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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2022 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΕΙΔΟΣ: Εκπαίδευση υποψηφίων επιθεωρητών Ramp Inspection 

 
(CPV 8034000_9) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δέκα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά 
(16.129,03ευρώ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΚΑΕ 549 

 
 

1.Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό και κριτήριο 
κατακύρωσης οικονομική προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης επιθεωρητών Ramp Inspection 
και συνολικού προϋπολογισμού 16.129,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
2.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α). 
3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ΜΈΣΩ της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι  
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από τη διαδικτυακή Πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr αλλά και Ιστοσελίδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, www.apa.org.gr. 
4.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσης σύμβασης έχουν σύμφωνα με το άρθρο 255 του 
Ν. 255 του Ν. 4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων , τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου , τρίτες χώρες που έχουν 
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υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι Οικονομικοί φορείς να πληρούν τα κριτήρια Επαγγελματικής 
ικανότητας Οικονομικής-Χρηματοοικονομικής επάρκειας και Τεχνικής-Επαγγελματικής ικανότητας, να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως «Οικονομικοί φορείς» στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για την εκπαίδευση RAMP INSPECTOR. 
6. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η  26.8.2022 ημέρα  Παρασκευή  
7. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Προσφορών στο σύστημα , ορίζεται η 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.28. 
8. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
9. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα ισχύουν 30 ημέρες επιπλέον του χρόνου προσφοράς.     
10.Ο προγραμματισμός της εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει άμεσα και να αποσταλεί με την προσφορά. 
11.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 
12.Η Χρηματοδότηση γίνεται  από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 2022, σε βάρος του ΚΑΕ 549 «Λοιπές Δαπάνες 
Εκπαίδευσης». 
13. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού του συνόλου της προμήθειας θα γίνει σε έναν Διαγωνιζόμενο και θα γίνει 
με απόφαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.   
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