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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια δύο (2) συστημάτων 

GPSGNSS για τα ΓΑΟ Χαλάστρας και Ιωνίας» 

 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 

       

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

συγκεκριμένα το άρθρο 118 

3. Τον Ν.4623/2019 ( ΦΕΚ A’ 134/09.08.2019) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ.19 “Στις περιφέρειες, 

ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης” 

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 

(Φ.Ε.Κ.226/Α΄/27-12-2010), του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-

2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  

(Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016) 

5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

6. Το Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016) 

7. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία 

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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9. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ  

1781/Β΄/23.5.2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

11. Την αριθμ. οικ. 570607(7712)/16-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ. 3475/Τ.Β'/16-09-2019) Απόφαση 

Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και 

στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

12. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.2482/09-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09-09-2019) Απόφαση 

Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. “Ορισμός Αντιπερερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας” 

13. Tην αριθμ. 202/11-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. περί ''Ψήφισης 

προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

οικονομικού έτους 2020'' 

14. Το αριθμ. Πρωτ. 225468(8577)/11-05-2020 με ΑΔΑΜ: 20REQ006681656 Πρωτογενές αίτημα της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μ.Ε.Θ. 

15. Την Α/Α 2045 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ: 20REQ006709331 και ΑΔΑ: 6ΗΟΨ7ΛΛ-Χ95 

η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1991 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. ποσού 

Δεκαοκτώ Χιλιάδων Τριακοσίων Είκοσι Ευρώ (18.320,00€) - Κ.Α.Ε. 02.21.01.721.9825.01 – Προμήθειες για 

τη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών – 002461-1 

 

 

 

     Ανακοινώνει ότι: 

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 

για την «Προμήθεια δύο (2) συστημάτων GPSGNSS για τα ΓΑΟ Χαλάστρας και Ιωνίας» 

 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια 60 ημερών από την υπογραφή της. 

 

 

  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 18.320,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (14.774,19 € άνευ Φ.Π.Α.) 
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Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια δύο (2) συστημάτων GPSGNSS για τα ΓΑΟ 

Χαλάστρας και Ιωνίας. 

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα 1. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις 

διπλούν : 

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει : 

i)  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα 

κάτωθι: 

α) Δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής 

αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων. 

β) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

γ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. 

δ) Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 180 ημέρες από την ημέρα 

διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης 

ε) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί 

προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο και πριν 

την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης, ήτοι : 

* Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 

ή σε περίπτωση έλλειψής τους Υπεύθυνες δηλώσεις (για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο), εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών, 

* Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό πτώχευση που έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 
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* Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή τους, 

* Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εν ισχύ. 

ii)  Λοιπά δικαιολογητικά: τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα 

έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου 

Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν 

τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα 

παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν : 

- η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 

- το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό, 

- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

- καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας 

στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο 

Φ.Ε.Κ. ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες: 

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο 

ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το 

μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

Ν.4250/2014 καθώς και το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, ήτοι: 

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή σε απλή φωτοτυπία εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 

Β) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχεται : 

i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι 

με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς της η εταιρεία/επιχείρηση αποδέχεται όλους τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της με Αρ. Πρωτ. 241450(5979)/16-11-2020 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ii) Συμπληρωμένος (θετικά: “ΝΑΙ”) στο πεδίο “Απάντηση” και αρμοδίως υπογεγραμμένος, ο 

Πίνακας 1Β και ο Πίνακας 2Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας Πρόσκλησης. 

iii) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει τις απαιτήσεις των ανωτέρω Πινάκων. 
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Γ) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς 

Η προσφορά θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης το οποίο θα πρέπει να είναι αρμοδίως 

υπογεγραμμένο. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α 24% (18.320,00 €), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σημειώνεται ότι η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε υποστήριξη εικοσιτεσσάρων (24) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

         Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται : 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος δηλώνει για 

όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και για την εταιρεία ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καθώς και 

σε βάρος της εταιρείας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα αντίστοιχα αδικήματα . 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα 

γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 54627, Θεσσαλονίκη με την προϋπόθεση 

ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Παρασκευή  

20/11/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 

στον 3ο όροφο, γραφείο 3 Γραμματεία. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της 

ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, παρουσία των προσφερόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους την Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στον 

3ο όροφο, γραφείο 66 - Τμήματος Προμηθειών.    

 Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο 2313 319.101 (για τεχνικά θέματα) & στο τηλέφωνο 2313 319.143 (για 

λοιπά θέματα). 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογητικών 

συμμετοχής, ήτοι η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών δικαιολογητικών. 

Κατόπιν, ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς αξιολογείται από την αρμόδια Επιτροπή Τεχνικής 

Αξιολόγησης. 

  Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα 

των Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές 
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με φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, η οποία θα βεβαιώνει κάθε φορά την καλή εκτέλεση ως προς την παροχή των 

προσφερόμενων εργασιών καθώς και την παραλαβή των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν 

αντικειμενικά αιτιολογημένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που 

απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο χωρίς την 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη που παρέχεται μόνον εγγράφως.                                                                  

     

                                                                                    ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Κ.Μ.                         

                                                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.    

                                                               

                                                                                
 
 

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  - Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Εξαρτήματα-Παρελκόμενα-Προμηθευτής, Επισκευή-Συντήρηση-Εγγύηση, Εκπαίδευση,  

Γενικά-Τεχνικές μέτρησης και ακρίβεια συστήματος 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

Απάντησης 

1 

Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 

ακόλουθα παρελκόμενα: 
Ένα (1) στυλεό από ανθρακονήματα ύψους 

2 m. 
Μία (1) βάση στήριξης του χειριστηρίου 
στον στυλεό. 
Ένα (1) φορτιστή για το δέκτη. 
Ένα (1) φορτιστή για το χειριστήριο πεδίου. 
Μία (1) θήκη μεταφοράς. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

2 

Ο Δέκτης και το χειριστήριο πεδίου θα 

συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας 

διάρκειας ενός (1) έτους από τον 

κατασκευαστή. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

3 

Για την κατά το δυνατόν, άμεση και πλήρη 

αξιοποίηση του δέκτη GPS GNSS, ο 

προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση 

της ταχύρυθμης βασικής εκπαίδευσης στο 

γραφείο και στο πεδίο χρηστών που θα 

υποδείξει η Αναθέτουσα αρχή, για χρόνο δύο 

ημερών – για εκπαίδευση χειρισμού και 

μετρήσεων στο πεδίο ή σε εκπαίδευση στο 

γραφείο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

4 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 

9001:2015 , 27001:2013 , 14001:2015 και ο 
προσφερόμενος εξοπλισμός να συνοδεύεται 

από πιστοποιητικά CE. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

5 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμμετέχει με 

προτάσεις και στα 2 έργα του διαγωνισμού 
αλλοιώς ο φάκελος θα απορρίπτεται ως 

ελλιπής. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

6 
Οι προδιαγραφές όλες είναι σαν όροι 

ουσιώδεις επί ποινή αποκλεισμού. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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7 

Η ανωτέρα προμήθεια που αφορά την 

προμήθεια δύο (2) Γεωδαιτικών 

Δορυφορικών Δεκτών εντοπισμού θέσης 

GPS GNSS τριών συχνοτήτων L1,L2,L2C με 

δυνατότητα εφαρμογών πραγματικού 

χρόνου RTK με τα απαραίτητα λογισμικά και 

παρελκόμενα τους όπως προδιαγράφονται 

παρακάτω. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

8 

Στατικός εντοπισμός θέσης ( Precision Static 

) με οριζοντιογραφική ακρίβεια 3 mm ± 0.1 

ppm και υψομετρική ακρίβεια 3.5 mm ± 0.4 

ppm. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

9 
Ένας δέκτης ο οποίος να ενσωματώνει την 

GNSS κεραία και τη μπαταρία. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

10 

Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή 
λειτουργία του δέκτη GPS σε εφαρμογές 

πραγματικού χρόνου RTK. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

11 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός (γεωδαιτικός 

δέκτης, χειριστήριο πεδίου, λογισμικό 

πεδίου) να είναι της ίδιας κατασκευάστριας 

εταιρείας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Δύο Δεκτών GNSS 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

Απάντησης 

1 

Να διαθέτει τουλάχιστον 226 κανάλια 

παρακολούθησης δορυφορικού σήματος. 

Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων 

GPS στις φέρουσες συχνότητες L1,L2,L2C. 

Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων 

GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1,L2. 

Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων 

SBAS (L1 C/A WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) 

και του Δορυφορικού συστήματος Japan’s 

Quasi-Zenith Satellite System στη συχνότητα 

L1 C/A. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

2 
Ο δέκτης να μπορεί να εκτελεί RTK 

εφαρμογές. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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3 

Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία Bluetooth 

για την ασύρματη επικοινωνία του με το 

χειριστήριο πεδίου και την απρόσκοπτη 

λειτουργία του άνευ καλωδίων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

4 

Ο δέκτης να υποστηρίζει καταγραφή RTK 

δορυφορικών δεδομένων με ρυθμό 

τουλάχιστον 10 Hz. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

 

5 

Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της 

καταγραφής αρχείων πρωτογενών 

δορυφορικών μετρήσεων από κουμπιά του 

ίδιου του δέκτη, χωρίς την χρήση 

χειριστηρίου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

6 

Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη του 

δέκτη που να ενημερώνουν τον χρήστη 

τουλάχιστον για την κατάσταση της 

λειτουργίας του δέκτη, τον αριθμό των 

δορυφόρων που παρακολουθούνται και την 

επάρκεια των μπαταριών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

7 

Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένες 

μπαταρίες οι οποίες να επαρκούν για εργασία 

RTK στο πεδίο 20 ώρες συνεχούς χρήσης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

 

8 
Να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 

2GB. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

9 
Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες 

λειτουργίας από -20οC έως +65οC. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

10 
Να είναι ανθεκτικός σε σκληρές συνθήκες 

εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP 67. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

11 

Να είναι ελαφρύς και συγκεκριμένα το βάρος 

του δέκτη να μην ξεπερνά τα 800-850 

γραμμάρια. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

12 

Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε 

πραγματικό χρόνο (Real Time Kinematic) με 

οριζοντιoγραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10 

mm ± 0.8 ppm και υψομετρική ακρίβεια 

τουλάχιστον 15 mm ± 1 ppm. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

13 

Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε 

πραγματικό χρόνο ( Real Time Kinematic ) 

με οριζοντιoγραφική ακρίβεια τουλάχιστον 

10 mm ± 0.8 ppm και υψομετρική ακρίβεια 

τουλάχιστον 15 mm ± 1 ppm. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

14 

Ο δέκτης να υποστηρίζει ασύρματη 

τεχνολογία που να επιτρέπει τη σύνδεση έως 

3 επιπλέον δεκτών και σε απόσταση 300 

μέτρων με την χρήση του ενσωματωμένου 

Bluetooth σε περίπτωση μελλοντικής 

αναβάθμισης σε Baser-Rover. Η προσθήκη 

αυτή να μην απαιτεί καμία παρέμβαση στο 

hardware ή προσθήκη εξωτερικών 

συσκευών. Η ενεργοποίηση να γίνεται με την 

αγορά ενός κωδικού. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

15 

Η πλακέτα του δέκτη να κατασκευάζεται από 

την εταιρία που κατασκευάζει και τον 

υπόλοιπο δέκτη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Πρώτο Χειριστήριο Συστήματος 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

Απάντησης 

1 Να διαθέτει επεξεργαστή 1GHZ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

2 

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 

3.7΄΄inch., υψηλής ευκρίνειας σε 

οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και 

ανάλυσης τουλάχιστον 480×640 pixels. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

3 
Να διαθέτει φυσικό πληκτρολόγιο 

τουλάχιστον 27 πλήκτρων. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

4 

Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα USB type 

mini B, για σύνδεση με τον H/Y και τη 
μεταφορά δεδομένων, θύρα DB9 com, 

καθώς και θύρα υποδοχής κάρτας μνήμης 

για αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης 
δεδομένων τουλάχιστον 32GB. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

5 
Να έχει εσωτερική μνήμη RAM 512 MB και 

ROM 1GB. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

6 

Να διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth 

τεχνολογία για την ασύρματη επικοινωνία 
του με το δέκτη GNSS καθώς και ασύρματη 

Wi-Fi (802.11 b/g) τεχνολογία. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

7 

Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία Li-ion για χρήση 10 ωρών 

συνολικής λειτουργίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

 

8 
Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -20ο C 

έως +60ο C. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

9 Να διαθέτει ενσωματωμένο modem 3.5G. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

10 
Να είναι ανθεκτικό σε πτώση από 1.2m σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

11 
Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα 

Microsoft Windows Embedded. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

12 

Να διαθέτει ψηφιακή κάμερα τουλάχιστον 

5MP, ενσωματωμένο GPS για αυτόνομη 

χρήση του ανεξάρτητα από τους GNSS 

δέκτες. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Λογισμικό Πεδίου 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

Απάντησης 

1 

Να υποστηρίζει διάφορα datum και 

προβολικά συστήματα συντεταγμένων και 
ειδικότερα την ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να 

υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα 
συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει 

επίσης τα νέα συστήματα HEPOS 
GGRS87/TM87 και HTRS07/TM07. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

2 

Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του 

δέκτη όπως αριθμός λαμβανόμενων 

δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς 

DOP και πίνακα με στοιχεία από τους 

λαμβανόμενους δορυφόρους. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

3 

Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να 

ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες είτε 

για RTK είτε για post – processing 

τοπογραφικές εφαρμογές. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

4 

Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών 
μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή 

μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε 
ορθομετρικά. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

5 

Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων 

(points) και η ένωση αυτών με γραμμές 
(lines). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

6 
Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ 

σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

7 

Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης. Η 

χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και 

αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισμό 

των σημείων.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

8 

Να παρέχει δυνατότητα γραφικής 

απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης 

στα σημεία χάραξης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

 

9 

Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης 

σημείων ευθυγραμμιών και σημείων 

παραπλεύρως της ευθυγραμμίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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10 

Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών 
υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο 

υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού 
σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

11 

Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή 

αρχείων μορφής .dwg , dxf, xml, shp, Esri 

Shape Zipped, TDS(cr5),  Microstation .dgn, 

csv, Bentley infrastructure model *.icm.dgn, 

*.idgndb, *.imodel, SBG format, *.GSI   και 

αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII 

καθώς και αρχεία raster (jpeg, geotif, bmp). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

12 

Δυνατότητα εφαρμογής Co-Go ρουτινών, 

που επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας 

διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δύο 

σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου 

τομής μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη 

διχοτόμου μεταξύ δυο διευθύνσεων που 

σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, τη 

μετατροπή της κλίμακας των αποστάσεων 

των σημείων από τον σταθμό αναφοράς και 

τη μεταφορά και την περιστροφή σημείων 

γύρω από ένα γνωστό σημείο, 

εμβαδομέτρηση, DTM, υπολογισμό ισοϋψών 

καμπυλών, κτλ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

13 

Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, 

ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως 

της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα 

σημείων, πύκνωση, OFFSET, χάραξη 

καμπυλών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, 

ισοϋψών καμπυλών, κτλ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Δεύτερο Χειριστήριο Πεδίου - Tablet 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

Απάντησης 

1 

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 7΄΄ inch 

(178mm), υψηλής ευκρίνειας σε 
οποιοεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και 

ανάλυσης τουλάχιστον 1280Χ800 pixels. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

2 

Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα USB 3.0, 

για σύνδεση με τον Η/Υ και τη μεταφορά 

δεδομένων και 3.5mm audio jack. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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3 

Να διαθέτει ενσωματωμένη Bluetooth long 

range V 4.0 τεχνολογία για την ασύρματη 

επικοινωνία του με το δέκτη GNSS καθώς 

και ασύρματη Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) 

τεχνολογία. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

4 

Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία Li-ion για χρήση 15 ωρών 

συνολικής λειτουργίας. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

5 

Το χειριστήριο να μην υπερβαίνει τις 

διαστάσεις 14.5cmX22cmX3.5cm 

(ΜήκοςΧΠλάτοςΧΠάχος). 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

6 
Να είναι ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες 

εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΙΡ68. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

7 
Να είναι ανθεκτικό σε πτώσεις από 1,2m 

ύψος από το έδαφος. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

8 

Το χειριστήριο να διαθέτει αισθητήρα 

φωτισμού, πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο και 

γυροσκόπιο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

 

9 

Το χειριστήριο να διαθέτει ενσωματωμένο 

4G LTE Data Modem και GPS/GNSS 72 

καναλιών με ρυθμό ανανέωσης 5 Hz. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

10 
Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα 

Microsoft Windows 10 pro. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

11 
Να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 1.80 

GHz. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

12 

Να διαθέτει, πίσω κάμερα τουλάχιστον 8 

Mpixel autofocus με flash και μπροστινή 2 

Mpixel. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

13 

Να έχει εσωτερική μνήμη RAM 4 GB και 

flash storage 64 GB με δυνατότητα 128 GB 

για την αποθήκευση δεδομένων και την 

ασφαλή καταγραφή των RTK δεδομένων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Λογισμικό Tablet 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

Απάντησης 
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1 

Να υποστηρίζει διάφορα datum και 
προβολικά συστήματα συντεταγμένων και 

ειδικότερα την ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να 
υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα 

συστήματα. Να υποστηρίζει επίσης τα νέα 

συστήματα HEPOS GGRS87/TM87 και 
HTRS07/TM07. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

2 

Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών 

μοντέλων γεωειδούς για την σωστή 

μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων 

σε ορθομετρικά. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

3 

Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων 

(points) και η ένωση αυτών με γραμμές 

(lines). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

4 
Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ 

σημείων και εμβαδόν επιφανείας στο πεδίο. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

5 

Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης. Η 
χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και 

αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισμό 
των σημείων. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

6 

Να παρέχει δυνατότητα γραφικής 
απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης 

στα σημεία χάραξης. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

 

7 

Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης 

σημείων ευθυγραμμιών και σημείων 

παραπλεύρως της ευθυγραμμίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
  

 

8 

Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών 

υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο 

υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού 

σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

 

9 

Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του 

δέκτη όπως ο αριθμός των λαμβανομένων 

δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς 

DOP και πίνακα με στοιχεία από 

δορυφόρους. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

10 

Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και 
να ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες 

είτε για RTK είτε για post-processing 
τοπογραφικές εφαρμογές. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

  

11 

Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή 

αρχείων μορφής .dwg, dxf, xml, shp, Esri 

Shape Zipped, TDS(cr5), Microstation .dgn, 

csv, Bentley infrastructure model*.imodel, 

SBG format, *.GSI και αρχείων 

συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς και 

αρχεία raster (jpeg, geotif, bmp). 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

Η Επιχείρηση με την επωνυμία ……...…………………..……………………………... που εκπροσωπείται από 
τον/την ......................…………………………………………..... καταθέτει την οικονομική προσφορά της, 

αποδεχόμενη πλήρως τους όρους της αριθμ. Πρωτ.: 241450(5979)/16-11-2020 Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) συστημάτων GPSGNSS για τα ΓΑΟ Χαλάστρας και 

Ιωνίας. 
 

Είδος δαπάνης  Προϋπολογισμός άνευ 

Φ.Π.Α. 
Προσφερόμενη τιμή 

άνευ Φ.Π.Α. 
Προσφερόμενη τιμή με 

Φ.Π.Α.  

Προμήθεια δύο (2) 

συστημάτων GPSGNSS 
 

 14.774,19 € 
  

 

    

 

 

 
                                                                                                                                       (Ημερομηνία) 

 
                                                                                                                     .........../.........../2020 

 
 

 

                                                                                                                             (Ο Προσφέρων) 
                                                                                                           

                                                                                                         ......................................…. 
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