφεται κι από τα δυο µέρη . 

  

ΕΣΠ_10.7.0._7.  Θα πρέπει να τονισθεί ωστόσο ότι δεν είναι υποχρεωτική η εξάντληση των έξι 
(6) εβδοµάδων για την οριστική παραλαβή του συστήµατος. Προκειµένου να 
τεθεί το εν λόγω σύστηµα σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση το ταχύτερο 
δυνατό, η παραλαβή αυτή µπορεί να γίνει νωρίτερα εάν έτσι κρίνει η επιτροπή 
παραλαβής. 

  

ΕΣΠ_10.7.0._8.  Κατά την διάρκεια τις τις περιόδου και µέχρι την παραλαβή, αν  προκύψουν 
προβλήµατα που οφείλονται σε κακή – λανθασµένη σχεδίαση ή κακή 
κατασκευή και λειτουργία του εξοπλισµού, ο Προµηθευτής θα επανορθώσει το 
λάθος ή τις βλάβες µε δικά του έξοδα τόσο για τα απαιτούµενα υλικά όσο και 
για τις αντίστοιχες εργασίες. 

  

ΕΣΠ_10.7.0._9.  Μετά την οριστική παραλαβή του συστήµατος, αρχίζει αµέσως και η περίοδος 
εγγύησής που είναι δυο (2) έτη κατά την διάρκεια των οποίων οι υποχρεώσεις 
του προµηθευτή ορίζονται στην αντίστοιχη (περί εγγύησης) παράγραφο. 
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10.8   Επιχειρησιακή Αξιολόγηση Συστήµατος   

ΕΣΠ_10.8.0._1 Κατά την περίοδο της εγγύησης θα γίνεται και η Επιχειρησιακή Αξιολόγηση 
του συστήµατος. Τυχόν δυσχέρειες που θα προκύψουν κατά την περίοδο αυτή 
θα τίθενται άµεσα υπ’ όψιν του προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να τις 
επιλύσει.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

1 Πυλώνες εγκατάστασης κεραιών 7.4.7 2 τεµάχια 

2 Βάσεις στήριξης κεραιών 7.4.7 16 τεµάχια 

3 Κεραίες εκποµπής – λήψης 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β ∆ιπλού διπόλου αεροναυτικής ζώνης VHF/UHF 

7.4.5  

8 τεµάχια 

8 τεµάχια 

4 Οµοαξονικά καλώδια 

α Εξωτερικά (7/8”) 

β Εσωτερικά (1/2”) 

7.4.4  

2300 µέτρα 

700 µέτρα 

5 Εσχάρες 

α Όδευσης εξωτερικών οµοαξονικών καλωδίων 

β Όδευσης εσωτερικών οµοαξονικών καλωδίων 

7.4.6  

110 µέτρα 

40 µέτρα 

6 Αντικεραυνική προστασία  

α Στοιχεία ιονισµού αερίου εκποµπής 

β Στοιχεία ιονισµού αερίου λήψης 

7.4.9  

16 τεµάχια 

16 τεµάχια 

7 Εξάρτηµα γείωσης οµοαξονικων καλωδίων 7.4.4 32 τεµάχια 

8 Σύνδεσµοι (connectors) 

α Εσωτερικών οµοαξονικών καλωδίων διασυνδέσεων 
(N-male) 

β Εσωτερικών οµοαξονικών καλωδίων (1/2” N-male) 

γ Εξωτερικών οµοαξονικών καλωδίων (7/8” N-female) 

7.4.4  

 

330 τεµάχια 

64 τεµάχια 

64 τεµάχια 

9 Πολλαπλοί σύνδεσµοι οµοαξονικών καλωδίων 
VHF/UHF 

α Combiners 5-1  

β Combiners 3-1 

γ Combiners 2-1 

7.4.4  

 

8 τεµάχια 

2 τεµάχια 

6 τεµάχια 

10 Πίνακες σύνδεσης οµοαξονικών καλωδίων 7.4.4 2 τεµάχια 
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11 Φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή κοιλότητας (band 
pass) 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

7.4.1  

 

82 τεµάχια 

14 τεµάχια 

12 Φίλτρα διέλευσης - απόρριψης συντονιστή κοιλότητας 
(pass reject) αεροναυτικής ζώνης VHF 

7.4.1 
26 τεµάχια 

13 ∆ιπλοί αποµονωτές ( Dual isolators) 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

7.4.2  

22 τεµ 

7 τεµ 

14 Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων 7.4.3 6-8 τεµάχια 

15 Ικρίωµα ενδιάµεσου κατανεµητή µετά παρελκοµένων 7.6.2 1 τεµάχιο 

16 Για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση του 
συστήµατος  

α Απαιτούµενα όργανα µετά παρελκοµένων 

β Απαραίτητα εργαλεία (πλήρης συλλογή) 

9.8.0  

 

1 σετ 

1 σετ 
 
 

Η ΥΠΑ κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µπορεί να προµηθευτεί το σύνολο, 

περισσότερα ή λιγότερα από τα αναφερόµενα υλικά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

1 Κεραίες εκποµπής – λήψης 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β ∆ιπλού διπόλου αεροναυτικής ζώνης VHF/UHF 

7.4.5  

2 τεµάχια 

2 τεµάχια 

2 Βάσεις στήριξης κεραιών 7.4.7 2 τεµάχια 

3 Αντικεραυνική προστασία  

α Στοιχεία ιονισµού αερίου εκποµπής 

β Στοιχεία ιονισµού αερίου λήψης 

7.4.9  

16 τεµάχια 

16 τεµάχια 

4 Σύνδεσµοι (connectors) 

α Εσωτερικών οµοαξονικών καλωδίων (1/2” N-male) 

β Εξωτερικών οµοαξονικών καλωδίων (7/8” N-female) 

7.4.4  

20 τεµάχια 

8 τεµάχια 

5 Πολλαπλοί σύνδεσµοι οµοαξονικών καλωδίων 
VHF/UHF 

α Combiners 5-1  

7.4.4  

 

2 τεµάχια  
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β Combiners 3-1 

γ Combiners 2-1 

2 τεµάχια 

2 τεµάχια 

6 ∆ιπλοί αποµονωτές ( Dual isolators) 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

7.4.2  

2 τεµάχια 

1 τεµάχια 

7 Φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή κοιλότητας (band 
pass) 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

7.4.1  

 

2 τεµάχια  

8 τεµάχια 

8 Φίλτρα διέλευσης απόρριψης συντονιστή κοιλότητας 
(pass reject) αεροναυτικής ζώνης VHF 

7.4.1 4 τεµάχια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ VHF/UHF ΤΟΥ ΤΑΚ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑΣ) 

Α/Α 
ΠΑΡΑΓΡΑ-

ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛE-

ΣΤΗΣ 

ΟΜΑ∆Α “A”  (80%) 

1 7.4.1 Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας (cavities) 6 

2 7.4.2 ∆ιπλοί αποµονωτές (dual isolators) 5 

3 7.4.3 Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων 3 

4 7.4.4 Οµοαξονικά καλώδια 5 

5 7.4.5 Κεραίες εκποµπής - λήψης 5 

6 7.4.6 Εσχάρες όδευσης καλωδίων 3 

7 7.4.7 Πυλώνες εγκατάστασης κεραιών 5 

8 7.4.8 Γειώσεις 5 

9 7.4.9 Αντικεραυνική προστασία 5 

10 7.5 Χαρακτηριστικά Συστήµατος 10 

11 7.6 Έργο Μετεγκατάστασης ∆εκτών και  

Υποσυστήµατος Τηλεχειρισµού 

8 

12 7.7 Τεκµηρίωση Συστήµατος 4 

13 8 Απαιτήσεις εγκατάστασης 4 

14 9.3 Φιλοσοφία Συντήρησης 4 

15 9.8 Όργανα – εργαλεία 8 

ΟΜΑ∆Α “B”  (20%) 

1 9.4 Ανταλλακτικά 3 

2 9.6 Βιβλιογραφία - Εγχειρίδια 3 

3 9.7 Εκπαίδευση 4 

4 9.10 Εγγύηση 5 

6 10 Εκτέλεση σύµβασης – Έλεγχος παραλαβής 5 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

           ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

                  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡ. 

ΚΑΠ. 

ΚΑΦ. 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟ∆/ΦΗΣ 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

 ΠΥΛΩΝΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  

ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

 (ΤΠΛ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2010 
 

 

Η Οµάδα Εργασίας η οποία συστάθηκε και λειτουργεί µε τις  
ΥΠΑ/∆6/Ε/5173/952/9-2-2007, ΥΠΑ/∆6/Ε/39315/6714/15-10-2007,  

ΥΠΑ/∆6/Ε/36166/6140/17-9-2009 και ΥΠΑ/∆6/Ε/2194/221/25-1-2010  

αποφάσεις. 
 
      

14PROC002397155 2014-11-12



Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 06/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 Α∆Α: ΩΨ∆Κ1-0ΩΕ 
 Α∆ΑΜ: 

 

80 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ .............................................................................................. 79 

2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .......................................................................................................... 79 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .................................................................................................... 81 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ................................................................................................... 81 

5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ....................................................................................... 82 

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ............................................................................................ 82 

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ...................................................................................................... 82 

7.1 ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .................................................................................................................  
7.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .................................................................................................  
7.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ..................................................  
7.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ........................................................................................................  
 

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .......................................................................................... 91 

9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ .................................................................................................. 91 

9.1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ............................................................................................................  
9.2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ..........................................................................................................................  
9.3 ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ......................................................................................................  
9.4 ΟΡΓΑΝΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ....................................................................................................................  
9.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ..........................................................................................................  
9.6     ΕΓΓΥΗΣΗ .....................................................................................................................................  

10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ....................................................... 93 

10.1 ΓΕΝΙΚΑ ....................................................................................................................................  
10.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ..............................................................................................................  
10.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ .....................................................................................................  
10.4 ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΟΥ ..................................................................................................  
10.5 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ........................................................................................  
10.6 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ..................................................................................  
10.7 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .....................................................................................................  
10.8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .........................................................................  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παρ. Α- Σύνθεση Υλικού και Κατάλογος Ανταλλακτικών 
Παρ. Β- Πίνακας Βαθµολογίας 
 

 

14PROC002397155 2014-11-12



Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 06/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 Α∆Α: ΩΨ∆Κ1-0ΩΕ 
 Α∆ΑΜ: 

 

81 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να περιγράψει την προµήθεια και εγκατάσταση ενός 
πυλώνα, για το σύστηµα ακτινοβολίας των δεκτών ζώνης VHF του Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού 
Πηλίου (ΤΠΛ) της Υ.Π.Α. 

Ο ΤΠΛ στεγάζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις εντός της πολεµικής µονάδας 9η ΜΣΕΠ στην 
κορυφή (θέση «Πουριανός Σταυρός») του Πηλίου. Για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης να 
ληφθούν υπόψη οι ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες, η δυσκολία  πρόσβασης κ.ά., που συνθέτουν 
το εν λόγω περιβάλλον.   

 

  

 

2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν:   

ΜΠΡ_2.0.0._1.  Πλήρεις αναλυτικές και επεξηγηµατικές απαντήσεις (όχι απλή ένδειξη 
συµµορφώσεως ΝΑΙ) ή σχόλια σε κάθε παράγραφο των τεχνικών 
προδιαγραφών που θα αναγράφονται στις στήλες συµµόρφωσης. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._2.  Τυχόν πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται από το προσφερόµενο 
σύστηµα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. Η 
ενδιαφερόµενη Υπηρεσία επιφυλάσσεται να κρίνει οικονοµοτεχνικά την 
αποδοχή τους. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._3.  Πλήρη περιγραφή των ιδιοµορφιών του προσφερόµενου είδους, τεχνικές, 
λειτουργικές και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες καθώς και γενικά και ειδικά 
διαγράµµατα. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._4.  Πλήρη σαφή και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η 
κατακύρωση του παρόντος διαγωνισµού χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει η 
οικεία επιτροπή εµπειρογνωµόνων συµπληρωµατικά στοιχεία, που µπορούν 
να θεωρηθούν σαν αντιπροσφορά. 
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ΜΠΡ_2.0.0._5.  Στην τεχνική προσφορά, γενικό κατάλογο ανταλλακτικών και παρελκοµένων 
του προσφερόµενου συστήµατος χωρίς τιµές µονάδος. Οι τιµές µονάδος του 
εν λόγω καταλόγου θα περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._6.  Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών (κεφάλαιο 7) και το συναφές έντυπο 
υλικό πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Οι απαντήσεις στα 
υπόλοιπα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών στην Ελληνική. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._7.  Κάθε προσφορά θα αφορά το σύνολο του απαιτούµενου εξοπλισµού του 
συστήµατος. Προσφορές που αφορούν µέρος αυτού θα αποκλείονται του 
διαγωνισµού.  

  

ΜΠΡ_2.0.0._8.  Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορές που αφορούν 
συστήµατα διαφορετικής σχεδίασης, οι οποίες να υπερκαλύπτουν σαφώς τις 
απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.  

Η αρχή λειτουργίας και οι επιδόσεις θα αναφέρονται στις προσφορές 
αναλυτικά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._9.  Η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωµα να προµηθευτεί το σύνολο, µέρος ή και 
περισσότερα από το προσφερόµενο σύστηµα. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._10. Ότι προσφέρεται ως προαιρετικό, θα περιγράφεται πλήρως τεχνικά και θα 
αναφέρεται η τιµή του στην οικονοµική προσφορά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._11. Οποιαδήποτε πλεονεκτήµατα ή οποιεσδήποτε αποκλίσεις του προσφερόµενου 
είδους ή των όρων της προσφοράς, από τα οριζόµενα στην παρούσα 
προδιαγραφή πρέπει να σηµειώνονται µε παρατήρηση στη σχετική παράγραφο 
αυτής, µε συγκεκριµένη παραποµπή ή προσάρτηµα της. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._12. Προσφορές που παρέχουv ελλειπείς πληροφορίες και που δεν περιγράφουν µε 
σαφήνεια τις ικανότητες, πλεονεκτήµατα ή αποκλίσεις του προσφερόµενου 
είδους σε σχέση µε τις παρούσες προδιαγραφές, θα θεωρηθούν ως ανεπαρκείς 
από την οικεία Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων και θα αποκλείονται, κατά την 
κρίση της, από τον παρόντα διαγωνισµό. 
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3 ΣΎΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΥΣ_3.0.0._1.  Το προς προµήθεια σύστηµα αναλύεται στα παρακάτω κύρια στοιχεία: 

1. Πυλώνας εγκατάστασης κεραιών. 

2. Βάσεις στήριξης κεραιών. 

3. Οµοαξονικά καλώδια. 

4. Πίνακας σύνδεσης οµοαξονικών καλωδίων. 

5. Σύνδεσµοι (connectors) οµοαξονικών καλωδίων. 

6. Σωλήνες και εσχάρες όδευσης οµοαξονικών καλωδίων. 

7. Αντικεραυνική προστασία. 

8. Γειώσεις. 

9. Εξαρτήµατα γείωσης οµοαξονικων καλωδίων. 

  

4 ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΊΑΣΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΧ∆_4.0.0._1.  Η µελέτη και η κατασκευή του προς προµήθεια είδους να είναι πρόσφατες και 
να εχουν βασιστεί στις σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις σχετικά µε την 
κατασκευή του. 

  

ΣΧ∆_4.0.0._2.  Το προσφερόµενο είδος να είναι κατάλληλο για απεριόριστη λειτουργία, χωρίς 
µεταβολή των λειτουργικών του επιδόσεων και ειδικά κατασκευασµένο ώστε 
να λειτουργεί οµαλά για όσο το δυνατόν µακρό χρονικό διάστηµα χωρίς την 
ανάγκη τεχνικής επίβλεψης (Unmanned). 

  

ΣΧ∆_4.0.0._3.  Όλα τα προσφερόµενα υλικά και συσκευές να είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα.  

  

ΣΧ∆_4.0.0._4.  Το σύστηµα να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
µην επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία του από καιρικές συνθήκες, κρούσεις, 
σκόνη, γεωφυσικά φαινόµενα, κ.λ.π. 
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5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΕΠΧ_5.0.0._1.  Βελτίωση, διασφάλιση και προστασία της υπηρεσίας αεροναυτικών 
επικοινωνιών ζώνης VHF του Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Πηλίου (ΤΠΛ). 

  

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΛΤΡ_6.0.0._1.  Ο προµηθευτής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το σύστηµα που 
προδιαγράφεται θα εγκατασταθεί σε µεγάλο υψόµετρο όπου επικρατούν 
ακραίες καιρικές συνθήκες θερµοκρασίας, ανέµου, πάγου, υγρασίας και 
κεραυνοπτώσεων.  

  

ΛΤΡ_6.0.0._2.  Τα υλικά µε τα οποία θα είναι κατασκευασµένα τα προς προµήθεια 
υποσυστήµατα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τέτοιο 
περιβάλλον. 

  

ΛΤΡ_6.0.0._3.  Οι συσκευές του συστήµατος θα ικανοποιούν το κατά ETSI 300019  standard 
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας. 

  

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

7.1   Θέση εγκατάστασης   

ΤΧΝ_7.1.0._1 

 

Το προς προµήθεια σύστηµα θα εγκατασταθεί εντός της πολεµικής µονάδας 9η 
ΜΣΕΠ στο Πήλιο.  

  

ΤΧΝ_7.1.0._2 Ο πυλώνας θα εγκατασταθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Η  όδευση 
των καλωδίων από το κτίριο προς τον πυλώνα θα πραγµατοποιηθεί υπόγεια. 

  

7.2   Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις   

7.2.1   Οµοαξονικά καλώδια 
  

ΤΧΝ_7.2.1._1 Για τη σύνδεση των συσκευών του συστήµατος µε τις κεραίες, από το κτίριο 
έως τον πυλώνα, θα τοποθετηθούν οµοαξονικά καλώδια RF ίδιου τύπου. 

  

ΤΧΝ_7.2.1._2 Η σύνδεση των καλωδίων θα γίνεται εντός ενός στεγανού τύπου κυτίου-πίνακα   
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διασύνδεσης, στερεωµένου σε εσωτερικό τοίχο του κτιρίου, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί.  

ΤΧΝ_7.2.1._3 Τα µήκη των καλωδίων που θα χρησιµοποιηθούν είτε εσωτερικά είτε 
εξωτερικά να είναι τα ελάχιστα δυνατά µε σκοπό τον περιορισµό των 
απωλειών. 

  

ΤΧΝ_7.2.1._4 Όλα τα καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν, να φέρουν και στα δύο άκρα 
τους ανεξίτηλη επιγραφή, µε κωδικό–αρίθµηση, η οποία θα είναι µοναδική για 
κάθε ένα. 

  

7.2.2   Όδευση καλωδίων   

ΤΧΝ_7.2.2._1 Η όδευση των οµοαξονικών καλωδίων από τον πυλώνα έως το κτίριο θα γίνει 
υπογείως,  µέσω σωλήνων οι οποίες θα καλυφθούν και θα καταλήγουν σε 
φρεάτια.  

  

ΤΧΝ_7.2.2._2 Για την τοποθέτηση και στήριξη των RF καλωδίων εντός του κτιρίου, από το 
σηµείο εισόδου µέχρι τον πίνακα διασύνδεσης, θα χρησιµοποιηθούν εσχάρες. 

  

7.2.3   Πυλώνας εγκατάστασης κεραιών 
  

 Θέση:   

ΤΧΝ_7.2.3._1 Ο πυλώνας θα εγκατασταθεί σε απόσταση περίπου 50 µέτρων από το κτίριο. 

Η ακριβής θέση θα συµφωνηθεί µεταξύ προµηθευτή και Υ.Π.Α., πριν την 
υπογραφή της σύµβασης. 

  

ΤΧΝ_7.2.3._2 Ο προς προµήθεια πυλώνας θα απέχει από τον ήδη υπάρχοντα και εν χρήση 
κατ’ ελάχιστο κατά 100 µέτρα. (Απόσταση µεταξύ των κοντινότερων σηµείων 
τους.) 

  

 Μορφή:   

ΤΧΝ_7.2.3._3 Ο πυλώνας θα αποτελείται από µία βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, ένα 
κεντρικό στέλεχος τετράγωνης διατοµής µε τέσσερα πόδια και την εξέδρα των 
κεραιών, η οποία θα στηρίζεται σε αυτό. 

  

ΤΧΝ_7.2.3._4 Στο εσωτερικό του στελέχους θα υπάρχει κλίµακα µε τα ανάλογα πλατύσκαλα.   
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ΤΧΝ_7.2.3._5 Η οριζόντια επιφάνεια των σκαλοπατιών, των πλατύσκαλων και του δαπέδου 
της εξέδρας θα είναι αντιολισθητική και θα έχει διάκενα, για την αποφυγή 
συγκράτησης χιονιού και πάγου. 

  

ΤΧΝ_7.2.3._6 Στην περίµετρο της εξέδρας, εκατέρωθεν της κλίµακας και στην κεντρική 
περιοχή όπου θα εκβάλει αυτή θα υπάρχει στηθαίο. 

  

ΤΧΝ_7.2.3._7 Στο στηθαίο περιµετρικά της εξέδρας θα συνδεθούν στηρίγµατα ιστών για τις 
κεραίες. 

  

7.2.4   Αντικεραυνική προστασία - Γειώσεις   

ΤΧΝ_7.2.4._1 Για την υλοποίηση της αντικεραυνικής προστασίας και των γειώσεων στις νέες 
εγκαταστάσεις του ΤΠΛ να εφαρµοστούν:  

α Τα πρότυπα κατά ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ 1197 και ΕΛΟΤ 1412.  

β Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 50164-1 και ΕΝ 50164-2 (ως προς τα υλικά) και 
ΕΝ 62305-3.  

  

ΤΧΝ_7.2.4._2 Το σύστηµα γειώσεων να υλοποιηθεί έτσι ώστε στα επιµέρους σηµεία 
(πυλώνες, κτίριο), να µην έχουµε µεγάλες διαφορές µεταξύ των τιµών της 
ειδικής αντίστασης γείωσης.  

  

ΤΧΝ_7.2.4._3 Να υλοποιηθεί αντικεραυνική προστασία του νέου πυλώνα, στη στάθµη 
προστασίας που απαιτείται. 

  

ΤΧΝ_7.2.4._4 Για την περεταίρω προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών, από την πλευρά 
των καλωδιώσεων RF, θα χρησιµοποιηθούν αντικεραυνικά στοιχεία, που θα 
εγκατασταθούν εντός του κυτίου-πίνακα που αναφέρεται στην παράγραφο 
ΤΧΝ_7.2.1._2. 

  

7.3   Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευών και Εγκαταστάσεων   

7.3.1   Οµοαξονικά καλώδια   

 Τύπος καλωδίων και συνδέσµων:   

ΤΧΝ_7.3.1._1 Τα οµοαξονικά καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν διατοµή 7/8”   
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(Low Loss), µε  απώλειες λιγότερες του 1,5dB στα 100 µέτρα για συχνότητα 
λειτουργίας 150MHz και των 2,4dB στα 100 µέτρα για συχνότητα 400MHz. 

ΤΧΝ_7.3.1._2 Τα οµοαξονικά καλώδια RF θα έχουν χάλκινο εσωτερικό αγωγό, διηλεκτρικό 
υλικό “foam”, σύνθετη αντίσταση 50Ω και θερµοκρασία λειτουργίας -50˚C 
έως +70˚C. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._3 Οι σύνδεσµοι (connectors) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τύπου “N-
female” πολύ καλής ποιότητας (επάργυροι) µε απώλειες το µέγιστο 0.05dB. 

  

 Στήριξη και σύνδεση καλωδίων:   

ΤΧΝ_7.3.1._4 Θα τοποθετηθούν συνολικά δώδεκα (12) καλώδια. ∆ύο θα ξεκινούν από την 
κάθε γωνία της εξέδρας του πυλώνα και ένα από το µέσο κάθε πλευράς. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._5 Το άκρο κάθε καλωδίου RF επί των πυλώνων, θα στερεωθεί στην αντίστοιχη 
βάση στήριξης κεραίας και στη συνέχεια θα διατρέχει το κάτω µέρος της 
εξέδρας. Θα κατέρχεται προς το έδαφος, µέσω κατάλληλης κατακόρυφης 
µεταλλικής σκάλας οµοαξονικών καλωδίων, στηριγµένης επί του στελέχους 
του πυλώνα. Στη βάση του πυλώνα το καλώδιο θα εισέρχεται στο φρεάτιο 
εντός του οποίου θα καταλήγουν οι σωλήνες. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._6 Η στήριξη του καλωδίου επί της κατακόρυφης µεταλλικής σκάλας θα 
επιτυγχάνεται είτε µε τα στηρίγµατα που προτείνει ο κατασκευαστής, είτε µε 
άλλα τα οποία όµως θα εξασφαλίζουν καλή µηχανική στήριξη και γαλβανική 
επαφή µε το µεταλλικό σκελετό. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._7 Τα στηρίγµατα των καλωδίων θα είναι γαλβανισµένα “εν θερµώ” και η 
απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στηριγµάτων δεν θα είναι µεγαλύτερη των 
1,2 µέτρων. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._8 Τα οµοαξονικά καλώδια RF, από το φρεάτιο παραπλεύρως του κτιρίου θα 
εισέρχονται στο κτίριο και θα τοποθετούνται στην εσχάρα, η οποία θα τα 
οδεύσει στον πίνακα διασύνδεσης.  

  

ΤΧΝ_7.3.1._9 Η στήριξη των καλωδίων εσωτερικά επί των µεταλλικών εσχάρων θα γίνεται 
µε πλαστικές ταινίες και η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών στηριγµάτων δε 
θα είναι µεγαλύτερη των 2 µέτρων. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._10 Το άκρο του κάθε καλωδίου προς την κεραία θα καταλήγει σε RF σύνδεσµο   
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τύπου 7/8” N-female, πολύ καλής ποιότητας.  

Όλοι οι RF σύνδεσµοι των καλωδίων που καταλήγουν στον πυλώνα θα 
καλυφθούν µε ελαστική ταινία πολυµερισµού. 

ΤΧΝ_7.3.1._11 Τα εφεδρικά καλώδια που δε θα συνδεθούν άµεσα θα τερµατιστούν σε φορτίο 
50Ω και ισχύος 10W και στα δύο άκρα τους και οι σύνδεσµοι θα καλυφθούν 
µε ελαστική ταινία πολυµερισµού. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._12 Στο άκρο του καλωδίου εντός του πίνακα διασύνδεσης, θα υπάρχει 
κατάλληλος σύνδεσµος, που θα στερεώνεται σε µεταλλική γωνία και θα 
καταλήγει σε τύπου 7/8” N-female, ο οποίος θα περιέχει και την αντικεραυνική 
προστασία. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._13 Στη βάση του πυλώνα, σε κάθε καλώδιο να τοποθετηθεί εξάρτηµα γείωσης 
οµοαξονικων καλωδίων, το οποίο θα συνδεθεί στη γείωση του πυλώνα. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._14 ∆εν επιτρέπεται κανένα άλλο σηµείο ένωσης ή σύνδεσης του οµοαξονικού 
καλωδίου πλην των συνδέσεων µε τις κεραίες και εντός του πίνακα 
διασύνδεσης. 

  

 Κυτίο-Πίνακας διασύνδεσης:   

ΤΧΝ_7.3.1._15 Ο πίνακας διασύνδεσης θα έχει προστασία έναντι δυσµενών συνθηκών 
περιβάλλοντος, τύπου IP 64 (Ingress Protection). 

  

ΤΧΝ_7.3.1._16 Στον πίνακα θα καταλήγουν τα οµοαξονικά καλώδια RF προεχόµενα από τις 
κεραίες λήψης. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._17 
Στο εσωτερικό του πίνακα θα είναι τοποθετηµένες µεταλλικές γωνίες από 
ανοξείδωτο χάλυβα καταλλήλων διαστάσεων για την εγκατάσταση των 
συνδέσµων των οµοαξονικών καλωδίων. 

  

ΤΧΝ_7.3.1._18 
Να εξασφαλίζεται η πολύ καλή γαλβανική επαφή των συνδέσµων των 
οµοαξονικών καλωδίων µε τις µεταλλικές γωνίες.  

  

7.3.2  Όδευση οµοαξονικών καλωδίων 
  

 Σύστηµα σωλήνων:   

ΤΧΝ_7.3.2._1 Εκτός του κτιρίου τα οµοαξονικά καλώδια θα οδευθούν προς τον πυλώνα   
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υπογείως, διαµέσω σωλήνων βαρέως τύπου κατασκευασµένων από υλικό PVC 
ή HDPE, διατοµής Φ160, οι οποίες θα είναι καλυµµένες ώστε να αντέχουν το 
βάρος τυχόν διερχοµένων οχηµάτων και µε στεγανοποιηµένες συνδέσεις. 

ΤΧΝ_7.3.2._2 Θα χρησιµοποιηθούν τέσσερα συστήµατα σωλήνων ίδιου τύπου, µήκους 50 
έως 60 µέτρων έκαστο.  

Στα τρία από αυτά θα τοποθετηθούν από τέσσερα οµοαξονικά καλώδια. Το 
τέταρτο σύστηµα σωλήνων θα παραµείνει κενό για µελλοντική χρήση. 

  

ΤΧΝ_7.3.2._3 Τα δύο άκρα των συστηµάτων σωλήνων – στη βάση του πυλώνα και 
παραπλεύρως του κτιρίου - θα απολήγουν σε κιβωτισµένα φρεάτια µε άνοιγµα 
διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 70x70 εκατοστόµετρων. 

  

ΤΧΝ_7.3.2._4 Το βάθος της εγκατάστασης των σωλήνων και η κάλυψή τους καθώς και η 
θέση κατασκευής των φρεατίων θα καθοριστούν από την Υ.Π.Α. σε 
συνεργασία µε τον προµηθευτή µετά την υπογραφή της σύµβασης. 

  

 Εσχάρες:   

ΤΧΝ_7.3.2._5 Εντός του κτιρίου τα οµοαξονικά καλώδια θα οδευθούν προς το κυτίο-πίνακα 
διασύνδεσης µέσω εσχάρων, οι οποίες θα αποτελούνται από 
προκατασκευασµένα τµήµατα διάτρητης γαλβανισµένης λαµαρίνας µήκους 
έως 2 µέτρων. 

  

ΤΧΝ_7.3.2._6 Τα τµήµατα θα ενώνονται µε βίδες γαλβανισµένες “εν θερµώ” και θα 
διασφαλίζεται η πολύ καλή µεταξύ αυτών γαλβανική σύνδεση. 

  

ΤΧΝ_7.3.2._7 Η στήριξη των εσχάρων θα πραγµατοποιείται σε ύψος λίγο µεγαλύτερο από το 
ύψος των ικριωµάτων, µε κατάλληλων διαστάσεων µεταλλικά στηρίγµατα 
τοποθετηµένα στην οροφή ή στον τοίχο του κτιρίου. Τα στηρίγµατα αυτά δε 
θα απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από 1,5 µέτρο. 

  

ΤΧΝ_7.3.2._8 Με τη διαδροµή που θα επιλεγεί για τις εσχάρες να εξασφαλίζεται το 
µικρότερο δυνατό µήκος καλωδίων.  

Ο ωφέλιµος χώρος τους πρέπει να προβλεφθεί για διπλάσιο αριθµό καλωδίων 
από αυτά που θα τοποθετηθούν (διαθεσιµότητα 100%). 

  

ΤΧΝ_7.3.2._9 Το σηµείο εισόδου στο κτίριο θα υποδειχθεί από την Υ.Π.Α. µετά την 
υπογραφή της σύµβασης. 
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7.3.3   Πυλώνας εγκατάστασης κεραιών 
  

ΤΧΝ_7.3.3._1 Ο προµηθευτής υποχρεούται στην υποβολή στατικής µελέτης επάρκειας του 
περιγραφόµενου πυλώνα και των επιµέρους δοµικών στοιχείων αυτού 
(στηθαίο, βάσεις στήριξης κεραιών κ.λ.π.), η οποία θα ελεγχθεί & θα εγκριθεί 
από την αρµόδια ∆/νση ∆7 της Υπηρεσίας, πριν την υπογραφή της σύµβασης. 
Η µελέτη αυτή θα βασίζεται στους ακόλουθους Ευρωπαïκούς κανονισµούς: 

α ΕΝ 1990: Ευρωκώδικας 1: Βάσεις σχεδιασµού και δράσεις επί των 
κατασκευών. 

β  ΕΝ 1992: Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρό-δεµα. 

γ  ΕΝ 1993: Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα. 

δ  ΕΝ 1997: Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασµός. 

ε  ΕΝ 1998: Ευρωκώδικας 8: Αντισεισµικός σχεδιασµός των κατά-σκευών. 

  

ΤΧΝ_7.3.3._2 Ο προµηθευτής εφόσον απαιτηθεί, θα πρέπει να συνεργαστεί µε την Υπηρεσία 
για την έκδοση όλων των απαιτούµενων αδειών. 

  

 Πάκτωση:   

ΤΧΝ_7.3.3._3 Ο πυλώνας θα πακτώνεται στο έδαφος, µε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα. Το 
σκυρόδεµα θα είναι ποιότητας C25/30, ενώ ο χάλυβας οπλισµού B500C. 

  

ΤΧΝ_7.3.3._4 Ο πυλώνας θα συνδέεται µε τη βάση µε αγκύρια πακτωµένα στο σκυρόδεµα.   

ΤΧΝ_7.3.3._5 Θα υπάρχει κατάλληλη γαλβανική σύνδεση των µεταλλικών στοιχείων του 
πυλώνα µε τον οπλισµό του σκυροδέµατος, ώστε να δηµιουργείται τύπος 
“θεµελιακής γείωσης”. 

  

 Κατασκευή:   

ΤΧΝ_7.3.3._6 Ο πυλώνας θα είναι κατασκευασµένος από τυποποιηµένα προκατασκευασµένα 
δοµικά στοιχεία, τα οποία θα συνδεθούν και θα στερεωθούν µε κατάλληλες 
βίδες στον τόπο εγκατάστασης. 

  

ΤΧΝ_7.3.3._7 Όλα τα µεταλλικά µέρη που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γαλβανισµένα “εν 
θερµώ”, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1461.  
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Το συνδετικό υλικό των µεταλλικών µερών θα είναι και αυτό γαλβανισµένο 
“εν θερµώ”και ποιότητας ISO 8.8. 

ΤΧΝ_7.3.3._8 ∆εν επιτρέπεται ουδεµία εργασία κοπής ή συγκόλλησης των µεταλλικών 
εξαρτηµάτων ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που θα είχε ως αποτέλεσµα την 
καταστροφή της αντιδιαβρωτικής προστασίας των επιµέρους στοιχείων.  

∆εν επιτρέπεται η χρήση στοιχείων που θα είναι κατασκευασµένα από 
αλουµίνιο, όπως και η χρήση προστατευτικών βαφών που αυξάνουν την 
αντίσταση επαφής των διαφόρων δοµικών στοιχείων του πυλώνα. 

  

 ∆ιαστάσεις:   

ΤΧΝ_7.3.3._9 Η βάση θα έχει τις διαστάσεις που προκύπτουν από τη µελέτη της παραγράφου 
ΤΧΝ_7.3.3._1 και τέτοιες ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της θεµελιακής 
γείωσης.  

  

ΤΧΝ_7.3.3._10 Το στέλεχος στήριξης του πυλώνα θα έχει ύψος 30 µέτρα και λοιπές 
διαστάσεις σύµφωνα µε τη µελέτη της παραγράφου ΤΧΝ_7.3.3._1. 

  

ΤΧΝ_7.3.3._11 Η κλίµακα θα έχει πατήµατα από προκατασκευασµένα µεταλλικά ελάσµατα 
που θα έχουν διαστάσεις περί τα 70 Χ 25 εκατοστόµετρα. Θα τοποθετούνται 
δε καθ’ ύψος ανά 20 εκατοστόµετρα το µέγιστο. 

  

ΤΧΝ_7.3.3._12 Η εξέδρα θα είναι τετράγωνη µε πλευρά περίπου 5,20 µέτρων.   

ΤΧΝ_7.3.3._13 Το στηθαίο περιµετρικά της εξέδρας θα έχει ύψος 1 µέτρου. Η κουπαστή της 
σκάλας, καθώς και το στηθαίο στην περιοχή όπου θα εκβάλει αυτή θα έχει 
ύψος 1 µέτρου. 

  

 Στήριξη κεραιών:   

ΤΧΝ_7.3.3._14 Στις τέσσερις γωνίες και στο µέσο των τεσσάρων πλευρών της εξέδρας θα 
τοποθετηθούν - οκτώ συνολικά - µεταλλικές βάσεις στήριξης κεραιών. Οι 
βάσεις αυτές θα συνδεθούν στην κουπαστή του στηθαίου και στην εξέδρα. 

  

ΤΧΝ_7.3.3._15 Η κάθε µεταλλική βάση στήριξης θα είναι στρογγυλής διατοµής, διαµέτρου 4 
έως 5 εκατοστόµετρων και ύψους 1,5 µέτρου από το δάπεδο της εξέδρας. Στην 
κορυφή της κάθε βάσης µε κατάλληλα στηρίγµατα θα στερεώνονται οι 
κεραίες. 
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7.3.4   Γειώσεις   

ΤΧΝ_7.3.4._1 Στην τσιµεντένια βάση του πυλώνα θα εφαρµοστεί θεµελιακή γείωση, µε τιµή 
αντίστασης µικρότερη των 6 Ω. Εάν απαιτείται, να γίνουν πρόσθετες εργασίες 
για να επιτευχθεί η τιµή αυτή. 

  

ΤΧΝ_7.3.4._2 Τις εσχάρες εντός του κτιρίου θα διατρέχουν κατά µήκος ταινίες γειώσεων, τα 
άκρα των οποίων θα συνδέονται στο σύστηµα γείωσης.  

  

ΤΧΝ_7.3.4._3 Στη µεταλλική γωνία εντός του κυτίου-πίνακα διασύνδεσης των εξωτερικών 
µε τα εσωτερικά οµοαξονικά καλώδια θα συνδέονται οι ταινίες γειώσεων που 
διατρέχουν τις εσχάρες µε κατάλληλης διατοµής µονόκλωνο γαλβανισµένο 
αγωγό.  

  

7.3.5   Αντικεραυνική προστασία 
  

ΤΧΝ_7.3.5._1 Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί στο νέο πυλώνα του ΤΠΛ σύστηµα 
αντικεραυνικής προστασίας. Η επιλογή του επιπέδου προστασίας να γίνει 
βάσει των προτύπων. 

  

ΤΧΝ_7.3.5._2 Ο περιορισµός της κρουστικής υπέρτασης στα καλώδια RF, θα επιτυγχάνεται 
µε στοιχεία αντικεραυνικής προστασίας τύπου ιονισµού αερίου (gas arrester). 

  

ΤΧΝ_7.3.5._3 Θα χρησιµοποιηθούν arrester µε τάση διάσπασης της τάξης των 90V.   

ΤΧΝ_7.3.5._4 Η απόσβεση διέλευσης σήµατος σε κάθε στοιχείο θα είναι µικρότερη των 
0,2dB σε όλη την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων των VHF (118MHz έως 
137MHz) και των UHF (225MHz έως 400MHz). 

  

ΤΧΝ_7.3.5._5 Η δηµιουργία στασίµων κυµάτων θα είναι µικρότερη από 1,5 : 1.   

ΤΧΝ_7.3.5._6 Τα στοιχεία αντικεραυνικής προστασίας θα είναι τοποθετηµένα εντός των 
συνδέσµων των εξωτερικών RF καλωδίων, στον πίνακα διασύνδεσης µε τα 
εσωτερικά RF καλώδια. 

  

7.4   Τεκµηρίωση Συστήµατος   

ΤΧΝ_7.4.0._1 Ο προµηθευτής να παραδώσει αναλυτικά σχέδια µε όλες τις εγκαταστάσεις, τα   
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επιµέρους στοιχεία και τα καλώδια. 

ΤΧΝ_7.4.0._2 Ο προµηθευτής να παραδώσει πίνακα µε περιγραφικά στοιχεία ταυτοποίησης 
καλωδίων. 

  

8 ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΕΓΚ_8.0.0._1.  Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει τα προς προµήθεια συστήµατα µε 
κάθε απαραίτητο υλικό, εγκατεστηµένο και ρυθµισµένο κατάλληλα, ώστε το 
σύστηµα να λειτουργεί πλήρως σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

  

ΕΓΚ_8.0.0._2.  Ο προµηθευτής οφείλει εντός (1) ενός µηνός από την υπογραφή του 
συµβολαίου, να παραδώσει προς έλεγχο και έγκριση από την ΥΠΑ, µελέτη και 
όλα τα σχέδια  εγκατάστασης. 

  

ΕΓΚ_8.0.0._3.  Στο σχεδιασµό της υλοποίησης του προδιαγραφούµενου συστήµατος, θα 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ευρισκόµενου σε επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Πηλίου (ΤΠΛ) και σε καµία 
περίπτωση δε θα υπάρξει  απροειδοποίητη διακοπή των επικοινωνιών. Για το 
σκοπό αυτό θα υπάρξει στενή συνεργασία µε την Υ.Π.Α.  

  

9 ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

9.1   Φιλοσοφία Συντήρησης    

ΛΓΥ_9.1.0._1.  Το υπό προµήθεια σύστηµα θα απαιτεί την ελάχιστη πρακτικά προληπτική 
συντήρηση και θα λειτουργεί συνεχώς σε αποδεκτά επίπεδα απόδοσης, 
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΥΠΑ για µέγιστη διαθεσιµότητα και 
αξιοπιστία. 

  

ΛΓΥ_9.1.0._2.  Η συντήρηση των προσφεροµένων ειδών σε όλα τα επίπεδα της θα γίνεται από 
το προσωπικό ΥΠΑ. 
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9.2   Ανταλλακτικά    

ΛΓΥ_9.2.0._1.  Στην προσφορά θα κατατεθεί κατάλογος ανταλλακτικών που συνιστά ο 
προµηθευτής για το σύνολο του συστήµατος και ο οποίος θα περιλαµβάνει 
κατ’ ελάχιστο τα υλικά και προς αντίστοιχες ποσότητες του πίνακα 
προτεινόµενων ανταλλακτικών του παραρτήµατος Α.  

Τιµή µονάδος για κάθε ανταλλακτικό θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική 
προσφορά.  

  

ΛΓΥ_9.2.0._2.  Προς θα περιλαµβάνεται γενικός κατάλογος ανταλλακτικών µε τιµές µονάδος. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιλογής µέρους ή όλων από αυτά καθώς 
και από τα αντ/κά προς ανωτέρω παραγράφου. 

  

9.3   ∆υνατότητα Υποστήριξης    

ΛΓΥ_9.3.0._1.  Η σχεδίαση του προς προµήθεια συστήµατος θα παρέχει την δυνατότητα 
ευχερούς υποστήριξης του, µε συνήθεις πρακτικές επιτήρησης, συντήρησης 
και ελέγχων και µε την βοήθεια µέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 9.4 
κατωτέρω. 

  

9.4   Όργανα – εργαλεία.    

ΛΓΥ_9.4.0._1.  Μια συλλογή εργαλείων απαραίτητη για εργασίες συντήρησης οµοαξονικών 
καλωδίων (κοπή, τοποθέτηση συνδέσµων κλπ) θα συνοδεύουν το προς 
προµήθεια σύστηµα και θα περιλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά.  

(Η τιµή µονάδος θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά.) 

  

9.5   Πιστοποίηση Ποιότητας    

ΛΓΥ_9.5.0._1.  Τα προς προµήθεια είδη, θα παραδίδονται συνοδευόµενα από πιστοποιητικό 
ISO σειράς 9000. 
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9.6   Εγγύηση   

ΛΓΥ_9.6.0._1.  Το σύστηµα θα καλύπεται από εγγύηση οµαλής λειτουργίας (2) δύο ετών, που 
θα αρχίζει από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους. 

  

ΛΓΥ_9.6.0._2.  Η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης εµφανισθεί, είτε λόγω αστοχίας 
υλικού είτε λόγω πληµελούς εργασίας, κατά την διάρκεια της εγγύησης, θα 
γίνεται από τον προµηθευτή µε δικό του κόστος στο συντοµότερο δυνατό 
χρονικό διάστηµα. 

  

ΛΓΥ_9.6.0._3.  Ο προµηθευτής µετά τη λήξη της εγγύησης θα παρέχει τεχνική υποστήριξη του 
είδους για (10) δέκα έτη κατ’ ελάχιστον. 

  

10 ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

10.1. Γενικά    

ΕΣΠ_10.1.0._1.  Η υπογραφή και η εκτέλεση σύµβασης θα γίνει µε τις ισχύουσες διατάξεις των 
οικείων νόµων περί προµηθειων ∆ηµοσίου. 

 

  

10.2. ∆ιαχειριστής Έργου    

ΕΣΠ_10.2.0._1.  Ο Προµηθευτής θα ορίσει έναν Υπεύθυνο Έργου ο οποίος θα είναι ο 
ενδιάµεσος µεταξύ του Προµηθευτή και της Υ.Π.Α. για όλες τις αποφάσεις 
που αφορούν τη Σύµβαση. 

  

ΕΣΠ_10.2.0._2.  Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό και την 
ολοκλήρωση του έργου και θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 
διασφαλίσει ότι αυτό εξελίσσεται οµαλά, πάντα σε συνεργασία µε την Υ.Π.Α. 
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10.3. Χρονοδιάγραµµα Έργου    

ΕΣΠ_10.3.0._1.  Ο χρόνος ολοκλήρωσης - παράδοσης του είδους θα είναι (3) τρεις µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου και θα 
αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών λόγω ακραίων 
καιρικών συνθηκών ή φυσικών καταστροφών. Σε καµία περίπτωση όµως ο 
χρόνος αυτός δε θα υπερβεί τους (6) έξι µήνες. 

  

ΕΣΠ_10.3.0._2.  Ο προµηθευτής οφείλει εντός (1) ενός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης 
να καταθέσει στην Υ.Π.Α. προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 
έργου. 

  

ΕΣΠ_10.3.0._3.  Το προς προµήθεια είδος θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί στον 
Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Πηλίου, ο οποίος στεγάζεται στις εγκαταστάσεις 
της πολεµικής µονάδας 9η ΜΣΕΠ. 

  

10.4. Συσκέψεις Προόδου Έργου   

ΕΣΠ_10.4.0._1.  Ο Υπεύθυνος Έργου της προµηθεύτριας θα ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις 
της Υ.Π.Α. για εξέταση της προόδου υλοποίησης ή επίλυση των προβληµάτων 
που ανακύπτουν. 

  

10.5. ∆ιαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου   

ΕΣΠ_10.5.0._1.  ∆εν απαιτείται παρουσία εκπροσώπου της Υ.Π.Α. κατά την διάρκεια του 
εργοστασιακού - εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου του προς προµήθεια 
είδους. 

  

10.6. Εργοστασιακοί Έλεγχοι Παραλαβής   

ΕΣΠ_10.6.0._1.  ∆εν απαιτείται εργοστασιακός έλεγχος παραλαβής του συστήµατος.   

10.7. Παραλαβή του συστήµατος   

ΕΣΠ_10.7.0._1.  Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παράδοσης του, θα γίνει και η   
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παραλαβή του συστήµατος εντός χρονικού διαστήµατος 15 ηµερών.  

ΕΣΠ_10.7.0._2.  Η παραλαβή του συστήµατος θα γίνει εφ όσον θα έχουν ολοκληρωθεί µε 
επιτυχία όλοι οι έλεγχοι αποδοχής (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) του 
συστήµατος και δε θα υπάρχουν ανοικτά σηµεία, τα οποία να έχουν 
χαρακτηριστεί από την αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας ως ουσιώδη, για την 
τεχνική και επιχειρησιακή εκµετάλλευση του συστήµατος.  

  

ΕΣΠ_10.7.0._3.  Οι υπόψη έλεγχοι αποδοχής αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
επιδόσεις (αποσβέσεις, στάσιµα κύµατα, κ.λ.π.) όπως περιγράφονται και 
απαιτούνται στην παρούσα προδιαγραφή και στην οικεία Σύµβαση, 
συµπεριλαµβανοµένης της  ολοκληρωµένης λογιστικής υποστήριξης.  

  

ΕΣΠ_10.7.0._4.  Η επιτροπή παραλαβής µε πρωτοβουλία της δύναται να διενεργήσει 
οποιοδήποτε πρόσθετο έλεγχο προκειµένου να εξετασθεί σχολαστικότερα η 
συµφωνία του προς προµήθεια είδους µε τους τεχνικούς όρους της σύµβασης. 

  

ΕΣΠ_10.7.0._5.  Οι διαδικασίες ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και το χρονοδιάγραµµα 
των ελέγχων να κατατεθούν µαζί µε τα σχέδια εγκατάστασης. Θα 
συµφωνηθούν αµοιβαία και θα εγκριθούν από την αρµόδια επιτροπή της 
Υ.Π.Α.  

  

ΕΣΠ_10.7.0._6.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του προµηθευτή, όπως 
αυτές απορρέουν από το παρόν κείµενο, συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συστήµατος που υπογράφεται κι από 
τα δυο µέρη . 

  

ΕΣΠ_10.7.0._7.  Μετά την οριστική παραλαβή του συστήµατος, αρχίζει αµέσως και η περίοδος 
εγγύησής που είναι δυο (2) έτη κατά την διάρκεια των οποίων οι υποχρεώσεις 
του προµηθευτή ορίζονται στην αντίστοιχη (περί εγγύησης) παράγραφο. 

  

10.8. Επιχειρησιακή Αξιολόγηση Συστήµατος   

ΕΣΠ_10.8.0._1 Κατά την περίοδο της εγγύησης θα γίνεται και η Επιχειρησιακή Αξιολόγηση 
του συστήµατος. Τυχόν δυσχέρειες που θα προκύψουν κατά την περίοδο αυτή 
θα τίθενται άµεσα υπ’ όψιν του προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να τις 
επιλύσει.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

1 Πυλώνας εγκατάστασης κεραιών 7.3.3 1 τεµάχιο 

2 Βάσεις στήριξης κεραιών 7.3.3 8 τεµάχια 

3 Οµοαξονικά καλώδια 7/8” 7.3.1 1200 µέτρα 

4 Σωλήνες PVC όδευσης οµοαξονικών καλωδίων 7.3.2 240 µέτρα 
(4 x 60) 

5 Εσχάρες όδευσης οµοαξονικών καλωδίων (εσωτερικά) 7.3.2 20 µέτρα 

6 Αντικεραυνική προστασία: στοιχεία ιονισµού αερίου 
(λήψης) 

7.3.5 12 τεµάχια 

7 Εξαρτήµατα γείωσης οµοαξονικων καλωδίων 7.3.1 12 τεµάχια 

8 Σύνδεσµοι (connectors) οµοαξονικών καλωδίων τύπου 
7/8” N-female 

7.3.1 24 τεµάχια 

9 Πίνακες σύνδεσης οµοαξονικών καλωδίων 7.3.1 1 τεµάχιo 

 
 

Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µε την αναφερόµενη ανωτέρω σύνθεση υλικού. 

Η ΥΠΑ κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µπορεί να προµηθευτεί το σύνολο, περισσότερα ή 

λιγότερα από τα αναφερόµενα υλικά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

1 Βάσεις στήριξης κεραιών 7.3.3 2 τεµάχια 

2 Αντικεραυνική προστασία: στοιχεία ιονισµού αερίου 
(λήψης) 

7.3.5 12 τεµάχια 

3 Σύνδεσµοι (connectors) οµοαξονικών καλωδίων τύπου 
7/8” N-female 

7.3.1 8 τεµάχια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΠΛ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑΣ) 

Α/Α 
ΠΑΡΑΓΡΑ-

ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛE-

ΣΤΗΣ 

ΟΜΑ∆Α “A”  (80%) 

1 7.3.1 Οµοαξονικά καλώδια – Πίνακας ∆ιασύνδεσης 12 

2 7.3.2 Όδευση καλωδίων 8 

3 7.3.3 Πυλώνας εγκατάστασης κεραιών 12 

4 7.3.4 Γειώσεις 12 

5 7.3.5 Αντικεραυνική προστασία 12 

6 7.4 Τεκµηρίωση Συστήµατος 6 

7 8 Απαιτήσεις εγκατάστασης 6 

8 9.1 Φιλοσοφία Συντήρησης 6 

9 9.4 Όργανα – εργαλεία 6 

ΟΜΑ∆Α “B”  (20%) 

1 9.2 Ανταλλακτικά 3 

2 9.6 Εγγύηση 7 

3 10 Εκτέλεση σύµβασης – Έλεγχος παραλαβής 10 
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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

                  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

    ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘ. ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡ. 

ΚΑΠ. 

ΚΑΦ. 

ΚΩ∆. ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟ∆/ΦΗΣ 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ VHF/UHF 

ΤΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

(ΤΣΤ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2012 

 
 

Η Οµάδα Εργασίας η οποία συστάθηκε και λειτουργεί µε τις 
ΥΠΑ/∆6/Ε/5173/952/9-2-2007, ΥΠΑ/∆6/Ε/39315/6714/15-10-2007, 

ΥΠΑ/∆6/Ε/36166/6140/17-9-2009, ΥΠΑ/∆6/Ε/2194/221/25-1-2010 και 
ΥΠΑ/∆6/Ε/3316/584/01-02-2012 αποφάσεις.
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να περιγράψει τα χαρακτηριστικά των επιµέρους 
στοιχείων, ενός προς προµήθεια συστήµατος φίλτρων, για το σύστηµα ακτινοβολίας των ποµπών 
και των δεκτών ζώνης VHF και UHF, του Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Σητείας (ΤΣΤ) της Υ.Π.Α. 

Το αναφερόµενο σύστηµα ακτινοβολίας έχει σχεδιαστεί µε βάση µελέτη της Υ.Π.Α., για την 
εκπόνηση της οποίας έχουν ληφθεί υπόψη οι ειδικές συνθήκες - ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, 
κλιµατολογικές, πρόσβασης κ.ά. - που συνθέτουν το περιβάλλον των εγκαταστάσεων.   

Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που προκύπτει από την συνεγκατάσταση των 
κεραιοσυστηµάτων εκποµπής και λήψης είναι αναγκαίο να τηρηθούν τα παρακάτω: 

α) Περισσότεροι του ενός ποµποί θα συνδέονται σε µία κοινή κεραία µέσω αποµονωτών, φίλτρων 
και  πολλαπλών συνδέσµων. 

β) Περισσότεροι του ενός δέκτες θα συνδέονται σε µία κοινή κεραία µέσω φίλτρων και  πολλαπλών 
συνδέσµων. 

 

  

 

2. ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 Οι προσφορές θα περιλαµβάνουν:   

ΜΠΡ_2.0.0._1.  Πλήρεις αναλυτικές και επεξηγηµατικές απαντήσεις (όχι απλή ένδειξη 
συµµορφώσεως ΝΑΙ) ή σχόλια σε κάθε παράγραφο των τεχνικών 
προδιαγραφών που θα αναγράφονται στις στήλες συµµόρφωσης. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._2.  Τυχόν πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες παρέχονται από το προσφερόµενο 
σύστηµα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. Η 
ενδιαφερόµενη Υπηρεσία επιφυλάσσεται να κρίνει οικονοµοτεχνικά την 
αποδοχή τους. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._3.  Πλήρη περιγραφή των ιδιοµορφιών του προσφερόµενου είδους, τεχνικές, 
λειτουργικές και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες καθώς και γενικά και ειδικά 
διαγράµµατα. 
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ΜΠΡ_2.0.0._4.  Πλήρη σαφή και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η 
κατακύρωση του παρόντος διαγωνισµού χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει η 
οικεία επιτροπή εµπειρογνωµόνων συµπληρωµατικά στοιχεία, που µπορούν 
να θεωρηθούν σαν αντιπροσφορά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._5.  Στην τεχνική προσφορά, γενικό κατάλογο ανταλλακτικών και παρελκόµενων 
του προσφερόµενου συστήµατος χωρίς τιµές µονάδος. Οι τιµές µονάδος του 
εν λόγω καταλόγου θα περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._6.  Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών (κεφάλαιο 7) και το συναφές έντυπο 
υλικό πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Οι απαντήσεις στα 
υπόλοιπα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών στην Ελληνική. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._7.  Κάθε προσφορά θα αφορά το σύνολο του απαιτούµενου εξοπλισµού του 
συστήµατος. Προσφορές που αφορούν µέρος αυτού θα αποκλείονται του 
διαγωνισµού.  

  

ΜΠΡ_2.0.0._8.  Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορές που αφορούν 
συστήµατα διαφορετικής σχεδίασης, οι οποίες να υπερκαλύπτουν σαφώς τις 
απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.  

Η αρχή λειτουργίας και οι επιδόσεις θα αναφέρονται στις προσφορές 
αναλυτικά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._9.  Η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωµα να προµηθευτεί το σύνολο, µέρος ή και 
περισσότερα από το προσφερόµενο σύστηµα. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._10. Ότι προσφέρεται ως προαιρετικό, θα περιγράφεται πλήρως τεχνικά και θα 
αναφέρεται η τιµή του στην οικονοµική προσφορά. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._11. Η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους διαγωνιζόµενους, κατά 
την περίοδο αξιολόγησης των προσφορών, την επίδειξη του συστήµατος (ή 
συσκευής) σε πλήρη λειτουργία προκειµένου να διαπιστώσει τα ακριβή 
τεχνικά χαρακτηριστικά, την λειτουργικότητα και τις επιδόσεις του 
συστήµατος. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται ν’ ανταποκριθούν και να 
διευκολύνουν την Επιτροπή στο έργο της. 

  

ΜΠΡ_2.0.0._12. Οποιαδήποτε πλεονεκτήµατα ή οποιεσδήποτε αποκλίσεις του προσφερόµενου 
είδους ή των όρων της προσφοράς, από τα οριζόµενα στην παρούσα 
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προδιαγραφή πρέπει να σηµειώνονται µε παρατήρηση στη σχετική παράγραφο 
αυτής, µε συγκεκριµένη παραποµπή ή προσάρτηµα της. 

ΜΠΡ_2.0.0._13. Προσφορές που παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες και που δεν περιγράφουν µε 
σαφήνεια τις ικανότητες, πλεονεκτήµατα ή αποκλίσεις του προσφερόµενου 
είδους σε σχέση µε τις παρούσες προδιαγραφές, θα θεωρηθούν ως ανεπαρκείς 
από την οικεία Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων και θα αποκλείονται, κατά την 
κρίση της, από τον παρόντα διαγωνισµό. 

  

3 ΣΎΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΥΣ_3.0.0._1.  Το προς προµήθεια σύστηµα αναλύεται στα παρακάτω κύρια στοιχεία: 

1. Φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή κοιλότητας (band pass). 

2. Φίλτρα διέλευσης-απόρριψης συντονιστή κοιλότητας (pass reject). 

3. ∆ιπλοί αποµονωτές (dual isolators). 

4. Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων. 

5. Οµοαξονικά καλώδια. 

6. Σύνδεσµοι (connectors) οµοαξονικών καλωδίων. 

7. Πολλαπλοί σύνδεσµοι (combiners) οµοαξονικών καλωδίων. 

8. Εσχάρες όδευσης οµοαξονικών καλωδίων. 

9. Κεραίες εκποµπής - κεραίες λήψης. 

10. Απαιτούµενα όργανα µετά παρελκόµενων και εργαλεία.  

  

4 ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΊΑΣΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΣΧ∆_4.0.0._1.  Η µελέτη και η κατασκευή του προς προµήθεια είδους να είναι πρόσφατες και 
να έχουν βασιστεί στις σύγχρονες τεχνολογικές αντιλήψεις σχετικά µε την 
κατασκευή του. 
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ΣΧ∆_4.0.0._2.  Το προς προµήθεια είδος πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις 
σχεδίασης (Design Consideration): 

Όλα τα ικριώµατα να είναι εύκολα σε πρόσβαση από το προσωπικό 
συντήρησης και τα εξαρτήµατα να είναι άµεσα προσιτά και να αφαιρούνται, 
να αντικαθίστανται και να ρυθµίζονται µε ευκολία. 

  

ΣΧ∆_4.0.0._3.  Το προσφερόµενο είδος να είναι κατάλληλο για απεριόριστη λειτουργία, χωρίς 
µεταβολή των λειτουργικών του επιδόσεων και ειδικά κατασκευασµένο ώστε 
να λειτουργεί οµαλά για όσο το δυνατόν µακρό χρονικό διάστηµα χωρίς την 
ανάγκη τεχνικής επίβλεψης (Unmanned). 

  

ΣΧ∆_4.0.0._4.  Όλα τα προσφερόµενα υλικά και συσκευές να είναι καινούργια και 
αµεταχείριστα.  

 
 

ΣΧ∆_4.0.0._5.  Το σύστηµα να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
µην επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία του από καιρικές συνθήκες, κρούσεις, 
σκόνη, γεωφυσικά φαινόµενα, κ.λπ. 

  

ΣΧ∆_4.0.0._6.  Τα προς προµήθεια είδη να πληρούν όλες τις βασικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται από το Π∆44 (ΦΕΚ 44/Α/07-03-2002) και να παραδίδονται 
εφοδιασµένα µε το σήµα συµµόρφωσης CE. 

 
 

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΕΠΧ_5.0.0._1.  Βελτίωση, διασφάλιση και προστασία της υπηρεσίας αεροναυτικών 
επικοινωνιών ζώνης VHF/UHF του Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Σητείας 
(ΤΣΤ) ως προς τις παρεµβολές κάθε τύπου. 

 
 

ΕΠΧ_5.0.0._2.  Ελαχιστοποίηση των παρεµβολών οι οποίες προκύπτουν από την 
συνεγκατάσταση των κεραιών ποµπών και δεκτών VHF/UHF του ΤΣΤ.  

  

ΕΠΧ_5.0.0._3.  Η µεγαλύτερη δυνατή αποµόνωση από τις επιδράσεις τυχόν ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών εκποµπών. 

 
 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΛΤΡ_6.0.0._1.  Ο προµηθευτής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το σύστηµα που 
προδιαγράφεται θα εγκατασταθεί σε µεγάλο υψόµετρο όπου επικρατούν 
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ακραίες καιρικές συνθήκες θερµοκρασίας, ανέµου, πάγου, υγρασίας και 
κεραυνώσεων.  

ΛΤΡ_6.0.0._2.  Τα υλικά µε τα οποία θα είναι κατασκευασµένα τα προς προµήθεια 
υποσυστήµατα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τέτοιο 
περιβάλλον. 

  

ΛΤΡ_6.0.0._3.  Οι συσκευές του συστήµατος θα ικανοποιούν το κατά ETSI 300019 standard 
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας. 

 
 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

7.1   Θέση εγκατάστασης 
 

 

ΤΧΝ_7.1.0._1 

 

Το προς προµήθεια σύστηµα θα εγκατασταθεί στη θέση Μάρε της Σητείας, σε 
χώρο ιδιοκτησίας της Υ.Π.Α., µε συντεταγµένες: γεωγραφικό πλάτος 35° 04' 
07.90" Ν,  γεωγραφικό µήκος 26° 11' 20.40" Ε και υψόµετρο περίπου 790 
µέτρα. 

 
 

ΤΧΝ_7.1.0._2 
Σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υ.Π.Α. θα εγκατασταθούν - εν µέσω 
άλλων ικριωµάτων - τα ικριώµατα µε τις προς προµήθεια συσκευές, θα 
πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες µεταξύ τους διασυνδέσεις και θα γίνει η 
όδευση των καλωδίων έως το σηµείο σύνδεσης (οικίσκος διασυνδέσεων) µε τα 
εξωτερικά οµοαξονικά καλώδια. Στον περιβάλλοντα χώρο, σε ιστούς που θα 
υποδειχθούν από την Υ.Π.Α., θα τοποθετηθούν οι κεραίες και θα συνδεθούν 
στα υπάρχοντα καλώδια. 

  

7.2   Συχνότητες 
 

 

ΤΧΝ_7.2.0._1 Το προς προµήθεια είδος θα χρησιµοποιηθεί στις αεροναυτικές ζώνες 
συχνοτήτων VHF (118MHz - 137MHz) και UHF (225MHz - 400MHz). 

 
 

ΤΧΝ_7.2.0._2 Οι συχνότητες τις οποίες θα διαχειρίζεται το προς προµήθεια σύστηµα, 
ταξινοµηµένες σε οµάδες, καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΟΜΑ∆Α 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΛΗΨΗ Channel 

Spacing 

(KHz) 

USE Συχνότητα 

(MHz) 

Offset 

(KHz) 

Συχνότητα 

(MHz) 

V1 
MAIN 

119.7500  119.7500 25 VFR 

123.9677 -7.3 CL 123.9750 25 APP KAHK 
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127.7975 -2.5 CL 127.8000 25 VOLMET 

135.8250  135.8250 25 ACC 

SPARE 1  SPARE 1   

V1 
STAND-BY 

119.7500  119.7500 25 VFR 

123.9677 -7.3 CL 123.9750 25 APP KAHK 

127.7975 -2.5 CL NOC 25 VOLMET 

135.8250  135.8250 25 ACC 

SPARE 1  SPARE 1   

V2 
MAIN 

122.8427 -7.3 CL 122.8500 25 GP 

125.1950 -5 CL 125.2000 25 ACC 

127.9750  127.9750 25 ACC 

SPARE 2  SPARE 2   

V2 
STAND-BY 

122.8427 -7.3 CL 122.8500 25 GP 

125.1950 -5 CL 125.2000 25 ACC 

127.9750  127.9750 25 ACC 

SPARE 2  SPARE 2   

V3 
BACK-UP 

123.7250  123.7250 25 ACC 

125.1950 -5 CL 125.2000 25 ACC 

127.9750  127.9750 25 ACC 

SPARE 3  SPARE 3   

SPARE 4  SPARE 4   

U1 
MAIN 

279.1500  279.1500 25 ACC 

336.9500  336.9500 25 ACC 

SPARE 5  SPARE 5   

U1 
STAND-BY 

279.1500  279.1500 25 ACC 

336.9500  336.9500 25 ACC 

SPARE 5  SPARE 5   

U2 
BACK-UP 

389.7250  389.7250 25 ACC 

SPARE 6  SPARE 6   

CL: CLIMAX  -  NOC: Not Connected  -  GP: General Purpose 

Ο πίνακας αυτός θα επικαιροποιηθεί σε συνεργασία µε τον προµηθευτή µε την 
υπογραφή της σύµβασης.  
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7.3   Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις 
 

 

ΤΧΝ_7.3.0._1 Οι απαιτούµενες τιµές αποµονώσεων του προς προµήθεια συστήµατος 
δίδονται από τον παρακάτω πίνακα: 

Isolation (dB) 

Tx to Tx ≥ 80 

Ant to Tx ≥ 60 

Rx to Rx ≥ 30 
 

 
 

ΤΧΝ_7.3.0._2 Οι ελάχιστες τιµές απόσβεσης του ευρυζωνικού θορύβου (Tx noise) και των 
παρεµβολών τύπου Β (Tx carrier), συνυπολογισµένης της απόσβεσης 
ελεύθερου χώρου (free space loss) που εξασφαλίζεται από την απόσταση των 
50 µέτρων µεταξύ των κεραιών εκποµπής και λήψης, να είναι σύµφωνες µε 
τους παρακάτω πίνακες: 

α Για την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων VHF 

Attenuation (dB) 

Tx Noise > 80 

Tx Carrier > 80 

β Για την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων UHF 

Attenuation (dB) 

Tx Noise > 80 

Tx Carrier > 80 
 

  

 Σηµείωση: Για να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, το προς προµήθεια 

είδος αναλύεται στα επιµέρους στοιχεία που ακολουθούν. 

 
 

7.3.1   Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας (cavities) 
 

 

ΤΧΝ_7.3.1._1 Σε κάθε ποµπό και σε κάθε δέκτη του Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Σητείας θα 
συνδεθούν φίλτρα συντονιστή κοιλότητας διέλευσης ζώνης (band pass).  
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ΤΧΝ_7.3.1._2 Σε κάποιους ποµπούς και δέκτες του ΤΣΤ θα συνδεθούν επιπλέον φίλτρα 
συντονιστή κοιλότητας  διέλευσης-απόρριψης (pass reject). 

  

ΤΧΝ_7.3.1._3 Σε κάθε κανάλι εκποµπής και σε κάθε κανάλι λήψης θα συνδεθεί συνδυασµός 
των ανωτέρω φίλτρων ανάλογα µε τη συχνότητα. 

 
 

ΤΧΝ_7.3.1._4 Τα φίλτρα θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα ικριώµατα, στη µικρότερη δυνατή 
απόσταση από τα αντίστοιχα των ποµπών και των δεκτών. 

  

7.3.2   ∆ιπλοί αποµονωτές (Dual isolators) 
 

 

ΤΧΝ_7.3.2._1 Στην έξοδο κάθε ποµπού του Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Σητείας θα 
συνδεθούν διπλοί αποµονωτές (dual isolators) µε εξωτερικά τεχνητά φορτία 
(dummy loads). 

 
 

ΤΧΝ_7.3.2._2 Οι διπλοί αποµονωτές θα τοποθετηθούν µε κατάλληλες µεταλλικές υποδοχές 
στήριξης στα ικριώµατα των φίλτρων. 

  

7.3.3   Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων 
 

 

ΤΧΝ_7.3.3._1 Τα φίλτρα συντονιστή κοιλότητας, οι διπλοί αποµονωτές, οι πολλαπλοί 
σύνδεσµοι οµοαξονικών καλωδίων, καθώς και τα couplers  θα εγκατασταθούν 
στα προς προµήθεια ικριώµατα. 

Σηµείωση: Το coupler είναι ενεργό στοιχείο που τοποθετείται στη γραµµή 

εξόδου RF του ποµπού. Σηµατοδοτεί τη διαφοροποίηση σε σχέση µε 

προκαθορισµένες στάθµες για την ισχύ εξόδου, το βαθµό διαµόρφωσης και τα 

επιστρεφόµενα, µε σκοπό την αυτόµατη µεταγωγή από το main στο stand-by 

ποµπό. Τα couplers αποτελούν υλικό της Υ.Π.Α. και αναλυτικότερα στοιχεία θα 

δοθούν στον προµηθευτή µε την υπογραφή της σύµβασης. 

  

ΤΧΝ_7.3.3._2 Κατά την εγκατάσταση, οι συσκευές να οµαδοποιηθούν ανάλογα µε τη χρήση 
τους (εκποµπή-λήψη, κύρια-εφεδρικά συστήµατα, VHF-UHF κλπ) και να 
ληφθούν υπόψη τα ήδη εγκατεστηµένα συστήµατα και συσκευές της Υ.Π.Α. 
(ποµποί, RCS, IDF κλπ). 

 
 

ΤΧΝ_7.3.3._3 Να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση του προσωπικού κατά την προληπτική και διορθωτική συντήρηση. 
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7.3.4   Οµοαξονικά καλώδια 
 

 

ΤΧΝ_7.3.4._1 Για τη διασύνδεση των συσκευών του συστήµατος θα χρησιµοποιηθούν 
οµοαξονικά καλώδια. 

  

ΤΧΝ_7.3.4._2 Η σύνδεση των καλωδίων αυτών µε τα εξωτερικά οµοαξονικά καλώδια προς 
και από τις κεραίες θα γίνεται εντός του οικίσκου διασύνδεσης.  

 
 

ΤΧΝ_7.3.4._3 Τα µήκη των καλωδίων που θα χρησιµοποιηθούν να είναι τα ελάχιστα δυνατά 
µε σκοπό τον περιορισµό των απωλειών. 

  

ΤΧΝ_7.3.4._4 Όλα τα καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν, να φέρουν και στα δύο άκρα 
τους ανεξίτηλη επιγραφή, µε κωδικό–αρίθµηση, η οποία θα είναι µοναδική για 
κάθε ένα. 

 
 

ΤΧΝ_7.3.4._5 Για την τοποθέτηση και στήριξη των RF καλωδίων όπου απαιτείται θα 
χρησιµοποιηθούν εσχάρες. 

  

7.3.5   Κεραίες εκποµπής - λήψης 
 

 

ΤΧΝ_7.3.5._1 Οι κεραίες θα έχουν κατασκευή συµπαγή. Τα υλικά τους δε θα οξειδώνονται 
και θα εξασφαλίζουν αµείωτες επιδόσεις σε µεγάλες διακυµάνσεις 
θερµοκρασίας και υγρασίας. 

  

ΤΧΝ_7.3.5._2 Η βάση των κεραιών θα είναι κατάλληλη για στήριξη µε απλό και συνήθη 
τρόπο σε κατακόρυφη σωλήνα διαµέτρου 3 έως 4 εκατοστόµετρων. 

 

 
 

7.4   Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευών και Εγκαταστάσεων 
 

 

7.4.1   Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας (cavities) 
 

 

 Κατασκευή:   

ΤΧΝ_7.4.1._1 Τα φίλτρα συντονιστή κοιλότητας µπορεί να είναι είτε κυκλικής, είτε 
τετράγωνης διατοµής. 
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ΤΧΝ_7.4.1._2 Στην περίπτωση κυκλικής διατοµής τούτη θα έχει διάµετρο µεγαλύτερη των 17 
εκατοστόµετρων, ενώ στην περίπτωση τετράγωνης διατοµής οι διαστάσεις θα 
υπερβαίνουν τα 17 Χ 17 εκατοστόµετρα. (Να δοθούν αναλυτικά οι διαστάσεις 
των φίλτρων κοιλότητας.) 

  

ΤΧΝ_7.4.1._3 Να δοθεί εγγύηση της κατασκευαστικής ανθεκτικότητας και της πολυετούς 
αντισκωρικής προστασίας των φίλτρων.  

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._4 Η κατασκευή τους θα είναι τέτοια ώστε να λειτουργούν µε τη µικρότερη 
δυνατή µεταβολή των χαρακτηριστικών τους, σε περιβαλλοντικές συνθήκες 
µε: 

θερµοκρασιακό εύρος -30˚C έως +60˚C 

σχετική υγρασία 90% στους 0˚C έως +40˚C 

υψόµετρο 3000 µέτρα. 

  

 Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας διέλευσης ζώνης (band pass) 

αεροναυτικής ζώνης VHF: 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._5 Στην αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων VHF (118MHz έως 137MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος φίλτρων συντονιστή κοιλότητας διέλευσης ζώνης 
για την εκποµπή και τη λήψη. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._6 Η σύνθετη αντίσταση εισόδου/εξόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 50Ω. 
 

 

ΤΧΝ_7.4.1._7 Ο  λόγος  στάσιµων  κυµάτων  του  κάθε φίλτρου  να  είναι  µικρότερος ή ίσος  
µε 1,5 : 1. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._8 Σε κάθε φίλτρο η απόσβεση διέλευσης στη συχνότητα συντονισµού θα είναι 
κατ’ επιλογή µεταβαλλόµενη από 0,5dB έως 2dB ή από 0,5dB έως 3dB.  

Να περιγραφεί εάν στα προαναφερόµενα όρια η µεταβολή είναι συνεχής ή εάν 
λαµβάνει διακριτές τιµές, µε ποιο τρόπο και ποιες είναι αυτές.  

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._9 Η ισχύς εισόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 75W και άνω, υπολογισµένη για 
συνεχή λειτουργία µε απόσβεση διέλευσης 2dB. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._10 Το ηλεκτρικό µήκος του κάθε φίλτρου θα είναι λ/4, για όλο το εύρος της 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων VHF. 
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ΤΧΝ_7.4.1._11 Να αναφερθούν οι συντελεστές ποιότητας Q(unloaded) και Q(loaded) του 
φίλτρου και ο τρόπος υπολογισµού αυτών. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._12 Το κάθε φίλτρο για τη διασύνδεσή του µε άλλες συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N female. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._13 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρει το κάθε φίλτρο διέλευσης ζώνης συντονιστή 
µονής κοιλότητας στις αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) από τη 
συχνότητα συντονισµού (fo), ανάλογα µε την απόσβεση διέλευσης (insertion 
loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε τις ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 1dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 2dB 

250 kHz 3.8 8.5 15 

500 kHz 8.5 14 21 

1 MHz 13.5 20 26 

2 MHz 19 26 32 

4 MHz 25 32 38 
 

  

ΤΧΝ_7.4.1._14 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρουν τα φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή 
διπλής κοιλότητας στις αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) από τη 
συχνότητα συντονισµού (fo), ανάλογα µε την απόσβεση διέλευσης (insertion 
loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες από τις ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 1dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

1.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 2dB 

250 kHz 8 14 21 

500 kHz 20 26 33 

1 MHz 32 38 45 

2 MHz 43 49 56 

4 MHz 55 61 68 
 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._15 Να κατατεθούν οι καµπύλες απόκρισης του κάθε φίλτρου συντονιστή 
κοιλότητας για τιµές απόσβεσης διέλευσης 1dB και 2dB και για εύρος ζώνης 
±5MHz και ±50MHz από τη συχνότητα συντονισµού. 
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 Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας διέλευσης-απόρριψης (pass reject) 

αεροναυτικής ζώνης VHF: 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._16 Στην αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων VHF (118MHz έως 137MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο στους τύπος φίλτρων συντονιστή κοιλότητας διέλευσης-
απόρριψης για την εκποµπή και τη λήψη. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._17 Η σύνθετη αντίσταση εισόδου/εξόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 50Ω. 
 

 

ΤΧΝ_7.4.1._18 Ο  λόγος  στάσιµων  κυµάτων  του  κάθε φίλτρου  να  είναι  µικρότερος ή ίσος  
από 1,5 : 1. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._19 Σε κάθε φίλτρο η απόσβεση διέλευσης στη συχνότητα συντονισµού θα είναι 
κατ’ επιλογή µεταβαλλόµενη από 0,3dB έως 1 dB ή από 0,3dB έως 2dB.  

Να περιγραφεί εάν στα προαναφερόµενα όρια η µεταβολή είναι συνεχής ή εάν 
λαµβάνει διακριτές τιµές, µε ποιο τρόπο και ποιες είναι αυτές.  

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._20 Η ισχύς εισόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 100W και άνω, υπολογισµένη για 
συνεχή λειτουργία µε απόσβεση διέλευσης 1dB. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._21 Το ηλεκτρικό µήκος του κάθε φίλτρου θα είναι λ/4, για όλο το εύρος στους 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων VHF. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._22 Να αναφερθούν οι συντελεστές ποιότητας Q(unloaded) και Q(loaded) του 
φίλτρου και ο τρόπος υπολογισµού αυτών. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._23 Το κάθε φίλτρο για τη διασύνδεσή του µε στους συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N female. 
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ΤΧΝ_7.4.1._24 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρει το κάθε φίλτρο διέλευσης απόρριψης 
συντονιστή µονής κοιλότητας στους αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) 
από τη συχνότητα συντονισµού fo (συχνότητα διέλευσης), ανάλογα µε την 
απόσβεση διέλευσης (insertion loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε στους 
ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.3dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.7dB 

200 kHz 20 24 27 

250 kHz 23 27 30 

300 kHz 26 30 33 

350 kHz 27 31.5 34.5 

400 kHz 29 33.5 36.5 

500 kHz 31 35 38 

600 kHz 33 37 39 
 

  

ΤΧΝ_7.4.1._25 Να κατατεθούν οι καµπύλες απόκρισης του κάθε φίλτρου συντονιστή 
κοιλότητας για τιµές απόσβεσης διέλευσης 0.5dB και 1dB και για εύρος ζώνης 
±1MHz και ±5MHz από τη συχνότητα συντονισµού. 

 
 

 Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας διέλευσης ζώνης (band pass) 

αεροναυτικής ζώνης UHF: 

  

ΤΧΝ_7.4.1._26 Στην αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων UHF (225MHz έως 400MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο στους τύπος φίλτρων συντονιστή κοιλότητας διέλευσης 
ζώνης για την εκποµπή και τη λήψη. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._27 Η σύνθετη αντίσταση εισόδου/εξόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 50Ω.   

ΤΧΝ_7.4.1._28 Ο  λόγος  στάσιµων  κυµάτων  του  κάθε φίλτρου  να  είναι  µικρότερος ή ίσος 
µε 1,5 : 1. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._29 Σε κάθε φίλτρο η απόσβεση διέλευσης στη συχνότητα συντονισµού θα είναι 
κατ’ επιλογή µεταβαλλόµενη από 0,5dB έως 2 ή από 0,5dB έως 3dB.  

Να περιγραφεί εάν στα προαναφερόµενα όρια η µεταβολή είναι συνεχής ή εάν 
λαµβάνει διακριτές τιµές, µε ποιο τρόπο και ποιες είναι αυτές.  
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ΤΧΝ_7.4.1._30 Η ισχύς εισόδου του κάθε φίλτρου θα είναι 140W και άνω, υπολογισµένη για 
συνεχή λειτουργία µε απόσβεση διέλευσης 1dB.  

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._31 Το ηλεκτρικό µήκος του κάθε φίλτρου θα είναι λ/4, για όλο το εύρος στους 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων UHF. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._32 Να αναφερθούν οι συντελεστές ποιότητας Q(unloaded) και Q(loaded) του 
φίλτρου και ο τρόπος υπολογισµού αυτών. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._33 Το κάθε φίλτρο για τη διασύνδεσή του µε στους συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N-female. 

  

ΤΧΝ_7.4.1._34 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρει το κάθε φίλτρο διέλευσης ζώνης συντονιστή 
µονής κοιλότητας στους αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) από τη 
συχνότητα συντονισµού (fo), ανάλογα µε την απόσβεση διέλευσης (insertion 
loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε στους ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

0.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 1dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 2dB 

1 MHz 8 13 19 

2 MHz 13 20 26 

4 MHz 20 26 32 

8 MHz 26 32 38 
 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._35 Οι εξασθενίσεις που θα επιφέρουν τα φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή 
διπλής κοιλότητας στους αντίστοιχες αποκλίσεις συχνότητας (∆f) από τη 
συχνότητα συντονισµού (fo), ανάλογα µε την απόσβεση διέλευσης (insertion 
loss), να είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε στους ακόλουθες: 

∆f Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 1dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 

1.5dB 

Εξασθένηση(dB) 
Insertion loss 2dB 

1 MHz 20 25 31 

2 MHz 32 38 44 

4 MHz 44 50 56 

8 MHz 56 62 68 
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ΤΧΝ_7.4.1._36 Να κατατεθούν οι καµπύλες απόκρισης του κάθε φίλτρου συντονιστή 
κοιλότητας για τιµές απόσβεσης διέλευσης 0,5dB και 1dB και για εύρος ζώνης 
±5MHz και ±50MHz από τη συχνότητα συντονισµού. 

 
 

 Συντονισµός:   

ΤΧΝ_7.4.1._37 Να περιγραφεί η διαδικασία αλλαγής στους συχνότητας συντονισµού του κάθε 
στους από τα παραπάνω περιγραφόµενα φίλτρα.  Να περιγραφεί η διαδικασία 
αλλαγής στους συχνότητας συντονισµού του συνδυασµού  δύο ή τριών εκ των 
φίλτρων αυτών ανά κανάλι.  

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._38 Να αναφερθεί η ενδεχόµενη ανάγκη αντικατάστασης των οµοαξονικών 
καλωδίων διασύνδεσης, από άλλα διαφορετικού µήκους και ο τρόπος 
υπολογισµού του µήκους αυτών, κατά την αλλαγή στους συχνότητας 
συντονισµού των φίλτρων. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.1._39 Ο συντονισµός των φίλτρων να είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί στη θέση 
εγκατάστασής στους.  

  

ΤΧΝ_7.4.1._40 Να καταγραφούν τα απαιτούµενα όργανα και εργαλεία και να αναφερθεί ο 
χώρος που απαιτείται για το συντονισµό των φίλτρων σε όλο το εύρος στους. 

 
 

7.4.2   ∆ιπλοί αποµονωτές (Dual isolators) 
  

 Κατασκευή:   

ΤΧΝ_7.4.2._1 Η κατασκευή των αποµονωτών θα είναι τέτοια ώστε να λειτουργούν µε τη 
µικρότερη δυνατή µεταβολή των χαρακτηριστικών στους, στους εξής 
περιβαλλοντικές συνθήκες: 

α   Θερµοκρασιακό εύρος -30˚C έως +60˚C 

β   Σχετική υγρασία 90% στους 0˚C έως +40˚C 

γ   Υψόµετρο 3000 µέτρα 

 
 

ΤΧΝ_7.4.2._2 Να αναφερθεί ενδεχόµενη ευαισθησία των αποµονωτών σε ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία και µαγνητίζοντα υλικά και ο τρόπος αποφυγής των ανεπιθύµητων 
επιδράσεων. 
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 Αποµονωτές αεροναυτικής ζώνης VHF: 
 

 

ΤΧΝ_7.4.2._3 Σε όλη την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων VHF (118MHz έως 137MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος διπλού αποµονωτή. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.2._4 Η ισχύς εισόδου του θα είναι 75W ή µεγαλύτερη.   

ΤΧΝ_7.4.2._5 Η απόσβεση διέλευσής του θα είναι το µέγιστο 1dB. 
 

 

ΤΧΝ_7.4.2._6 Η αποµόνωση κεραίας (typical value) του διπλού αποµονωτή σε σχέση µε την 
κεντρική συχνότητα συντονισµού (fi) θα είναι σύµφωνη µε τον παρακάτω 
πίνακα: 

Frequency Reverse Isolation (dB) 

fi ≥ 65 

fi  ± 1.5 MHz ≥ 50 

fi  ± 3 MHz ≥ 40 
 

  

ΤΧΝ_7.4.2._7 Να κατατεθούν αναλυτικές καµπύλες απόκρισής του για όλο το εύρος της 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων ή ±15% από τη συχνότητα συντονισµού.  

 
 

ΤΧΝ_7.4.2._8 Ο λόγος στάσιµων κυµάτων του διπλού αποµονωτή να είναι µικρότερος ή ίσος 
από 1,3 : 1.  

  

ΤΧΝ_7.4.2._9 Ο διπλός αποµονωτής θα συνδέεται µε τεχνητά φορτία ισχύος 15W (είσοδος) 
και 60W (έξοδος) κατ’ ελάχιστο. Στην περίπτωση διπλού αποµονωτή µε 
σύνδεση ενός τεχνητού φορτίου, η ισχύς τούτου δεν θα είναι µικρότερη των 
60W. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.2._10 Ο διπλός αποµονωτής για τη διασύνδεσή του µε άλλες συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N female. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.2._11 Σε περίπτωση συντονιζόµενου αποµονωτή να περιγραφεί η διαδικασία 
αλλαγής της συχνότητάς του και να καταγραφούν τα απαιτούµενα όργανα και 
εργαλεία. 

  

 Αποµονωτές αεροναυτικής ζώνης UHF: 
 

 

ΤΧΝ_7.4.2._12 Σε όλη την αεροναυτική ζώνη συχνοτήτων UHF (225MHz έως 400MHz) θα 
χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος διπλού αποµονωτή. 
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ΤΧΝ_7.4.2._13 Η ισχύς εισόδου του θα είναι 150W ή µεγαλύτερη. 
 

 

ΤΧΝ_7.4.2._14 Η απόσβεση διέλευσής του θα είναι το µέγιστο 1dB.   

ΤΧΝ_7.4.2._15 Η αποµόνωση κεραίας (typical value) του διπλού αποµονωτή σε σχέση µε την 
κεντρική συχνότητα συντονισµού (fi) θα είναι σύµφωνη µε τον παρακάτω 
πίνακα: 

Frequency Reverse Isolation (dB) 

fi ≥ 65 

fi  ± 3 MHz ≥ 50 

fi  ± 6 MHz ≥ 40 
 

 
 

ΤΧΝ_7.4.2._16 Να κατατεθούν αναλυτικές καµπύλες απόκρισής του για όλο το εύρος της 
αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων ή ±15% από τη συχνότητα συντονισµού.  

 
 

ΤΧΝ_7.4.2._17 Ο λόγος στάσιµων κυµάτων του διπλού αποµονωτή να είναι µικρότερος ή ίσος 
από 1,3 : 1.  

  

ΤΧΝ_7.4.2._18 Ο διπλός αποµονωτής θα συνδέεται µε τεχνητά φορτία ισχύος 30W (είσοδος) 
και 120W (έξοδος) κατ’ ελάχιστο. Στην περίπτωση διπλού αποµονωτή µε 
σύνδεση ενός τεχνητού φορτίου, η ισχύς τούτου δεν θα είναι µικρότερη των 
120W. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.2._19 Ο διπλός αποµονωτής για τη διασύνδεσή του µε άλλες συσκευές θα φέρει στην 
είσοδο και στην έξοδο RF συνδέσµους τύπου N female. 

  

ΤΧΝ_7.4.2._20 Σε περίπτωση συντονιζόµενου αποµονωτή να περιγραφεί η διαδικασία 
αλλαγής της συχνότητάς του και να καταγραφούν τα απαιτούµενα όργανα και 
εργαλεία. 

 
 

7.4.3   Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων   

ΤΧΝ_7.4.3._1 Σε κάθε ικρίωµα εκποµπής ή λήψης θα τοποθετηθούν τα φίλτρα συντονιστή 
κοιλότητας και οι απαιτούµενοι πολλαπλοί σύνδεσµοι (combiners). 

 
 

ΤΧΝ_7.4.3._2 Επιπλέον, στα ικριώµατα εκποµπής θα τοποθετηθούν οι αποµονωτές των 
ποµπών και τα couplers (τα τελευταία είναι υλικό της Υ.Π.Α.). 

  

ΤΧΝ_7.4.3._3 Οι διαστάσεις και τα σηµεία στήριξης των couplers, καθώς και οι τύποι  
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συνδέσεων θα δοθούν στον προµηθευτή από την Υ.Π.Α. Η εγκατάσταση, 
καλωδίωση και σύνδεση τους αποτελεί ευθύνη του προµηθευτή. 

ΤΧΝ_7.4.3._4 Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση των παραπάνω 
αναφερόµενων υλικών πρέπει να εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες προσβασιµότητας και το µέγιστο βαθµό εργονοµίας.  

  

7.4.4   Οµοαξονικά καλώδια   

 Τύποι καλωδίων και συνδέσµων: 
 

 

ΤΧΝ_7.4.4._1 Τα οµοαξονικά καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν για τη διασύνδεση των 
συσκευών θα είναι εύκαµπτα (µικρής διατοµής και ακτίνας κάµψης), µε τις 
ελάχιστες δυνατές απώλειες. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._2 Τα οµοαξονικά καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν εσωτερικά, από τους 
πολλαπλούς συνδέσµους (combiners) έως τον οικίσκο διασύνδεσης θα είναι 
εύκαµπτα, µε διατοµή 1/2” και µε απώλειες λιγότερες των 2,8dB στα 100 
µέτρα για συχνότητα λειτουργίας 150MHz και των 4,6dB στα 100 µέτρα για 
συχνότητα 400MHz. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.4._3 Όλοι οι τύποι των οµοαξονικών καλωδίων RF θα έχουν χάλκινο εσωτερικό 
αγωγό, διηλεκτρικό υλικό “foam”, σύνθετη αντίσταση 50Ω και θερµοκρασία 
λειτουργίας -50˚C έως +70˚C. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._4 Οι σύνδεσµοι (connectors) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τύπου “N” πολύ 
καλής ποιότητας (επάργυροι) µε απώλειες το µέγιστο 0.05dB. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.4._5 Οι πολλαπλοί σύνδεσµοι (combiners), οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για τη 
σύνδεση περισσοτέρων του ενός καναλιού σε µία κεραία θα απολήγουν σε 
συνδέσµους τύπου “N” πολύ καλής ποιότητας (επάργυροι) µε ελάχιστες 
απώλειες.  

  

 Εσωτερικά καλώδια: 
 

 

ΤΧΝ_7.4.4._6 Τα εσωτερικά οµοαξονικά καλώδια RF, από τον οικίσκο διασύνδεσης, θα 
εισέρχονται στους χώρους των συσκευών και θα οδεύουν προς τα αντίστοιχα 
ικριώµατα.  

 
 

ΤΧΝ_7.4.4._7 Όπου απαιτείται η στήριξη των εσωτερικών καλωδίων RF, θα γίνεται επί   
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µεταλλικών εσχάρων µε πλαστικές ταινίες και η απόσταση µεταξύ δύο 
διαδοχικών στηριγµάτων δε θα είναι µεγαλύτερη των 2 µέτρων. 

ΤΧΝ_7.4.4._8 Στα άκρα του κάθε εσωτερικού καλωδίου στον πίνακα διασύνδεσης και στον 
πολλαπλό σύνδεσµο (combiner) θα υπάρχουν σύνδεσµοι τύπου N-male. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.4._9 ∆εν επιτρέπεται κανένα άλλο σηµείο ένωσης ή σύνδεσης του εσωτερικού 
οµοαξονικού καλωδίου πλην των συνδέσεων στον πίνακα διασύνδεσης και στα 
ικριώµατα φίλτρων. 

  

 ∆ιασύνδεση Συσκευών: 
 

 

ΤΧΝ_7.4.4._10 Για τη διασύνδεση των συσκευών - φίλτρα, διπλοί αποµονωτές, couplers, 
ποµποί και δέκτες – θα χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τύπος καλωδίου που 
περιγράφεται στην παράγραφο ΤΧΝ_7.4.4._1. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.4._11 Η στήριξη των καλωδίων RF (δέσµες, βερίνες κ.α.) εντός των ικριωµάτων θα 
γίνεται µε πλαστικές ταινίες. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._12 Τα καλώδια RF που θα χρησιµοποιηθούν για τις συνδέσεις µεταξύ των 
συσκευών  θα φέρουν συνδέσµους τύπου N-male και στα δύο άκρα τους. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.4._13 Η σύνδεση περισσοτέρων του ενός καναλιού σε κοινή κεραία θα επιτυγχάνεται 
µε χρήση πολλαπλών συνδέσµων (combiners), η τελική έξοδος των οποίων θα 
είναι τύπου N-female, ενώ οι είσοδοί τους θα φέρουν συνδέσµους τύπου N-
male. 

Οι µη συνδεµένες είσοδοι εφεδρικών καναλιών να είναι κατάλληλα 
τερµατισµένες και καλυµµένες. 

  

ΤΧΝ_7.4.4._14 Να αναφερθεί ποια από τα καλώδια διασύνδεσης απαιτείται να έχουν 
συγκεκριµένο µήκος, λόγω της συχνότητας συντονισµού των φίλτρων 
συντονιστή κοιλότητας, του πλήθους των συνδεόµενων καλωδίων σε κοινό 
πολλαπλό σύνδεσµο (combiner) προς την κεραία κ.ά.  

Να περιγραφεί ο τρόπος υπολογισµού του µήκους των καλωδίων αυτών.  
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7.4.5   Εσχάρες όδευσης καλωδίων 
 

 

 Κατασκευή: 
 

 

ΤΧΝ_7.4.5._1 Οι εσχάρες τοποθέτησης των καλωδίων θα αποτελούνται από 
προκατασκευασµένα τµήµατα διάτρητης γαλβανισµένης λαµαρίνας µήκους 
έως 2 µέτρων. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.5._2 Τα τµήµατα θα ενώνονται µε βίδες γαλβανισµένες “εν θερµώ” και θα 
διασφαλίζεται η πολύ καλή µεταξύ αυτών γαλβανική σύνδεση. 

  

ΤΧΝ_7.4.5._3 Οι εξωτερικές εσχάρες θα φέρουν στο επάνω µέρος κατάλληλα διαµορφωµένη 
µεταλλική επιφάνεια, για την προστασία των καλωδίων από την ηλιακή 
ακτινοβολία. Η επιφάνεια αυτή θα στερεώνεται στην εσχάρα είτε µε 
γαλβανισµένες βίδες ή µε µεταλλικά “τσέρκια”. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.5._4 Ο ωφέλιµος χώρος τους πρέπει να προβλεφθεί για διπλάσιο αριθµό καλωδίων 
από αυτά που θα τοποθετηθούν (διαθεσιµότητα 100%). 

  

 Τοποθέτηση: 
 

 

ΤΧΝ_7.4.5._5 Οι εξωτερικές εσχάρες θα ξεκινούν από το ύψος της οροφής των οικίσκων των 
συσκευών και θα καταλήγουν στον οικίσκο διασύνδεσης καλωδίων.  

Η τοποθέτησή τους θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να εξασφαλίζεται 
το µικρότερο δυνατό µήκος καλωδίων και αφετέρου να µην παρεµποδίζεται η 
πρόσβαση και διέλευση πεζών.  

 
 

ΤΧΝ_7.4.5._6 Η στήριξή τους θα πραγµατοποιείται µε κατάλληλων διαστάσεων µεταλλικά 
στηρίγµατα που δε θα απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από 1,5 µέτρο. 

  

ΤΧΝ_7.4.5._7 Τις εσχάρες θα διατρέχουν κατά µήκος ταινίες γειώσεων, τα άκρα των οποίων 
θα συνδέονται στο σύστηµα γειώσεων των οικίσκων.  

 
 

7.4.6   Κεραίες εκποµπής - λήψης 
 

 

ΤΧΝ_7.4.6._1 Οι κεραίες θα είναι ίδιου τύπου για εκποµπή και λήψη, ενώ δε θα χρειάζεται 
καµία ρύθµιση για όλη την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας τους. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.6._2 Θα χρησιµοποιηθούν τρεις τύποι κεραιών:   
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α  Ένας µονού δίπολου για την αεροναυτική  ζώνη των VHF (118 MHz έως 
137 MHz).  

β Ένας µονού δίπολου για την αεροναυτική  ζώνη των UHF (225 MHz έως 
400 MHz). 

γ  Ένας διπλού δίπολου µε το πρώτο δίπολο για την αεροναυτική  ζώνη των 
VHF (118 MHz έως 137 MHz) και το δεύτερο για την αεροναυτική  ζώνη των 
UHF (225 MHz έως 400 MHz). 

ΤΧΝ_7.4.6._3 Οι κεραίες που θα εγκατασταθούν θα είναι κατακόρυφα πανκατευθυντικά 
δίπολα, τύπου λ/2. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.6._4 Το κατακόρυφο πολοδιάγραµµα για ισχύ ≤ 3 dB θα έχει εύρος µεγαλύτερο από 
75°, ενώ το οριζόντιο πολοδιάγραµµα θα είναι κυκλικό µε διακύµανση ισχύος 
µικρότερη ή ίση µε ± 1dB. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.6._5 Η απολαβή ως προς ισοτροπική κεραία θα είναι 2 ± 1dBi.   

ΤΧΝ_7.4.6._6 Η µέγιστη ισχύς εισόδου θα είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 250 W. 
 

 

ΤΧΝ_7.4.6._7 Ο λόγος στάσιµων κυµάτων θα είναι µικρότερος ή ίσος µε 1,5 : 1 (typical).   

ΤΧΝ_7.4.6._8 Η σύνθετη αντίσταση των κεραιών θα είναι 50 Ω. 
 

 

ΤΧΝ_7.4.6._9 Θα έχουν τέτοια κατασκευή και βάση στήριξης ώστε να λειτουργούν κανονικά 
σε συνθήκες µε ταχύτητα ανέµου 200 Km/h. Σε περιπτώσεις που οι κεραίες 
περιβάλλονται από πάγο πάχους 1/2”  θα πρέπει να αντέχουν σε ταχύτητα 
ανέµου 175 Km/h. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.6._10 Το θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας τους θα είναι -40˚C έως +70˚C.   

ΤΧΝ_7.4.6._11 Ειδικότερα οι κεραίες διπλού δίπολου θα έχουν µέγιστο ύψος 320 
εκατοστόµετρων και αποµόνωση µεταξύ των δύο δίπολων κατ’ ελάχιστο 27 
dB. 

 
 

ΤΧΝ_7.4.6._12 Οι κεραίες θα εγκατασταθούν στις βάσεις στήριξης στους ιστούς που θα 
υποδειχθούν από την Υ.Π.Α.  

  

ΤΧΝ_7.4.6._13 Να αναφερθεί ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται η αντικεραυνική 
προστασία του κάθε τύπου κεραίας που θα χρησιµοποιηθεί. 
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ΤΧΝ_7.4.6._14 Να αναφερθεί ο χρόνος ζωής κάθε τύπου κεραίας, καθώς και τυχόν 
περιορισµοί στο περιβάλλον εγκατάστασής τους. 

  

ΤΧΝ_7.4.6._15 Να αναφερθεί η διαδικασία προληπτικής συντήρησης κάθε τύπου κεραίας, 
ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική και µε αµείωτες επιδόσεις λειτουργία τους 
για το χρόνο ζωής τους. 

 
 

7.5   Χαρακτηριστικά Συστήµατος 
  

7.5.1   Περιγραφή - επεκτασιµότητα συστήµατος ακτινοβολίας 
 

 

ΤΧΝ_7.5.1._1 Οι συσκευές κάθε οµάδας συχνοτήτων Main, Stand-by και Back-up  ποµπών ή 
δεκτών θα συνδέεται σε µία κεραία εκποµπής ή λήψης, µέσω πολλαπλού 
συνδέσµου (combiner). 

 
 

ΤΧΝ_7.5.1._2 Οι κεραίες που αναφέρονται στον πίνακα σύνθεσης υλικού του παραρτήµατος 
Α θα εγκατασταθούν και θα συνδεθούν σε ιστούς που θα υποδειχθούν από την 
Υ.Π.Α. Στο πλήθος των ανωτέρω συµπεριλαµβάνονται και εφεδρικές κεραίες. 

  

ΤΧΝ_7.5.1._3 Κάθε οµάδα συχνοτήτων Main, Stand-by και Back-up θα περιλαµβάνει 
εφεδρικά κανάλια σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου ΤΧΝ_7.2.0._2, 
πλήρως εξοπλισµένα, καλωδιωµένα και τερµατισµένα σε φορτία 50Ω και 
ισχύος 10W, τόσο στο αντίστοιχο ικρίωµα των ποµπών ή δεκτών, όσο και 
στην πλευρά των πολλαπλών συνδέσµων. 

Ο εξοπλισµός κάθε εφεδρικού καναλιού της αεροναυτικής ζώνης VHF, θα 
περιλαµβάνει φίλτρο διέλευσης ζώνης συντονιστή διπλής κοιλότητας, ενώ 
αντίστοιχα της αεροναυτικής ζώνης UHF, θα περιλαµβάνει φίλτρο διέλευσης 
ζώνης συντονιστή µονής κοιλότητας. 

 
 

ΤΧΝ_7.5.1._4 Επίσης, θα τοποθετηθούν τριάντα δύο (32) εσωτερικά οµοαξονικά καλώδια 
RF, από τον πίνακα διασύνδεσης έως τους χώρους των συσκευών. Μεταξύ 
αυτών περιλαµβάνονται και εφεδρικά καλώδια. 

Τα εφεδρικά καλώδια θα τερµατίζονται σε φορτία 50Ω και ισχύος 10W στα 
αντίστοιχα ικριώµατα φίλτρων και οι σύνδεσµοι θα καλύπτονται µε ελαστική 
ταινία πολυµερισµού. 
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7.5.2  Υπολογισµός αποµονώσεων-εξασθενήσεων συστήµατος 
 

 

ΤΧΝ_7.5.2._1 Για τον υπολογισµό των εξασθενήσεων της διαδροµής εκποµπής -από την 
έξοδο του ποµπού έως την έξοδο του αντίστοιχου πολλαπλού συνδέσµου- να 
ληφθούν υπόψη οι επιµέρους εξασθενήσεις του συστήµατος φίλτρων 
συντονιστή κοιλότητας, των διπλών αποµονωτών, των συνδέσµων, του 
πολλαπλού συνδέσµου και των οµοαξονικών καλωδίων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τις απαιτούµενες διασυνδέσεις. 

 
 

ΤΧΝ_7.5.2._2 Για τον υπολογισµό των εξασθενήσεων της διαδροµής λήψης-από την είσοδο 
του πολλαπλού συνδέσµου έως την είσοδο του αντίστοιχου δέκτη- να ληφθούν 
υπόψη οι επιµέρους εξασθενήσεις του συστήµατος φίλτρων συντονιστή 
κοιλότητας, των συνδέσµων, του πολλαπλού συνδέσµου και των οµοαξονικών 
καλωδίων που θα χρησιµοποιηθούν για τις απαιτούµενες διασυνδέσεις.. 

  

ΤΧΝ_7.5.2._3 Η εξασθένηση σε κάθε κανάλι της διαδροµής εκποµπής (εκτός του coupler) 
της αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων VHF να µην υπερβαίνει τα 4 dB.  

Κατά το σχεδιασµό της υλοποίησης του συστήµατος, η τιµή αυτή να 
βελτιστοποιηθεί ανά κανάλι.  

 
 

ΤΧΝ_7.5.2._4 Η εξασθένηση σε κάθε κανάλι της διαδροµής λήψης της αεροναυτικής ζώνης 
συχνοτήτων VHF να µην υπερβαίνει τα 3 dB.  

Κατά το σχεδιασµό της υλοποίησης του συστήµατος, η τιµή αυτή να 
βελτιστοποιηθεί ανά κανάλι. 

  

ΤΧΝ_7.5.2._5 Η εξασθένηση σε κάθε κανάλι της διαδροµής εκποµπής (εκτός του coupler) 
της αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων UHF να µην υπερβαίνει τα 2.5 dB.  

Κατά το σχεδιασµό της υλοποίησης του συστήµατος, η τιµή αυτή να 
βελτιστοποιηθεί ανά κανάλι. 

 
 

ΤΧΝ_7.5.2._6 Η εξασθένηση σε κάθε κανάλι της διαδροµής λήψης της αεροναυτικής ζώνης 
συχνοτήτων UHF να µην υπερβαίνει το 1.5 dB.  

Κατά το σχεδιασµό της υλοποίησης του συστήµατος, η τιµή αυτή να 
βελτιστοποιηθεί ανά κανάλι. 
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7.5.3   Σύνθεση φίλτρων συντονιστή κοιλότητας 
 

 

ΤΧΝ_7.5.3._1 Με βάση τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 7.3 (Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις) 7.4 
(Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευών και Εγκαταστάσεων) και 7.5.1/7.5.2 
(Χαρακτηριστικά Συστήµατος) προκύπτει η παρακάτω σύνθεση φίλτρων 
συντονιστή κοιλότητας ανά κανάλι εκποµπής ή λήψης:  

Οµάδα 

συχνοτήτων 

Συχνότητα 

(MHz) 
Σύνθεση φίλτρων 

V1 

119.7500 ∆Ζ + ∆Ζ 

123.9750 ∆Α (123.7250) + ∆Ζ + ∆Ζ 

127.8000 ∆Α (127.9750) + ∆Ζ + ∆Ζ 

135.8250 ∆Ζ + ∆Ζ 

SPARE 1 ∆Ζ + ∆Ζ 

V2 

122.8500 ∆Ζ + ∆Ζ 

125.2000 ∆Ζ + ∆Ζ 

127.9750 ∆Α (127.8000) + ∆Ζ+ ∆Ζ 

SPARE 2 ∆Ζ + ∆Ζ 

V3 

123.7250 ∆Α (123.9750) + ∆Ζ + ∆Ζ 

125.2000 ∆Ζ + ∆Ζ 

127.9750 ∆Α (127.8000) + ∆Ζ + ∆Ζ 

SPARE 3 ∆Ζ + ∆Ζ 

SPARE 4 ∆Ζ + ∆Ζ 

U1 

279.1500 ∆Ζ 

336.9500 ∆Ζ 

SPARE 5 ∆Ζ 

U2 
389.7250 ∆Ζ 

SPARE 6 ∆Ζ 

∆Ζ: Φίλτρο διέλευσης ζώνης συντονιστή µονής κοιλότητας 
∆Α: Φίλτρο διέλευσης-απόρριψης συντονιστή µονής κοιλότητας 

Εντός των παρενθέσεων οι συχνότητες απόρριψης των ∆Α 

 

Παρ’ ότι η σύνθεση αυτή προκύπτει ως επιθυµητή, οι διαγωνιζόµενοι µπορούν 
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να υποβάλλουν προσφορές που θα παρουσιάζουν συστήµατα διαφορετικής 
σχεδίασης, οι οποίες όµως θα υπερκαλύπτουν αποδεδειγµένα (υποβολή 
µελέτης) τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

ΤΧΝ_7.5.3._2 Οι ποσότητες των επιµέρους υλικών τού προς προµήθεια συστήµατος, που 
αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήµατος Α, είναι υπολογισµένες µε βάση 
την προτεινόµενη από την ΥΠΑ σύνθεση υλικού.  

  

7.6   Τεκµηρίωση Συστήµατος 
  

ΤΧΝ_7.6.0._1 Να παραδοθούν αναλυτικοί πίνακες µε τους αριθµούς ταυτοποίησης (part 
number, serial number) των εγκατασταθέντων υλικών. Να αναφέρονται επίσης 
η περιγραφή, η ποσότητα και η θέση εγκατάστασης των υλικών. 

 
 

ΤΧΝ_7.6.0._2 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει πίνακα µε περιγραφικά στοιχεία 
ταυτοποίησης καλωδίων. 

  

ΤΧΝ_7.6.0._3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει αναλυτικά σχέδια µε όλες τις 
συσκευές, στοιχεία και καλώδια που εγκαταστάθηκαν. 

 
 

ΤΧΝ_7.6.0._4 Κατά τη διάρκεια των ελέγχων παραλαβής του συστήµατος (παράγραφος 10.7) 
ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει προοδευτικά τους καταλόγους µε τις 
διαδικασίες των τεχνικών ελέγχων, τα αποτελέσµατα αυτών και πίνακες των 
µετρήσεων που διενεργήθηκαν στα επιµέρους σηµεία του συστήµατος. 

  

8 ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

ΕΓΚ_8.0.0._1.  Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει τα προς προµήθεια συστήµατα µε 
κάθε απαραίτητο υλικό, εγκατεστηµένο και ρυθµισµένο κατάλληλα και επίσης 
υποχρεούται να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει όλη την απαιτούµενη 
υποδοµή, ώστε το σύστηµα να λειτουργεί πλήρως σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της Υπηρεσίας. 

  

ΕΓΚ_8.0.0._2.  Ο προµηθευτής οφείλει εντός (20) είκοσι ηµερών από την υπογραφή του 
συµβολαίου, να παραδώσει προς έλεγχο και έγκριση από την ΥΠΑ, µελέτη και 
όλα τα σχέδια  εγκατάστασης. 

 
 

ΕΓΚ_8.0.0._3.  Στο σχεδιασµό της υλοποίησης του προδιαγραφόµενου συστήµατος, θα 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ευρισκόµενου σε επιχειρησιακή 
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εκµετάλλευση Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Σητείας (ΤΣΤ) και σε καµία 
περίπτωση δε θα υπάρξει  απροειδοποίητη διακοπή των επικοινωνιών. Για το 
σκοπό αυτό θα υπάρξει στενή συνεργασία µε την Υ.Π.Α.  

9 ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

9.1 Εισαγωγή  
  

Η παράγραφος αυτή ορίζει τις απαιτήσεις για την Λογιστική Υποστήριξη του συστήµατος, στόχος 
της οποίας είναι η πλήρης υποστήριξη για την απρόσκοπτη κανονική του λειτουργία. 

 
 

Ως Ολοκληρωµένη Λογιστική Υποστήριξη (ΟΛΣ) του συστήµατος ορίζεται η προσέγγιση στις 
δραστηριότητες που είναι απαραίτητες έτσι ώστε: 

• Θέµατα υποστήριξης του συστήµατος να λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό του. 

• Να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη υποστήριξη πριν την θέση του σε λειτουργία. 

• Να παρέχεται η υποστήριξη κατά τη φάση λειτουργίας του µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 

  

9.2 Ορισµοί  
 

 

Κατωτέρω παρατίθενται µερικοί ορισµοί προκειµένου να υπάρξει κοινή αντίληψη όρων που 
αναφέρονται στα επόµενα. 

  

Ως ∆ιορθωτική Συντήρηση ορίζεται το σύνολο διαδικασιών που εκτελούνται, ως αποτέλεσµα 
µιας βλάβης, για να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του συστήµατος, όπως αυτή 
προβλέπεται κατά τις προδιαγραµµένες απαιτήσεις. 

 
 

Ως Προληπτική Συντήρηση ορίζεται το σύνολο διαδικασιών που εκτελούνται, για να διατηρείται 
η κανονική λειτουργία του συστήµατος όπως αυτή προβλέπεται κατά τις προδιαγραµµένες 
απαιτήσεις. Αυτή περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων συστηµατική περιοδική επιθεώρηση και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών για την πρόληψη βλαβών. 

  

Ως Μέσος Χρόνος Μη Λειτουργίας (Mean Down Time - MDT) ορίζεται ο µέσος χρόνος µη 
λειτουργίας ενός συστήµατος ή υποσυστήµατος ως αποτέλεσµα βλάβης. 

 
 

Ως Αξιοπιστία ορίζεται η πιθανότητα λειτουργίας του συστήµατος χωρίς βλάβες κάτω από 
καθορισµένες συνθήκες και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα λειτουργίας.   
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Ως Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών ενός συστήµατος (Mean Time Between Failures - MTBF) 
ορίζεται ο µέσος χρόνος µεταξύ των διαδοχικών βλαβών που έχουν επίπτωση στην προβλεποµένη 
λειτουργία του συστήµατος. 

 
 

Ως Μέσος Χρόνος Επισκευής (Mean Time To Repair - MTTR) ορίζεται ο µέσος χρόνος 
διορθωτικής συντήρησης του συστήµατος. Ο MTTR περιλαµβάνει  τον χρόνο επίλυσης 
προβληµάτων, αποσυναρµολόγησης, αντικατάστασης ανταλλακτικών, αποκατάστασης βλαβών, 
έλεγχο λειτουργιών, ρυθµίσεις, αλλά δε θα περιλαµβάνει χρόνο αναµονής για µέσα, ανταλλακτικά 
κτλ. 

  

Ως ∆ιαθεσιµότητα (Availability) καλείται η ικανότητα του συστήµατος να λειτουργεί κανονικά 
ως ένα ποσοστό µιας δηλωµένης χρονικής περιόδου παρατήρησης. 

Ορίζεται ως εξής: 

Αο = (Χρόνος Παρατήρησης – Χρόνος Μη Λειτουργίας) * 100 / Χρόνος  Παρατήρησης 

 
 

9.3 Φιλοσοφία Συντήρησης  
  

ΛΓΥ_9.3.0._1.  Το υπό προµήθεια σύστηµα θα απαιτεί την ελάχιστη πρακτικά προληπτική 
συντήρηση η οποία θα εξασφαλίζει ότι το σύστηµα θα λειτουργεί συνεχώς σε 
αποδεκτά επίπεδα απόδοσης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΥΠΑ για 
µέγιστη διαθεσιµότητα και αξιοπιστία. 

 
 

ΛΓΥ_9.3.0._2.  Η συντήρηση των προσφεροµένων ειδών σε όλα τα επίπεδα της θα γίνεται από 
το προσωπικό ΥΠΑ. 

  

ΛΓΥ_9.3.0._3.  Στις προσφορές θα περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια, το είδος και οι 
διαδικασίες της απαιτούµενης περιοδικής, µηνιαίας και ετήσιας προληπτικής 
συντήρησης του προσφεροµένου συστήµατος για απρόσκοπτη 24-ωρη 
λειτουργία. 

 
 

ΛΓΥ_9.3.0._4.  Στις προσφορές θα δηλώνεται ο Μέσος Χρόνος Επισκευής (ΜTTR).   

ΛΓΥ_9.3.0._5.  Το υπό προµήθεια σύστηµα να είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστο, µε µέσο χρόνο 
µεταξύ βλαβών (MTBF) 30.000 ώρες τουλάχιστον. 
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9.4 Ανταλλακτικά  
  

ΛΓΥ_9.4.0._1.  Στην προσφορά θα κατατεθεί κατάλογος ανταλλακτικών που συνιστά ο 
προµηθευτής για περίοδο συνεχούς λειτουργίας (5) πέντε ετών από λήξεως της 
εγγύησης, για το σύνολο του συστήµατος και ο οποίος θα περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα υλικά και τις αντίστοιχες ποσότητες του πίνακα προτεινόµενων 
ανταλλακτικών του παραρτήµατος Α.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα επιλογής µέρους ή όλων από αυτά.  

 
 

ΛΓΥ_9.4.0._2.  Στην οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνεται γενικός κατάλογος 
ανταλλακτικών µε τιµές µονάδος.  

  

ΛΓΥ_9.4.0._3.  Ο προµηθευτής θα δεσµευτεί για τη χορήγηση ανταλλακτικών κατ’ ελάχιστον 
για (10) δέκα έτη µετά τη λήξη της εγγύησης, µε λογική αναπροσαρµογή του 
κόστους. 

 
 

9.5 ∆υνατότητα Υποστήριξης  
 

 

ΛΓΥ_9.5.0._1.  Η σχεδίαση του προς προµήθεια συστήµατος θα παρέχει την δυνατότητα 
ευχερούς υποστήριξης του, µε συνήθεις πρακτικές επιτήρησης, συντήρησης 
και ελέγχων και µε την βοήθεια µέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 9.8 
κατωτέρω. 

 
 

9.6 Βιβλιογραφία – Τεχνικά Εγχειρίδια 
  

ΛΓΥ_9.6.0._1.  Το προς προµήθεια σύστηµα θα συνοδεύεται από: 

α Τρεις πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων (Service Manuals) στην 
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα µε αναλυτικά σχέδια όλων των  µερών του 
προσφεροµένου συστήµατος και όλων των συνδέσεων –καλωδιώσεων, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

β Τρεις πλήρεις σειρές εγχειριδίων λειτουργίας των συσκευών-υλικών του 
προσφεροµένου συστήµατος (Operational Manuals) στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 
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ΛΓΥ_9.6.0._2.  Τα τεχνικά εγχειρίδια του προς προµήθεια συστήµατος θα είναι ευκρινή, µε 
αναλυτικές και σαφείς περιγραφές των συσκευών, καθώς και των διαδικασιών 
τυχόν ρυθµίσεων, συντονισµού, διαµορφώσεων κ.λπ., όπου αυτό απαιτείται. 

  

ΛΓΥ_9.6.0._3.  Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιµή των ανωτέρω τεχνικών εγχειριδίων για 
να καθορίσει η Υπηρεσία τον ακριβή επιπλέον αριθµό τους κατά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 
 

ΛΓΥ_9.6.0._4.  Ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των δύο παραπάνω ειδών εγχειριδίων (τεχνικών 
και λειτουργίας) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή πρέπει να συνοδεύει την 
κάθε προσφορά.  

  

9.7 Εκπαίδευση  
  

ΛΓΥ_9.7.0._1.  Ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει πέντε (5) Ηλεκτρονικούς της 
ΥΠΑ στην τεχνική υποστήριξη του προς προµήθεια συστήµατος υπό µορφή 
OJT (On the Job Training), κατ’ ελάχιστον για διάστηµα πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών.  

Η εκπαίδευση αυτή θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης (ΤΣΤ) πριν από την 
έναρξη των δοκιµών και ελέγχων παραλαβής. 

 
 

ΛΓΥ_9.7.0._2.  Ο προµηθευτής οφείλει εντός (20) είκοσι ηµερών από την υπογραφή του 
συµβολαίου να παραδώσει αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης το οποίο θα 
καταρτιστεί σε συνεργασία µε την Υ.Π.Α., λαµβανοµένων υπόψη των 
απαιτήσεων της παρ. 9.3. ανωτέρω περί φιλοσοφίας συντήρησης. 

 
 

ΛΓΥ_9.7.0._3.  
Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση: 
α Να περιγράψουν αναλυτικά την λειτουργία του συστήµατος και να 

εξηγήσουν µε λεπτοµέρεια τις λειτουργίες κάθε µονάδος και κάθε 
συσκευής του συστήµατος.  

β  Να αναγνωρίζουν όλα τα καλώδια και να µπορούν να περιγράψουν µε 
σαφήνεια όλα τα σήµατα που διέρχονται από αυτά χρησιµοποιώντας τα 
τεχνικά εγχειρίδια και τα σχέδια εγκατάστασης.  

γ   Να χρησιµοποιούν τις συσκευές ελέγχου και τα εργαλεία του συστήµατος 
για τη διερεύνηση βλαβών.  

δ Να χρησιµοποιούν τα όργανα ελέγχου για την επιτήρηση του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος  της αεροναυτικής ζώνης συχνοτήτων και 
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τη διερεύνηση παρεµβολών κάθε τύπου. 
ε  Να αντικαθιστούν τις µονάδες του συστήµατος κάνοντας τις απαραίτητες 

ρυθµίσεις όπου αυτό απαιτείται (συντονισµό φίλτρων, αποµονωτών, κά.). 
στ  Να πραγµατοποιήσουν την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση ενός πλήρους 

καναλιού µιας οµάδας συχνοτήτων, εκτελώντας όλες τις απαιτούµενες 
ενέργειες.  

ΛΓΥ_9.7.0._4.  
Ο προµηθευτής θα παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις στους 
εκπαιδευόµενους όπως σηµειώσεις και εγχειρίδια σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, γραφική ύλη, φωτοτυπίες κ.ά. 

 
 

ΛΓΥ_9.7.0._5.  
Στο τέλος της εκπαίδευσης, ο εκπρόσωπος του προµηθευτή θα συνεργαστεί µε 
την ΥΠΑ/∆14 και τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), προκειµένου η 
τελευταία να προβεί στην αξιολόγηση των εκπαιδευθέντων. 

  

9.8 Όργανα – Εργαλεία.  
  

ΛΓΥ_9.8.0._1.  Μια πλήρης συλλογή εργαλείων απαραίτητων για την εγκατάσταση, τις 
ρυθµίσεις και την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των υποµονάδων 
του συστήµατος θα συνοδεύουν το προς προµήθεια σύστηµα και θα 
περιλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά.  

(Η τιµή µονάδος θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά.) 
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ΛΓΥ_9.8.0._2.  Στην προσφορά θα περιλαµβάνονται: 

1. Ειδικά όργανα µετά παρελκόµενων αναγκαία για το συντονισµό των 
φίλτρων συντονιστή κοιλότητας και των αποµονωτών (αεροναυτικής ζώνης 
VHF και UHF). 
2. Ψηφιακό όργανο µετά παρελκόµενων, µε δυνατότητα αποθήκευσης – 
εκτύπωσης των αποτελεσµάτων, αναγκαίο για:  

α  Την επιτήρηση και ανάλυση του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε  
δυναµική περιοχή κατ΄ ελάχιστο έως 3 GHz και µε δυνατότητα 
αποδιαµόρφωσης AM/FM. 
β  Τη µέτρηση και καταγραφή σηµάτων και άλλων παραµέτρων σε 
διάφορα σηµεία του συστήµατος ακτινοβολίας. 
γ Τη διερεύνηση παρεµβολών (µέτρηση συχνότητας και ισχύος, 
διακρίβωση τύπου παρεµβολής κ.ά.). 
δ Μετρήσεις εξασθενίσεων καλωδιώσεων, µετρήσεις εντοπισµού 
σφαλµάτων (distance to fault), κα. 

(Η τιµή µονάδος θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά.) 
 

 
 

9.9 Πιστοποίηση Ποιότητας  
 

 

ΛΓΥ_9.9.0._1.  Τα προς προµήθεια είδη, θα παραδίδονται συνοδευόµενα από πιστοποιητικό 
ISO σειράς 9000. 

 
 

9.10 Εγγύηση 
 

 

ΛΓΥ_9.10.0._1.  Το σύστηµα θα καλύπτεται από εγγύηση οµαλής λειτουργίας (2) δύο ετών, που 
θα αρχίζει από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους. 

 
 

ΛΓΥ_9.10.0._2.  Η αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης εµφανισθεί κατά την διάρκεια της 
εγγύησης θα γίνεται από τον προµηθευτή µε δικό του κόστος (απαιτούµενα 
υλικά, έξοδα εργασιών, έξοδα µεταφοράς υλικών και προσωπικού) στο 
συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. 

 
 

ΛΓΥ_9.10.0._3.  Ο προµηθευτής µετά τη λήξη της εγγύησης θα παρέχει τεχνική υποστήριξη του 
είδους για (10) δέκα έτη κατ’ ελάχιστον. 
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ΛΓΥ_9.10.0._4.  Ο χρόνος επιστροφής επισκευασµένων µονάδων δε θα υπερβαίνει τον (1) ένα 
µήνα. 

  

10. ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
  

10.1. Γενικά  
 

 

ΕΣΠ_10.1.0._1.  Η υπογραφή και η εκτέλεση σύµβασης θα γίνει µε τις ισχύουσες διατάξεις των 
οικείων νόµων περί προµηθειών ∆ηµοσίου. 

 
 

10.2. ∆ιαχειριστής Έργου  
  

ΕΣΠ_10.2.0._1.  Ο Προµηθευτής θα ορίσει έναν Υπεύθυνο Έργου ο οποίος θα είναι ο 
ενδιάµεσος µεταξύ του Προµηθευτή και της Υ.Π.Α. για όλες τις αποφάσεις 
που αφορούν τη Σύµβαση. 

 
 

ΕΣΠ_10.2.0._2.  Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό και την 
ολοκλήρωση του έργου και θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 
διασφαλίσει ότι αυτό εξελίσσεται οµαλά, πάντα σε συνεργασία µε την Υ.Π.Α. 

  

10.3. Χρονοδιάγραµµα Έργου  
  

ΕΣΠ_10.3.0._1.  Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του είδους θα είναι (3) τρεις µήνες 
από την υπογραφή της σύµβασης -εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου- και θα 
αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών λόγω ακραίων 
καιρικών συνθηκών ή φυσικών καταστροφών. Σε καµία περίπτωση όµως ο 
χρόνος αυτός δε θα υπερβεί τους (5) πέντε µήνες. 

  

ΕΣΠ_10.3.0._2.  Ο προµηθευτής οφείλει εντός (20) είκοσι ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης να καταθέσει στην Υ.Π.Α. προς έγκριση το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του έργου. 

 
 

ΕΣΠ_10.3.0._3.  Το προς προµήθεια είδος θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί στον 
Τηλεπικοινωνιακό Σταθµό Σητείας. 
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10.4. Συσκέψεις Προόδου Έργου 
 

 

ΕΣΠ_10.4.0._1.  Ο Υπεύθυνος Έργου της προµηθεύτριας θα ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις 
της Υ.Π.Α. για εξέταση της προόδου υλοποίησης ή επίλυση των προβληµάτων 
που ανακύπτουν. 

 
 

10.5. ∆ιαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου 
 

 

ΕΣΠ_10.5.0._1.  ∆εν απαιτείται παρουσία εκπροσώπου της Υ.Π.Α. κατά την διάρκεια του 
εργοστασιακού - εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου του προς προµήθεια 
είδους. 

 
 

10.6. Εργοστασιακοί Έλεγχοι Παραλαβής 
 

 

ΕΣΠ_10.6.0._1.  ∆εν απαιτείται παρουσία εκπροσώπου της ΥΠΑ κατά τον εργοστασιακό 
έλεγχο του συστήµατος. 

 
 

10.7. Παραλαβή του συστήµατος 
 

 

ΕΣΠ_10.7.0._1.  Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και µετά από σχετική δήλωση 
ετοιµότητας του προµηθευτή θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ποιοτικού και 
ποσοτικού ελέγχου και παραλαβής του συστήµατος.  

 
 

ΕΣΠ_10.7.0._2.  Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις όπως 
περιγράφονται και απαιτούνται στην παρούσα προδιαγραφή και στην οικεία 
Σύµβαση, συµπεριλαµβανόµενης της  ολοκληρωµένης λογιστικής υποστήριξης 
(ανταλλακτικά, εκπαίδευση, βιβλιογραφία κ.λπ.) 

  

ΕΣΠ_10.7.0._3.  Οι διαδικασίες ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και το χρονοδιάγραµµα 
των ελέγχων να κατατεθούν µαζί µε τα σχέδια εγκατάστασης. Θα 
συµφωνηθούν αµοιβαία και θα εγκριθούν από την αρµόδια επιτροπή της 
Υ.Π.Α.  
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ΕΣΠ_10.7.0._4.  Οι τεχνικοί έλεγχοι θα έχουν χρονική διάρκεια (15) δεκαπέντε ηµερών και θα 
ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις: 

α) Μετρήσεις επιδόσεων των επιµέρους τµηµάτων -κάθε κανάλι εκποµπής και 
κάθε κανάλι λήψης- του συστήµατος σε εργαστηριακές διατάξεις  (τεχνητό 
φορτίο). 

β) Έλεγχος του συστήµατος ανά κανάλι, σε πραγµατικές συνθήκες, µε τη 
συνδροµή του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και της Μονάδας 
Πτητικών Μέσων, για την πραγµατοποίηση των τελικών ρυθµίσεων 
βελτιστοποίησης. 

  

ΕΣΠ_10.7.0._5.  Η επιτροπή παραλαβής µε πρωτοβουλία της δύναται να διενεργήσει 
οποιοδήποτε πρόσθετο έλεγχο, προκειµένου να εξετασθεί σχολαστικότερα η 
συµφωνία του προς προµήθεια είδους µε τους τεχνικούς όρους της σύµβασης. 

 
 

ΕΣΠ_10.7.0._6.  Εάν κατά την διάρκεια της περιόδου µέχρι την παραλαβή προκύψουν 
προβλήµατα που οφείλονται σε κακή ή λανθασµένη σχεδίαση ή κακή 
κατασκευή και λειτουργία του εξοπλισµού, ο Προµηθευτής θα επανορθώσει το 
λάθος ή τις βλάβες µε δικά του έξοδα τόσο για τα απαιτούµενα υλικά όσο και 
για τις αντίστοιχες εργασίες. 

  

ΕΣΠ_10.7.0._7.  Η παραλαβή του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί εφ όσον θα έχουν 
ολοκληρωθεί µε επιτυχία όλοι οι έλεγχοι αποδοχής του συστήµατος και δε θα 
υπάρχουν ανοικτά σηµεία, τα οποία να έχουν χαρακτηριστεί από την αρµόδια 
επιτροπή της Υπηρεσίας ως ουσιώδη, για την τεχνική και επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση του συστήµατος.  

 
 

ΕΣΠ_10.7.0._8.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του προµηθευτή, όπως 
αυτές απορρέουν από το παρόν κείµενο, συντάσσεται πρωτόκολλο ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής του συστήµατος, το οποίο υπογράφεται κι από τα 
δυο µέρη. 

  

ΕΣΠ_10.7.0._9.  Μετά την παραλαβή του συστήµατος, αρχίζει αµέσως και η περίοδος εγγύησής 
που είναι (2) δυο έτη, κατά την διάρκεια των οποίων οι υποχρεώσεις του 
προµηθευτή ορίζονται στην αντίστοιχη (περί εγγύησης) παράγραφο. 
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10.8. Επιχειρησιακή Αξιολόγηση Συστήµατος 
  

ΕΣΠ_10.8.0._1 Κατά την περίοδο της εγγύησης θα γίνεται και η Επιχειρησιακή Αξιολόγηση 
του συστήµατος. Τυχόν δυσχέρειες που θα προκύψουν κατά την περίοδο αυτή 
θα τίθενται άµεσα υπ’ όψιν του προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να τις 
επιλύσει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

1 Κεραίες εκποµπής – λήψης 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

γ ∆ιπλού δίπολου αεροναυτικής ζώνης VHF/UHF 

7.4.6  

16 τεµάχια 

8 τεµάχια 

 4 τεµάχια 

2 Οµοαξονικά καλώδια συνδέσεων 

Οµοαξονικά καλώδια (1/2”) 

7.4.4 300 µέτρα 

400 µέτρα 

3 Εσχάρες όδευσης οµοαξονικών καλωδίων  7.4.5 15 µέτρα 

4 Σύνδεσµοι (connectors) 

α Οµοαξονικών καλωδίων συνδέσεων (N-male) 

β Οµοαξονικών καλωδίων (1/2” N-male) 

7.4.4  

310τεµ  

64 τεµ 

5 Πολλαπλοί σύνδεσµοι οµοαξονικών καλωδίων 
VHF/UHF 

α Combiners 5-1  

β Combiners 3-1 

γ Combiners 2-1 

7.4.4  

 

10 τεµ 

4 τεµ 

2 τεµ 

6 Φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή κοιλότητας (band 
pass) 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

7.4.1  

 

90 τεµ 

16 τεµ 

7 Φίλτρα διέλευσης - απόρριψης συντονιστή κοιλότητας 
(pass reject) αεροναυτικής ζώνης VHF 

7.4.1 15 τεµ 

8 ∆ιπλοί αποµονωτές ( Dual isolators) 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

7.4.2  

23 τεµ 

8 τεµ 

9 Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων 7.4.3 8-10 τεµ 

10 Για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση του 
συστήµατος  

α Απαιτούµενα όργανα µετά παρελκόµενων 

β Απαραίτητα εργαλεία (πλήρης συλλογή) 

9.8  

 

1 σετ 

1 σετ 
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Η ΥΠΑ κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µπορεί να προµηθευτεί το σύνολο, 

περισσότερα ή λιγότερα από τα αναφερόµενα υλικά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

1 Κεραίες εκποµπής – λήψης 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

γ ∆ιπλού δίπολου αεροναυτικής ζώνης VHF/UHF 

7.4.6  

4 τεµάχια 

4 τεµάχια 

4 τεµάχια 

2 Σύνδεσµοι (connectors) 

α Οµοαξονικών καλωδίων συνδέσεων (N-male) 

β Οµοαξονικών καλωδίων (1/2” N-male) 

7.4.4  

24 τεµάχια 

12 τεµάχια 

3 Πολλαπλοί σύνδεσµοι οµοαξονικών καλωδίων 
VHF/UHF 

α Combiners 5-1  

β Combiners 3-1 

γ Combiners 2-1 

7.4.4  

 

2 τεµάχια  

2 τεµάχια 

2 τεµάχια 

4 ∆ιπλοί αποµονωτές ( Dual isolators) 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

7.4.2  

4 τεµάχια 

2 τεµάχια 

5 Φίλτρα διέλευσης ζώνης συντονιστή κοιλότητας (band 
pass) 

α Αεροναυτικής ζώνης VHF 

β Αεροναυτικής ζώνης UHF 

7.4.1  

 

4 τεµάχια  

4 τεµάχια 

6 Φίλτρα διέλευσης απόρριψης συντονιστή κοιλότητας 
(pass reject) αεροναυτικής ζώνης VHF 

7.4.1 4 τεµάχια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ VHF/UHF ΤΟΥ ΤΣΤ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑΣ) 

Α/Α 
ΠΑΡΑΓΡΑ-

ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛE-

ΣΤΗΣ 

ΟΜΑ∆Α “A”  (80%) 

1 7.4.1 Φίλτρα συντονιστή κοιλότητας (cavities) 6 

2 7.4.2 ∆ιπλοί αποµονωτές (dual isolators) 6 

3 7.4.3 Ικριώµατα εγκατάστασης φίλτρων 6 

4 7.4.4 Οµοαξονικά καλώδια 6 

5 7.4.5 Εσχάρες όδευσης καλωδίων 6 

6 7.4.6 Κεραίες εκποµπής - λήψης 6 

7 7.5 Χαρακτηριστικά Συστήµατος 10 

8 7.6 Τεκµηρίωση Συστήµατος 8 

9 8 Απαιτήσεις Εγκατάστασης 6 

10 9.3 Φιλοσοφία Συντήρησης 10 

11 9.8 Όργανα – εργαλεία 10 

ΟΜΑ∆Α “B”  (20%) 

1 9.4 Ανταλλακτικά 3 

2 9.6 Βιβλιογραφία - Εγχειρίδια 3 

3 9.7 Εκπαίδευση 4 

4 9.10 Εγγύηση 5 

5 10 Εκτέλεση σύµβασης – Έλεγχος παραλαβής 5 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΣΣ ΤΤ ΄́   

  

ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΕΕ ΙΙ ΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ   ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤ ΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΕΕΠΠ ΙΙ ΣΣΤΤΟΟΛΛΩΩΝΝ   
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Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας…………….. 
Κατάστηµα…………………………. 
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 
                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 
-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ………………………………………………υπέρ της εταιρείας 
…………………………………………………………∆/νση 
………………………………………………, για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 
…………..……………………………………………………………………………………………για 
την προµήθεια ……………………………………………………………….σύµφωνα µε την µε 
αρ……/….. διακήρυξη. 
-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 
-Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 
-Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
-Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και 
δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας…………….. 
Κατάστηµα…………………………. 
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 
                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 
 
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 
-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ………………………………………στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ 
της εταιρείας ……………………………………………… ∆/νση 
……………………………………………………..,για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε 
αριθµό ………………… Σύµβασης που θα υπογράψει µαζί σας για την 
προµήθεια……………………………………………(αρ. απόφασης κατακύρωσης ………/ ……/…….) 
και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας………………… ΕΥΡΩ αυτής. 
-Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 
-Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
-Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν 
έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος δύο (2) µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 
όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΙΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

 
Ονοµασία Τράπεζας…………….. 
Κατάστηµα…………………………. 
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 
                                                                             ΕΥΡΩ……………………………….. 
 
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ      ΑΡ. ………    ΕΥΡΩ   ……….. 
 
-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
………………………………………..∆\νση………………………………………………για την λήψη 
προκαταβολής ίσης µε το       %, της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ…………….ΕΥΡΩ της µε 
αριθ…………..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια 
…..……………………..(αρ. απόφασης κατακύρωσης   …………/ ……/…….), πλέον τόκων κατ’ 
εφαρµογή των άρθρων 25, 32 και 34 του Π.∆. 118/07. 
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 
- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι ………………………….., 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος δύο (2) µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 
όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΙV. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 
Κατάστηµα…………………………. 
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                     Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 
                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 
 
Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 
-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ………………………………………………στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, 
υπέρ της εταιρείας ……………………………………..… ∆/νση 
……………………………………………………..,για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ 
αυτής ειδών της µε αριθµό …………….. Σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την 
προµήθεια……………………………………………… (αρ. απόφασης κατακύρωσης   ………….. 
…../……) και το ποσό καλύπτει το 3% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας εκ……………        ΕΥΡΩ 
αυτής. 
-Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 
-Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
-Η παρούσα ισχύει µέχρι ………………………………………….., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και 
δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 
-Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον τρία (3) έτη του χρόνου πλήρους παραλαβής 
(ποιοτικά και ποσοτικά) των προσφερόµενων ειδών, όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΖΖ ΄́   

 

ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΕΕ ΙΙ ΓΓΜΜΑΑ   ΣΣΧΧΕΕ∆∆ ΙΙΟΟΥΥ   ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                        

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Τ.Θ.70360                                                    

               166 10 Γλυφάδα  

Πληροφορίες: Γ. Χαλκιαδάκης                                                       
Τηλέφωνο:  2108916307                                              

FAX:            2108916384                                                                                     

e-mail : d11e@hcaa.gr   
 

  

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ   ΝΝ οο
    

 

 Για την προµήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ,  
ΠΗΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΗΤΕΙΑΣ). 

 

Στο Ελληνικό σήµερα την……………………………ηµέρα……………………………του  

έτους 2012 στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό, οι 

υπογεγραµµένοι, αφενός ,ο κος …………………………………………. ∆ιοικητής της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή, µε βάσει τις κείµενες 

διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία 

………………………………………………………………, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον/ την 

κο/ κα.…………………………………………………… συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: 

Ύστερα από διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού σε ευρώ (∆ιακήρυξη Αρ. 06/2014) για την 

προµήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ,  ΠΗΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΗΤΕΙΑΣ), 

κατακυρώθηκε η ανωτέρω προµήθεια στην εταιρεία «……………………………… 

…………………………………» σύµφωνα µε την µε αρ. ∆11/Ε/………./………./……   απόφαση. 

Κατόπιν τούτου ο κος ………………………………………….. µε την ανωτέρω ιδιότητά του, 

αναθέτει στην εταιρεία «………………………………………………………………….», που στο εξής 

θα ονοµάζεται στην παρούσα σύµβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», την υπόψη προµήθεια που αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 1 την οποία αυτή αναλαµβάνει µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙ∆ΟΣ - ΑΞΙΑ 

Η ποσότητα, τα είδη και η τιµή της προµήθειας ορίζονται ως κάτωθι: 

Είδος Ποσότητα Τιµή ανά Σύνολο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€…………. 

  Πλέον: 
Φ.Π.Α. 23%: 

 

  €………….. 

  Σύνολο  µε Φ.Π.Α. €…………. 

  Μείον: 
Κρατήσεις 
(3,8376%): 

 

  €…………. 

  Σύνολο στον 
δικαιούχο: 

€…………
… 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Το τεχνικό µέρος της Σύµβασης αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές σε συνδυασµό µε την 

προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ και ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  …είναι αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 Η παράδοση των υλικών κ.λ.π. θα γίνει στις θέσεις εγκατάστασης, εντός του προβλεπόµενου 
στο κεφάλαιο 10.3.0._1 των τεχνικών προδιαγραφών χρόνου (θα γραφεί αναλυτικά) 

 Η παραλαβή των υλικών κ.λ.π. θα πραγµατοποιηθεί εντός του προβλεπόµενου  χρόνου και 
σύµφωνα µε το κεφάλαιο 10.7 των τεχνικών προδιαγραφών (θα γραφεί αναλυτικά ) 
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ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 
Η πληρωµή της αξίας των ειδών όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 1ο, θα γίνει µε την έκδοση 

χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ σε βάρος των πιστώσεων του 
τακτικού προϋπολογισµού ΥΠΑ έτους 2014, µετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή του 
υλικού, βάσει του σχετικού πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της 
αρµόδιας επιτροπής ΥΠΑ (ή σύµφωνα µε τους όρους πληρωµής της Προσφοράς όπως προβλέπεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1.2.2.2. της ∆ιακήρυξης)  

Η προµήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 
α) Ποσοστό 3,8376%  (επί  της  καθαρής αξίας  χωρίς  ΦΠΑ  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ∆ηµοσίου,  κ.λ.π. 

καθώς και του Ν. 4013/11 άρθ. 3 παρ. 3). 
β) Ποσοστό 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες σαν προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (Ν. 

2198/94 άρθρο 24 ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994) 
(Σε περίπτωση λήψης προκαταβολής θα διαµορφωθεί σχετικό κείµενο) 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

παρούσα Σύµβαση η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ κατέθεσε την µε αρ. ………………………………… 
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………………………………. ποσού …………………………, 
ηµ/νίας……………….……. που αντιπροσωπεύει το 5% της αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην προµηθεύτρια µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 
των όρων της παρούσας Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή λειτουργία των ειδών η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή που να καλύπτει το 3% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγύηση αυτή θα κατατεθεί από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού και Εφοδιασµού, Τµήµα Προµηθειών αµέσως µετά την Οριστική 
παραλαβή του Εξοπλισµού, πριν από την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
Σύµβασης και θα ισχύει δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
των προς προµήθεια υλικών, πλέον δύο (2) µηνών.  
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007, του Ν.2286/95, του Π.∆. 

118/07(Κ.Π.∆.) και του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160  ́Α/14) όπως αυτός ισχύει. 
Ως προς τα λοιπά θέµατα της παρούσας προµήθειας ισχύουν τα αναφερόµενα στην µε αρ. 

∆11/Ε/……………/………………./………………….. απόφαση κατακύρωσης της οποίας η 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στην µε αρ.   06/2014 ∆ιακήρυξη 
σε συνδυασµό µε την προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ. 

Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους 
συµβαλλόµενους σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα. 

Από τα δύο πρωτότυπα της Σύµβασης, το µεν ένα κατατέθηκε στο αρµόδιο τµήµα της ΥΠΑ το 
δε άλλο έλαβε η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

……………………….. 

            
                ΓΙΑ ΤΗΝ  
        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 
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