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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Θεσσαλονίκη  24 Μαρτίου 2021 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Αρ. Πρωτ. : 161593(4452)          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

   
Ταχ. Δ/νση :   26ης Οκτωβρίου 64   
Τ.Κ.             :    54627 - Θεσ/νίκη   
Τηλέφωνο :   2313 319138   
Ηλ. Δ/νση  :   www.pkm.gov.gr   
E-mail         :   P.Kontzinos@pkm.gov.gr   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

 «Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης 
Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου» 

    
 
ΤYΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής & πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, ανάλογα με το Τμήμα  
 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Ελλάδος 
ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 

Ημερομηνία και ώρα Ελλάδος 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ημέρα/Μήνας/Έτος Ημέρα Εβδομάδας και Ώρα 
Ελλάδος 

 

 
07/05/2021 και ώρα 09:00π.μ. 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ 

28/04/2021 ΤΕΤΑΡΤΗ /15:00μ.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

26ης Οκτωβρίου 64 
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη:1.984.000,00€ (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες Ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

(Καθαρή Αξία: 1.600.000,00€, ΦΠΑ : 384.000,00€). 

Η διάρκεια της σύμβασης: 18 μήνες  

http://www.pkm.gov.gr/
mailto:K.Stamatis@pkm.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσ/νίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL552 

Τηλέφωνο 2313 319141 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Ek.Papadopoulou@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κατερίνα Παπαδοπούλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέας ΟΤΑ  

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην 
ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ http://www.pkm.gov.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την διεύθυνση: http://www.pkm.gov.gr 

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00800001 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Το έργο έχει ως αντικείμενο την δημιουργία ενός Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών 

http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
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συνδυάζοντας σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες για την δασική περιοχή του Σέιχ Σου και ειδικότερα στο επίπεδο 
της πρόληψης, παρακολούθησης και έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών.  

Σύμφωνα με την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία η έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι 
σημαντικότερη από τη διαχείριση αυτής γιατί μειώνει τις καταστροφές και το κόστος καταστολής. Είναι 
αποδεδειγμένο και γενικά παραδεκτό ότι, όταν μια δασική πυρκαγιά εξαπλωθεί είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. 
Αντίθετα, στα αρχικά στάδια είναι εύκολη η κατάσβεση κάθε πυρκαγιάς, ακόμα και με πεπερασμένο εξοπλισμό. 
Σήμερα, η παρατήρηση και ειδοποίηση για την υπάρξη πυρκαγιάς από την πολιτεία συνήθως γίνεται με εποχικούς 
πυροσβέστες ή/και εθελοντές από παρατηρητήρια (πυροφυλάκια, θέσεις παρατήρησης) και περιπολίες. Ωστόσο, η 
συγκεκριμένη μέθοδος έχει αρκετούς περιορισμούς, τόσο ως προς την περιορισμένη ικανότητα του ανθρώπινου 
ματιού να αντιληφθεί φωτιά ή καπνό (ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της νύχτας αλλά και σε μακρινή απόσταση) όσο και 
ως προς το πλήθος των διαθέσιμων εθελοντών/πυροσβεστών, το πλήθος των οποίων μεταβάλλεται σε ετήσια βάση). 

Παράλληλα, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της, έχει παρατηρηθεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο μία αυξητική τάση στον αριθμό των πυρκαγιών ενώ η ένταση και το καταστροφικό αποτέλεσμα 
αυτών φαίνεται επίσης να κλιμακώνεται.  

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες χρήσης της τεχνολογίας για την έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών, ωστόσο αυτό που 
καθιστά τις μέχρι τώρα λύσεις επιχειρησιακά μη αποτελεσματικές ή/και προβληματικές είναι: 

- Η αδυναμία εγκατάστασης σε μεγάλες δασικές εκτάσεις 

- Το μεγάλο ποσοστό λανθασμένων συναγερμών 

- Η αδυναμία ακριβούς εντοπισμού της εστίας της φωτιάς 

Το παρόν έργο έρχεται να καλύψει τα κενά των υφιστάμενων λύσεων και να συμβάλει αποτελεσματικότερα στην 
ανίχνευση και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που είναι πιθανόν να εμφανισθούν, διαφυλάττοντας το 
περιβάλλον αλλά και τις μοναδικές αισθητικές και φυσικές αξίες που φιλοξενεί ένα δάσος.  

Τα περισσότερα συστήματα προσπαθούν να αντικαταστήσουν ή να περιορίσουν την ανθρώπινη συμμετοχή στην 
διαδικασία ανίχνευσης μιας πυρκαγιάς αλλά αποτυγχάνουν γιατί πάντα υπάρχει ο παράγοντας της αμφιβολίας και του 
λάθους ως προς την επιτυχή πρόβλεψη για την έναρξη μιας πυρκαγιάς. 

Το παρόν σύστημα δεν προσπαθεί να αφαιρέσει από τον άνθρωπο τον ουσιαστικό ρόλο στην προσπαθεια έγκαιρης 
ανίχνευσης μιας πυρκαγιάς, αλλά έρχεται να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην αναγνώριση της 
έναρξης μιας πυρκαγιάς για να βοηθήσει στην έγκαιρη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. 

Η ανάπτυξη του Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Σύστηματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου 
είναι ένα Σύστημα Υποβοήθησης Λήψης Απόφασης για την έγκαιρη Ανίχνευση Πυρκαγιών και θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ενός χάρτη πιθανοτήτων του να έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά σε 
συγκεκριμένο σημείο του δάσους. 

Οι καινοτομίες που εισάγει αυτό το σύστημα με την χρήση αισθητήρων τύπου Lidar είναι ότι μπορει να ανιχνεύσει μια 
αρκετά μεγάλη έκταση και να απεικονίσει τα αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια. Επιπλεον, η ανίχνευση δεν 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το αν γίνεται μέρα ή νύχτα και αν έχει περισσότερο ή λιγότερο καλό καιρό. 

Το αντικείμενο της σύμβασης, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει το έργο : “Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης 
Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου”. Η προμήθεια αφορά σε σύστημα τοπικών σταθερών/κινητών 
σταθμών ανίχνευσης πυρκαγιάς, που χρησιμοποιούν αισθητήρες τεχνολογίας lidar και κεντρικού σταθμού 
συγκεντρωσης και απεικόνισης πληροφοριών.  

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης  για την ανίχνευση πιθανότητας πυρκαγιάς 
στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου. Το καινοτόμο σύστημα εκτός της έγκαιρης ανίχνευσης για πυρκαγιά θα έχει τη 
δυνατότητα να δώσει στις πυροσβεστικές δυνάμεις το πιθανό στίγμα της εστίας καθώς και την πιθανή κατεύθυνση της 
πυρκαγιάς. Το σύστημα θα εποπτεύει επί 24ώρου βάσεως μία έκταση μεγαλύτερη των 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων.  

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 6 τμήματα: 
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ΤΜΗΜΑ Α  

- Προμήθεια Σετ Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης με Σύστημα τοπικού χειρισμού και επίβλεψης 

 - Προμήθεια Σετ Κινητού Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης επί πλατφόρμας-τρέιλερ πλήρες με Σύστημα 
τοπικού χειρισμού και επίβλεψης και Συστήματος Αδιάλειπτης Λειτουργίας 

- Προμήθεια Σετ Συστήματος Κεντρικού Σταθμού (συλλογής, αποθήκευσης και αναμετάδοσης δεδομένων) των 
ολοκληρωμένων συστημάτων ανίχνευσης 

ΤΜΗΜΑ Β  

Προμήθεια Πλατφόρμας Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης  

ΤΜΗΜΑ Γ  

Προμήθεια Οικίσκου τύπου ISOBOX Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης 

ΤΜΗΜΑ Δ  

Προμήθεια Συστήματος Αδιάλειπτης  Λειτουργίας Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης  

ΤΜΗΜΑ Ε  

Προμήθεια Συστήματος Συναγερμού για φύλαξη χώρου Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ  

Προμήθεια Σετ Περίφραξης Χώρου Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης  

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των Τμημάτων είτε για οποιοδήποτε Τμήμα επιθυμεί ο οικονομικός 
φορέας. 

Εκτιμώμενη συνολική αξία  1.600.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 384.000,00€): 

ΤΜΗΜΑ Α: 1.546.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 371.040,00€ ) 

ΤΜΗΜΑ Β: 20.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 4.800,00€ ) 

ΤΜΗΜΑ Γ: 16.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 3.840,00€ ) 

ΤΜΗΜΑ Δ: 6.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 1.440,00€ ) 

ΤΜΗΜΑ Ε: 4.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 960,00€ ) 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: 8.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 1.920,00€ ) 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων  

CPV : 38636000-0 Eιδικά οπτικά όργανα για lidar - cameras 

CPV: 45223110-0 Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών  

CPV:  44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια  

CPV: 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 

CPV: 35121700-5 Συστήματα συναγερμού ασφαλείας 

CPV: 34928220-6 Στοιχεία περίφραξης  

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της, εκτός αν αφορά Τμήμα 
του έργου, οπότε η διάρκεια ορίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που απαιτεί η διακήρυξη για το συγκεκριμένο 
τμήμα. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
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παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής για το Τμήμα Α, ενώ για τα υπόλοιπα Τμήματα κριτήριο αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 
297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις»,,  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 
και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιoν της Α.Ε.Π.Π.» 

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
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- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Το πρωτογενές αίτημα (19REQ004933697) “Τεχνικό Δελτίο του Έργου με προτεινόμενο νέο τίτλο: «Ολοκληρωμένο 

αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών για την δασική περιοχή του Σέιχ Σου» και προϋπολογισμού  

2.200.000,00€” 

- Την υπ’ αρ. 59917/05.06.2019 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι) Απόφαση ένταξης της ΣΑΕΠ 008, το οποίο εντάχθηκε στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην ΣΑΕΠ 008 του ΠΔΕ 2019, με κωδικό  2019ΕΠ00800001  και 

προϋπολογισμού 2.200.000,00€. 

- Το με 31852/13.07.2020 (ΑΔΑ:6ΚΝ8ΟΡ1Υ-Ε77) έγγραφο της ΑΔΜΘ περί έγκρισης εγκατάστασης,  επί δημοσίας 

δασικής έκτασης, εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου “Ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης 

πυρκαγιών” εντός του ΠΔΘ ( ΣΕΙΧ ΣΟΥ) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

- Την αριθ. 274/09-03-2021 (ΑΔΑ: 681Σ7ΛΛ-8Α7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., που αφορά στην 

έγκριση διακήρυξης του Διαγωνισμού 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η/04/2021και ώρα 15:00μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 7η Μαΐου 2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/03/2021 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε τους κάτωθι Συστημικούς Αριθμούς: 

- 108330 (αφορά αποκλειστικά το Τμήμα Α της Διακήρυξης) &  

- 108335 (αφορά αποκλειστικά τα Τμήματα Β έως ΣΤ της Διακήρυξης) 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.pkm.gov.gr   

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 
την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

● η με ΑΔΑΜ 21PROC008348441 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

● η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

Ι. Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

ΙΙ. Tο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] όπως έχει διαμορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο 
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

ΙΙΙ. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

ΙV. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

V. Σχέδιο Σύμβασης  

● οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

http://www.promitheus.gov.gr/
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επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται βάσει των Υποδειγμάτων του Παραρτήματος ΙII της παρούσας Διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, 
άνευ ΦΠΑ, του κάθε Τμήματος για το οποίο επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, σύμφωνα με το σχέδιο εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περιπτώσεις συνεταιρισμών η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε όλα τα μέλη ΔΣ.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει 

(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 
2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
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οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να 
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε 
ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
για το Τμήμα Α, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

(1) ελάχιστο μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τα τελευταία 3 έτη - διαχειριστικές χρήσεις 2017, 2018, 2019, 
τουλάχιστον ίσο με το με το 75% του προϋπολογισμού του Τμήματος Α, χωρίς ΦΠΑ, συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης ή έναρξης δραστηριοτήτων του φορέα. Διευκρινίζεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών πρέπει να προκύπτει 
από εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις. 

(2) πιστοληπτική ικανότητα, σε ύψος τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού του Τμήματος Α της υπό 
ανάθεση σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά 
από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται, μόνο για το Τμήμα Α:  

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (2018, 2019, 2020), έως την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών να έχουν εκτελέσει σύμβαση / συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων 
ανίχνευσης οπτικής τεχνολογίας lidar εξωτερικού χώρου, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσο με το 50% του 
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προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης του Τμήματος Α, χωρίς Φ.Π.Α.  

β) να διαθέτουν Ομάδα Έργου που θα αποτελείται από 2 τουλάχιστον μέλη εκ των οποίων: 

- έναν υπεύθυνο έργου, απόφοιτο ΑΕΙ ή ισότιμου πτυχίου, με τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε αντικείμενο ίδιο με το 
υπό ανάθεση τμήμα του έργου. 

- έναν συντονιστή για τη συνεργασία με τις ομάδες έργου των υπόλοιπων τμημάτων του έργου 

Για τον υπολογισμό της τριετίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ολοκλήρωσης του/των έργου/ων. Σε περίπτωση 
έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση εταιρειών, λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός του έργου που έχει 
υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού (%) συμμετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός 
προϋπολογισμός του έργου. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος. 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να δηλώσει τις αντίστοιχες προμήθειες που εκτέλεσε, με αντικείμενο ποσοτικά και 
ποιοτικά όμοιο προς το συμβατικό, όπως τα ανωτέρω χαρακτηριστικά καθορίζονται παραπάνω, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία είτε από τον ίδιο ως Ανάδοχο, είτε ως Υπεργολάβο (της 
υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με στοιχεία γνωστοποίησής της στην Φορολογική Αρχή), με αναφορά της 
ημερομηνίας έναρξης και λήξης αυτής, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη (στοιχεία που ο διαγωνιζόμενος θα 
συμπεριλάβει και στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ), καθώς και όλων των λοιπών σχετικών 
πληροφοριών που τεκμηριώνουν την ζητούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

 

Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 
τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα, στο ΕΕΕΣ. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 
ακόλουθα πρότυπα ή μεταγενέστερα τους, εν ισχύ, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον 
ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. 

Για όλα τα Τμήματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ: 

α) ISO 9001:2015 - Πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας ή ισοδύναμο   

β) ISO 14001:2015 - Πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ισοδύναμο 

Επιπλέον, για το Τμήμα Α: 

α) ISO 27001:2013 - Πιστοποίηση ασφάλειας πληροφοριών ή ισοδύναμο  

Στις περιπτώσεις ενώσεων/ κοινοπραξιών, για την ικανοποίηση της παρούσας απαίτησης, θα πρέπει τουλάχιστον ένα 
μέλος της ένωσης να είναι πιστοποιημένο για κάθε ένα από τα ζητούμενα πρότυπα. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 
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παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης 
των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου δεν ανήκουν κατά την ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς στο προσωπικό του υποψηφίου οικονομικού φορέα, πρέπει να συνυποβάλλεται 
υπογεγραμμένο ΕΕΕΣ (ενότητα 2.2.9.1.περ. γ) από τα πρόσωπα αυτά, με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που τους 
αφορούν.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

α) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 
και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  
του Παραρτήματος 1 και τις οδηγίες της ΓΓΕ & ΕΠ που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.eaadhsy.gr/  

β) Ο οικονομικός φορέας ο οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία και δεν στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα ΕΕΕΣ.  

γ) Όταν ο οικονομικός φορέας, συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 
2.2.8, πρέπει να μεριμνά ώστε να υπάρχει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και χωριστό ΕΕΕΣ δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από έκαστο από τους τρίτους φορείς στους οποίους στηρίζεται  

δ) Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της 
σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει (ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Εφόσον ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες του 
υπεργολάβου του, ο τελευταίος υποβάλλει συμπληρωμένο το ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που απαιτούνται για τους φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση (γ). 

ε) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

στ) Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
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εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 
οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

ζ) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου 2.2.9.2., όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται 
στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 και 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει 
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

● οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους,  

● οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
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αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έω 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 
το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 
α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
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υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και 
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, 
σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι 
αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Α) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις τελευταίες χρήσεις δημοσιευμένες στο 
ΓΕΜΗ, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που 
δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η 
κατάθεση αντιγράφου του εντύπου Ε3 για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις και εκκαθαριστικών σημειωμάτων 
των αντίστοιχων  Φορολογικών Δηλώσεων, συνοδευόμενων από Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών του για τις τρεις τελευταίες χρήσεις. 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών οικονομικών 
καταστάσεων ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του 
συμμετέχοντος, συνοδευόμενων από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 
 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο. 

Β) Πρόσφατη, με ημερομηνία έκδοσης μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, τραπεζική βεβαίωση για 
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την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα σε ύψος τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του 
προϋπολογισμού του Τμήματος Α, χωρίς ΦΠΑ. 
 

Στην περίπτωση στήριξης στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτές ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη 
διάθεσή του, τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και 
συγκεκριμένα: 

● απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του τρίτου που διαθέτει στον οικονομικό φορέα την 
χρηματοοικονομική επάρκεια  του, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει στον οικονομικό φορέα τους 
οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και περί 
της δέσμευσής του να θέσει αυτούς τους πόρους στην Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό του οικονομικού 
φορέα, καθ’ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής 
παράτασής της. 

● νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (σύμφωνα με την παρ. Β.6. κατωτέρω). 

 

 

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α1) συμβάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, με την απαιτούμενη περιγραφή της 
προμήθειας που θα βεβαιώνει το αντίστοιχο-παρόμοιο της εμπειρίας του, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα :  

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ 

  (Υποψηφίου 
Αναδόχου ή/και 
Υπεργολάβου) 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

(ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ) 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

(από – έως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & Ημ/νία) 

        

        

        

 

⮚ Με τον ανωτέρω πίνακα να κατατεθεί αναλυτικό υπόμνημα με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των 
δηλωθέντων συμβάσεων που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα την τελευταία 3ετία.  

⮚ εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται η σχετική σύμβαση και βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης/ πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την 
αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

⮚ εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη 
Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή εάν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, υπεύθυνη  δήλωση του συμμετέχοντος που θα συνοδεύεται από θεωρημένο αντίγραφο 
του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.  

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 
δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος. 

α2) Πίνακα μελών ομάδας έργου με τα βιογραφικά τους και επιπλέον για τον υπεύθυνο έργου, πτυχίο και 
βεβαιώσεις συμμετοχής σε έργα με αντικείμενο ίδιο με το υπό ανάθεση τμήμα του έργου. 
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β) Σε περίπτωση όπου ο προσωρινός Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 
τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει  

α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα του έργου που έχει 
δηλώσει στην προσφορά του.  

β) Υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι 
αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που 
περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη 
εκτέλεση του.  Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων 
των νόμιμων εκπροσώπων των υπεργολάβων αλλά μόνο η υπογραφή τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον 
προσφέροντα οικονομικό φορέα.   

Επισημαίνεται ότι όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 που θα προσκομιστούν από τους 
υπεργολάβους που θα  αναλάβουν την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, θα πρέπει να έχουν 
ημερομηνία υπογραφής προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της υποβολής της προσφοράς. 

γ) Ο οικονομικός φορέας δύναται να στηρίζεται στην τεχνική ικανότητα άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει 
στη διάθεσή του, τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και 
συγκεκριμένα: 

● Απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του τρίτου που διαθέτει στον οικονομικό φορέα την ανάλογη 
τεχνική ικανότητα, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στον οικονομικό φορέα τα αναλυτικά 
αναφερόμενα σε αυτές μέσα τεχνικής ικανότητας που απαιτούνται καθώς και περί της δέσμευσής του να 
θέσει αυτά τα μέσα στην Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό του οικονομικού φορέα καθ’ όλη την 
καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

● νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα (σύμφωνα με την παρ. Β.6. κατωτέρω),  

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης σύμφωνα  με το πρότυπο 
ISO 9001, ISO 14001 και το πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.2.7. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 
(πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
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διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών 
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που 
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Β.9 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω στις παρ. Β.3 και Β.4 
αναφερόμενα. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης για το Τμήμα Α είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Πληρότητα τεχνικής προσφοράς - Κατανόηση του έργου 25% 

Κ2 Aπόσταση ανίχνευσης συστήματος Lidar 45% 

Κ3 Ταχύτητα περιστροφής κεφαλής Lidar 10% 

Κ4 Γωνιακή ακρίβεια περιστροφής κεφαλής lidar 10% 

Κ5 
Ομάδα Έργου - Εμπειρία στελεχών  - Προηγούμενη συνεργασία - 
Συμμετοχή σε υλοποίηση παρόμοιων με το παρόν έργα 

10% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 
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Η βαθμολόγηση των κριτηρίων θα γίνει ως εξής: 

 

1) Η βαθμολόγηση Β1 του κριτηρίου Κ1 γίνεται με βάση την πληρότητα της τεχνικής προσφοράς και την κατανόηση 
του έργου ως προς τα ζητήματα που πρέπει να τεκμηριωθούν για να αποδείξουν ότι η προσφερόμενη λύση είναι η 
ορθή ως προς τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

Η προσφορά του υποψήφιου, η οποία καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της προκήρυξης λαμβάνει τον βαθμό 100, ως η 
ελάχιστα αποδεκτή τιμή, η προσφορά που υπερκαλύπτει το μέγιστο σε σχέση με τις λοιπές προσφορές λαμβάνει τον 
βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων 
τιμών. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις αποκλείονται. 

 

2) Η βαθμολόγηση Β2 του κριτηρίου Κ2 γίνεται με βάση την απόσταση σε ακτίνα ανίχνευσης, που έχει δυνατότητα να 
ανιχνεύσει ο αισθητήρας lidar του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης (σύμφωνα και με τις 
λοιπές απαιτήσεις που αναφέρονται στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης).  

Η προσφορά που ο αισθητήρας lidar έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει, σύμφωνα με τις λοιπές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, απόσταση σε ακτίνα μεγαλύτερη των 4 χιλιομέτρων λαμβάνει τον βαθμό 100, ως η ελάχιστα αποδεκτή 
τιμή, η προσφορά με την κάλυψη της μεγαλύτερης απόστασης λαμβάνει τον βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες 
προσφορές λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων τιμών. Προσφορές με δυνατότητα 
ανίχνευσης σε απόσταση μικρότερη των 4 χιλιομέτρων αποκλείονται. 

 

3) Η βαθμολόγηση Β3 του κριτηρίου Κ3 γίνεται με βάση την ταχύτητα περιστροφής της κεφαλής lidar (σύμφωνα και με 
τις λοιπές απαιτήσεις που αναφέρονται στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης). 

Η προσφορά που ο αισθητήρας lidar έχει την δυνατότητα να περιστραφεί, σύμφωνα με τις λοιπές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, με ταχύτητα περιστροφής μεγαλύτερη από 2 μοίρες το δευτερόλεπτο λαμβάνει τον βαθμό 100, , ως η 
ελάχιστα αποδεκτή τιμή, η προσφορά με την μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής λαμβάνει τον βαθμό 150 και όλες οι 
υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων τιμών. Προσφορές με με 
ταχύτητα περιστροφής μικρότερη από 2 μοίρες το δευτερόλεπτο αποκλείονται. 

 

4) Η βαθμολόγηση Β4 του κριτηρίου Κ4 γίνεται με βάση την γωνιακή ακρίβεια περιστροφής της κεφαλής lidar 
(σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης). 

Η προσφορά που ο αισθητήρας lidar έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει, σύμφωνα με τις λοιπές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, με γωνιακή ακρίβεια καλύτερη των 0,25 μοιρών λαμβάνει τον βαθμό 100, ως η ελάχιστα αποδεκτή τιμή, η 
προσφορά με την μεγαλύτερη γωνιακή ακρίβεια (δηλαδή την μικρότερη τιμή για την γωνιακή ακρίβεια) λαμβάνει τον 
βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων 
τιμών. Προσφορές με γωνιακή ακρίβεια μεγαλύτερη των 0,25 μοιρών αποκλείονται. 

 

5) Η βαθμολόγηση Β5 του κριτηρίου Κ5 γίνεται με βάση την σύνθεση της ομάδας έργου, την εμπειρία των στελεχών 
της, την προηγούμενη συνεργασία μεταξύ τους και την συμμετοχή τους σε υλοποίηση παρόμοιων με το παρόν έργα. 

Η υποβληθείσα προσφορά που έχει ομάδα έργου με στελέχη; α) που καλύπτουν τις ανάγκες του έργου, β) που έχουν 
προηγούμενη συνεργασία μεταξύ τους τουλάχιστον 2 εξ' αυτών και γ) έχουν συμμετάσχει τα τελυταία 3 χρόνια στην 
υλοποίηση  τουλάχιστον 1 παρόμοιου με το παρόν έργο, σύμφωνα με την διακήρυξη, λαμβάνει τον βαθμό 100, ως η 
ελάχιστα αποδεκτή τιμή, η προσφορά που υπερκαλύπτει το μέγιστο σε σχέση με τις λοιπές προσφορές λαμβάνει τον 
βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων 
τιμών. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις αποκλείονται. 

 

Κριτήριο ανάθεσης για τα υπόλοιπα Τμήματα (Β, Γ, Δ, Ε, Στ) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Τμήματος Α 

Προσδιορισμός πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  

Το σύνολο της βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠi) του οικονομικού φορέα προκύπτει από το άθροισμα των 
αξιολογήσεων των επιμέρους κριτηρίων (Κ1,Κ2,Κ3,Κ4,Κ5) δηλαδή:  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 
ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου Ti θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς ΒΤΠi θα προκύπτει από το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών Τi όλων των κριτηρίων. 

Επομένως η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΒΤΠi = ΤΠi / ΤΠmax 

Όπου 

ΤΠmax : η μεγαλύτερη βαθμολογία ΤΠi από όλες όσες βαθμολογηθηκαν 

ΤΠi=Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+Τ5 για την Ομάδα Α  

όπου  

Τi=Bi*ΣΒi 

Βi: Ο βαθμος αξιολόγησης του κριτηρίου Κi 

ΣΒi: Ο συντελεστής βαρυτητας του κριτηρίου Κi 

Ο προκύπτων βαθμός Τi κάθε κριτηρίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.  

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς ΒΟΠi για το Τμήμα Α προκύπτει από τον τύπο: 

ΒΟΠi = ΟΠmin / ΟΠi 

όπου 

ΟΠmin : το ποσό της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς από όλες όσες εγκρίθηκαν για το άνοιγμα τους 

ΟΠi : το ποσό της οικονομικής προσφοράς i  

O τελικός βαθμός αξιολόγησης ΤΒΑi για το υποψήφιο οικονομικό φορέα (i) προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:  

ΤΒΑi =[ 0,20xΒOΠi]+[ 0,80xΒΤΠi]  

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο οικονομικός φορέας με την υψηλότερη 
βαθμολογία ΤΒΑ ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος.  
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες  .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική 
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η 
αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη 
δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας 
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 
οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

  2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 014 (Α’ 94), είτε και σε απλή  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί 
από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016  

 β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML 
και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα II).  
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β) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση. 

γ) την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι επισκέφθηκαν τους δύο χώρους εγκατάστασης 
και αφού έλαβαν υπόψη τις τοπικές συνθήκες (ύψος δένδρων, έδαφος, πρόσβαση, κλπ), βεβαιώνουν ότι έχουν την 
απαραίτητη γνώση για την υποβολή της προσφοράς τους. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης του 
παραρτήματος ΙΙ, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν: 
 

1) Όλα τα κατά περίπτωση σχέδια, μελέτες τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια, prospectus, εικόνες κλπ., των 

κατασκευαστών των ειδών, όπου θα φαίνονται και θα αποδεικνύονται τα αναφερόμενα στην τεχνική 

περιγραφή κατωτέρω στο Παράρτημα Ι και ειδικότερα τις τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης 

του Παραρρτήματος ΙΙ.  

2) Πιστοποιητικά Κατασκευαστή (CE), ή Δηλώσεις Συμμόρφωσης ανά προβλεπόμενο είδος (εφόσον προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία).  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης.  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε Ευρώ και ανά μονάδα/είδος και συνολικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος III της παρούσας. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% ,  στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στην 
παρούσα διακήρυξη. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από 
τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας 
ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

● Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 7η Μαΐου 
2021 και ώρα 09:00π.μ. 

●  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

● Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση 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. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν 
έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που αποσφραγίστηκαν και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα 
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει 
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
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το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη 
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε 
σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 
4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση 
που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του 
άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 
της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με 
αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 
ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το  
άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) 
προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός 
αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου 
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών 
της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα 
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σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται 
αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της 
διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) 
ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) 
ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την 
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 
συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας 
σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για 
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.   
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το 
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης 
προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
και 2.1.5. της παρούσας, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται 
τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 4.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης με εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους 3% επί του συμβατικού τιμήματος άνευ Φ.Π.Α., και με 
ισχύ τουλάχιστον 3 ετών ή όσων προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του , η οποία θα αρχίζει με την οριστική 
παραλαβή των ειδών   

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

4.3  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.4 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.4.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του 
όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 
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όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 
του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά 
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει 
τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

4.5 Υπεργολαβία 

4.5.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.5.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 
του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά 
την ως άνω διαδικασία.  

4.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.6 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

 

4.7 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.7.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που 
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1.  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους τρόπους:  

α) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατά 100% μετά την οριστική πραλαβή των συμβατικών ειδών από την επιτροπή 
παραλαβής που θα συγκροτηθεί. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση  
ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της 
παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 
20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την 
εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας 
προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των 
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 
4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 
του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%,  στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του 
καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, και  είσπραξη εντόκως της προκαταβολής 
που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

5.2.2.  Αν η ολοκλήρωση (τμηματική /και συνολική) των υποχρεώσεων του Αναδόχου γίνει μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται 
σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του 
συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 
ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), 6.2. (Παραλαβή υλικών), 6.3. (Απόρριψη 
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση 
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 
221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της 
παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, στην 
οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 
4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.       
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στο σύνολό του. 
Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο εντός 18 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, και συγκεκριμένα όπως περιγράφεται στο χρονοδιάγραμμα ανά Ομάδα προμήθειας. Τα προμηθευόμενα 
είδη θα συνοδεύονται από τεύχος αναλυτικών οδηγιών χρήσης στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Επίσης θα πρέπει να 
καταθέσει και την εγγύηση του κάθε τμήματος του εξοπλισμού από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 
Η παράδοση περιλαμβάνει, εντός του οριζόμενου χρόνου παράδοσης των 18 μηνών, την δοκιμαστική λειτουργία του 
συνόλου του εξοπλισμού στο πεδίο και την εκ παραλλήλου εκπαίδευση, στη χρήση των συστηματων, του 
προτεινόμενου από την Αναθετουσα Αρχή προσωπικού. Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 8 ώρες για κάθε 
εκπαιδευόμενο και θα γίνεται σε τμήματα των 10 ατόμων. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.1.4. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 
221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με  μακροσκοπικό έλεγχο. 

Η παραλαβή αφορά τον εξοπλισμό: 

ΟΜΑΔΑ Α  

- Προμήθεια Σετ Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης με Σύστημα τοπικού χειρισμού και επίβλεψης 

 (ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές)  1 Σετ 

- Προμήθεια Σετ Κινητού Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης επί πλατφόρμας-τρέιλερ πλήρες με Σύστημα 





 

38 

τοπικού χειρισμού και επιβλεψης και Συστήματος Αδιάλειπτης Λειτουργίας 

 (ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές)  1 Σετ 

- Προμήθεια Σετ Συστηματος Κεντρικού Σταθμού (συλλογής, αποθήκευσης και αναμετάδοσης δεδομένων) των 
ολοκληρωμένων συστηματων ανίχνευσης 

 (ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές)  1 Σετ 

ΟΜΑΔΑ Β  

Προμήθεια Πλατφόρμας Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης  

(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 2 Σετ 

ΟΜΑΔΑ Γ  

Προμήθεια Οικίσκου τύπου ISOBOX Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης 

(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 2 Σετ 

ΟΜΑΔΑ Δ  

Προμήθεια Συστήματος Αδιάλειπτης  Λειτουργίας Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης  

(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 2 Σετ 

ΟΜΑΔΑ Ε  

Προμήθεια Συστήματος Συναγερμού για φύλαξη χώρου Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης 

(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 2 Σετ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  

Προμήθεια Σετ Περίφραξης Χώρου Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης  

(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 2 Σετ 

 

Μετά την παράδοση του Παραδοτέου (εξοπλισμός, τεύχος αναλυτικών οδηγικών χρήσης στα Ελληνικά ή Αγγλικά, 
εγγύηση του κάθε τμήματος του εξοπλισμού από την κατασκευάστρια Εταιρεία, ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει την 
πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού σε δοκιμαστική λειτουργία στο πεδίο.  

Η παράδοση - παραλαβή περιλαμβάνει δοκιμαστική λειτουργία στο πεδίο με παράλληλη εκπαίδευση στην χρήση 
των συστημάτων, του προτεινόμενου από την Αναθέτουσα Αρχή προσωπικού. Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 
τουλάχιστον 8 ώρες για κάθε εκπαιδευόμενο και θα γίνεται σε τμήματα των 10 ατόμων. 

Με την παράδοση του εξοπλισμού θα υποβληθεί και πλήρης σειρά συνοδευτικού υλικού δηλαδή τεύχος 
αναλυτικών οδηγικών χρήσης στα Ελληνικά ή Αγγλικά και εγγύηση του κάθε τμήματος του εξοπλισμού από την 
κατασκευάστρια Εταιρεία. 

Το κόστος της διενέργειας των παραπανω ελέγχων για την παραλαβή του εξοπλισμού βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 
4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 
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πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 
κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού 
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται 
ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

6.4.  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα IV της 
παρούσας Διακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία όλων των 
προσφερομένων ειδών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα δηλώσει στην Τεχνική Προσφορά του.  
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Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα 
λοιπά τεύχη της σύμβασης 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο εξοπλισμός απαιτούν σχεδόν μηδενικό downtime γιατί η 
στιγμή που απαιτείται η λειτουργία του είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.. 

Οι απαιτήσεις για την λειτουργία του συστήματος, επιβάλλουν την δέσμευση του αναδόχου, με μια συμφωνία 
επιπέδου συντήρησης, για τουλάχιστον 3 χρόνια, κατά το οποίο διάστημα ο ανάδοχος εγγυάται ότι, η διαθεσιμότητα 
του εξοπλισμού είναι μεγαλύτερη από 95% του χρόνου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα δεσμευτεί κατά την υποβολή της τεχνικής του προσφοράς για τα ανωτέρω με σχετική 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει τον χρόνο διαθεσιμότητας του εξοπλισμού σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Με την παράδοση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής λετουργίας των ειδών της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει επικαιροποιημένη έγγραφη δέσμευση του για τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση μη τήρησης του SLA, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 
στο σύνολό της υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

Γενικότερα, η αναγγελία βλαβών ή και προβλημάτων γίνεται με email, αλλά ειδικότερα με τον τρόπο, που θα 
συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει προσωρινά το υπό επισκευή είδος με κάποιο άλλο παρόμοιο έτσι 
ώστε να υπάρχει το ελάχιστο επιθυμητό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το υπο επισκευή είδος θα 
μεταφερθεί προς επιδιόρθωση ή αντικατάσταση με όμοιο είδος ή καλύτερο και να δώσει για αυτό εγγύηση μέχρι 
το τέλος της περιόδου της εγγύησης. Η μεταφορά θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου που θα καλύψει και τα έξοδα 
μεταφοράς. 

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται πως ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει τη λειτουργία του εξοπλισμού. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα 
αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για 
την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή 
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, 
του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται ανωτέρω. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.5.  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς 
τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ.  
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6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 

                                                                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

                                                                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ 

 

 

                                                                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο έχει ως αντικείμενο την δημιουργία ενός Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών 
συνδυάζοντας σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες για την δασική περιοχή του Σέιχ Σου και ειδικότερα στο 
επίπεδο της πρόληψης, παρακολούθησης και έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών.  

Σύμφωνα με την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία η έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι 
σημαντικότερη από τη διαχείριση αυτής γιατί μειώνει τις καταστροφές και το κόστος καταστολής. Είναι 
αποδεδειγμένο και γενικά παραδεκτό ότι, όταν μια δασική πυρκαγιά εξαπλωθεί είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. 
Αντίθετα, στα αρχικά στάδια είναι εύκολη η κατάσβεση κάθε πυρκαγιάς, ακόμα και με πεπερασμένο εξοπλισμό. 
Σήμερα, η παρατήρηση και ειδοποίηση για την υπάρξη πυρκαγιάς από την πολιτεία συνήθως γίνεται με εποχικούς 
πυροσβέστες ή/και εθελοντές από παρατηρητήρια (πυροφυλάκια, θέσεις παρατήρησης) και περιπολίες. Ωστόσο, 
η συγκεκριμένη μέθοδος έχει αρκετούς περιορισμούς, τόσο ως προς την περιορισμένη ικανότητα του ανθρώπινου 
ματιού να αντιληφθεί φωτιά ή καπνού (ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της νύχτας αλλά και σε μακρινή απόσταση) 
όσο και ως προς το πλήθος των διαθέσιμων εθελοντών/πυροσβεστών (το πλήθος των οποίων μεταβάλλεται σε 
ετήσια βάση). 

Παράλληλα, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της, έχει παρατηρηθεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο μία αυξητική τάση στον αριθμό των πυρκαγιών ενώ η ένταση και το καταστροφικό 
αποτέλεσμα αυτών φαίνεται επίσης να κλιμακώνεται.  

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες χρήσης της τεχνολογίας για την έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών ωστόσο αυτό 
που καθιστά τις μέχρι τώρα λύσεις επιχειρησιακά μη αποτελεσματικές ή/και προβληματικές είναι: 

- Η αδυναμία εγκατάστασης σε μεγάλες δασικές εκτάσεις 

- Το μεγάλο ποσοστό λανθασμένων συναγερμών 

- Η αδυναμία ακριβούς εντοπισμού της εστίας της φωτιάς 

Το παρόν έργο έρχεται να καλύψει τα κενά των υφιστάμενων λύσεων και να συμβάλει αποτελεσματικότερα στην 
ανίχνευση και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που είναι πιθανόν να εμφανισθούν, διαφυλάττοντας το 
περιβάλλον αλλά και τις μοναδικές αισθητικές και φυσικές αξίες που φιλοξενεί ένα δάσος.  

Τα περισσότερα συστήματα προσπαθούν να αντικαταστήσουν ή να περιορίσουν την ανθρώπινη συμμετοχή στην 
διαδικασία ανίχνευσης μιας πυρκαγιάς αλλά αποτυχαίνουν γιατί πάντα υπάρχει ο παράγοντας της αμφιβολίας και 
του λάθους ως προς την επιτυχή πρόβλεψη για την έναρξη μιας πυρκαγιάς. 

Το παρόν σύστημα δεν προσπαθεί να αφαιρέσει από τον άνθρωπο τον ουσιαστικό ρόλο στην προσπαθεια 
έγκαιρης ανίχνευσης μιας πυρκαγιάς, αλλά έρχεται να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην 
αναγνώριση της έναρξης μιας πυρκαγιάς για να βοηθήσει στην έγκαιρη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. 

Η ανάπτυξη του Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Σύστηματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ 
Σου είναι ένα Σύστημα Υποβοήθησης Λήψης Απόφασης για την έγκαιρη Ανίχνευση Πυρκαγιών και θα έχει ως 
αποτέλεσμα την δημιουργία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ενός χάρτη πιθανοτήτων του να έχει ξεκινήσει μια 
πυρκαγιά σε συγκεκριμένο σημείο του δάσους. 

Οι καινοτομίες που εισάγει αυτό το σύστημα με την χρήση αισθητήρων τύπου Lidar είναι ότι μπορει να ανιχνεύσει 
μια αρκετά μεγάλη έκταση και να απεικονίσει τα αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια. Επιπλεον η ανίχνευση δεν 
επιρρεάζεται ιδιαίτερα από το αν γίνεται μέρα ή νύχτα και αν έχει περισσότερο ή λιγότερο καλό καιρό. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το αντικείμενο της σύμβασης, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει το έργο : “Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης 
Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου”. Η προμήθεια αφορά σε σύστημα τοπικών σταθερών/κινητών 
σταθμών ανίχνευσης πυρκαγιάς, που χρησιμοποιούν αισθητήρες τεχνολογίας lidar και κεντρικού σταθμού 
συγκεντρωσης και απεικόνισης πληροφοριών.  

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης  για την ανίχνευση πιθανότητας 
πυρκαγιάς στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου. Το καινοτόμο σύστημα εκτός της έγκαιρης ανίχνευσης για 
πυρκαγιά θα έχει τη δυνατότητα να δώσει στις πυροσβεστικές δυνάμεις το πιθανό στίγμα της εστίας καθώς και 
την πιθανή κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Το σύστημα θα εποπτεύει επί 24ώρου βάσεως μία έκταση μεγαλύτερη 
των 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων.  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το έργο "Oλοκληρωμένο Aυτόνομο Σύστημα Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου" αφορά 
σε προμήθεια συστήματος τοπικών σταθερών/κινητών σταθμών ανίχνευσης πυρκαγιάς, που χρησιμοποιούν 
αισθητήρες οπτικής τεχνολογίας τύπου lidar  και κεντρικού σταθμού συγκεντρωσης και απεικόνισης 
πληροφοριών.  

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης  για την ανίχνευση πιθανότητας 
πυρκαγιάς στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου. Το καινοτόμο σύστημα εκτός της έγκαιρης ανίχνευσης για 
πυρκαγιά θα έχει τη δυνατότητα να δώσει στις πυροσβεστικές δυνάμεις το πιθανό στίγμα της εστίας καθώς και 
την πιθανή κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Το σύστημα θα εποπτεύει επί 24ώρου βάσεως μία έκταση μεγαλύτερη 
των 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

Το σύστημα θα λειτουργεί 24/7 καθόλη την αντιπυρική περίοδο. Κάθε ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης θα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένα σάρωση της περιοχής ευθύνης παρέχοντας προϊόντα ανίχνευσης μέσω του 
αισθητήρα lidar και εικόνες από τον οπτικό και θερμικό αισθητήρα. (Θα προβλέπεται και η δυνατότητα 
αποκλεισμού σάρωσης συγκεκριμένων περιοχών). Το σχετικό ενσωματωμένο λογισμικό θα λειτουργεί για την 
άμεση και αυτοματοποιημένη ανίχνευση παρουσίας σωματιδίων καπνού, που ανέρχονται προς τα πάνω κατά την 
έναρξη μιας πυρκαγιάς, (σε αυτή τη φάση μπορεί να είναι ακόμα μη ορατά με το ανθρώπινο μάτι). Η διάκριση 
καπνού με άλλα νέφη (π.χ. σκόνη, υδρατμοί) δύναται να πραγματοποιείται μέσω της ένδειξης αποπόλωσης του 
φωτός της δέσμης laser του ανιχνευτή lidar. Οι μετρήσεις του ανιχνευτή μεταφέρονται σε σχετικό χάρτη με ειδικό 
χρωματισμό για την διευκόλυνση του χρήστη, και σε έναν άλλο χάρτη εδάφους όπου απεικονίζονται οι 
πιθανοτήτες έναρξης μιας πυρκαγιάς σε κάθε συγκεκριμένη περιοχή. 

Με την ανίχνευση σχετικού συμβάντος, δηλαδή πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς σε συγκεκριμένο σημείο 
μεγαλύτερη από προκαθορισμένη τιμή, το σύστημα προβλέπεται, κατά την αυτόματη λειτουργία του, να μπορεί 
να διακόπτει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα την λειτουργία σάρωσης με στόχο τον ενδελεχή σάρωση/έλεγχο 
συγκεκριμένα της περιοχής ενδιαφέροντος. Εφόσον οι ενδείξεις οδηγούν σε αύξηση της πιθανότητας έναρξης 
πυρκαγιάς σε συγκεκριμένο σημείο, ειδοποιείται ο χειριστής και/ή ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του 
συστήματος. Εάν ο χειριστής διαπιστώσει με τις διαδικασίες της υπηρεσίας για την επιβεβαίωση πυρκαγιών και 
με την βοήθεια των αισθητήρων/καμερών (οπτική και θερμική) ότι δεν πρόκειται για πυρκαγιά, μπορεί να δώσει 
εντολή στο σύστημα να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία σάρωσης/ανίχνευσης. Οι οπτικοί και θερμικοί 
αισθητήρες/κάμερες θα είναι ενσωματωμένοι στο ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης με τέτοιο τρόπο ώστε κατά 
την αυτόματη λειτουργία να περιστρέφονται μαζί με τον ανιχνευτή lidar και να "κοιτάζουν" προς την ίδια 
κατεύθυνση. Ο χειριστής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να κινήσει το σύστημα σάρωσης χειροκίνητα. Το ίδιο το 
σύστημα, εάν δεν λάβει κάποια άλλη εντολή, μετά από συγκεκριμένο προγραμματισμένο χρόνο θα επιστρέφει 
αυτόματα σε κανονική λειτουργία σάρωσης για την επιτήρηση της υπόλοιπης δασικής έκτασης (είναι γνωστό ότι 
εάν υπάρχει μια πυρκαγιά είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και άλλη στην ευρύτερη περιοχή. 
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Το κάθε ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης θα έχει ενσωματωμένο και έναν μετεωρολογικό σταθμό γιατί σε 
περιπτωση πυρκαγιάς είναι σημαντικό να είναι γνωστές οι επικρατούσες τοπικά μετεωρολογικές συνθήκες όπως 
ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία και υγρασία, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, βροχόπτωση κλπ. 

Γενικότερα η διαπίστωση αυξημένης πιθανότητας πυρκαγιάς σε κάποιο σημείο θα δίδεται στον χειριστή με 
συντεταγμένες της πιθανής εστίας, χρονική στιγμή ανίχνευσης και επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες. 

Η επεξεργασία των δεδομένων του ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης θα γίνεται από το σύστημα 
επεξεργασίας, ανάλυσης και μετάδοση δεδομένων του κάθε συστήματος.  

Η παρακολούθηση του συνόλου των προϊόντων του συστήματος (ειδοποιήσεις, προϊόντα ανίχνευσης, τηλεοπτική 
κάλυψη, κτλ) προβλέπεται να πραγματοποιείται από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου συγκέντρωσης δεδομένων και 
παρακολούθησης, το οποίο θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδείξει ο φορέας λειτουργίας. Η μεταφορά από 
και προς τους σταθμούς ανίχνευσης και τον κεντρικό σταθμό γίνεται μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης (δορυφορική, 
κινητή τηλεφωνία, καλωδιακή ή άλλη τεχνολογία). 

Όλα τα δεδομένα θα είναι ανοικτά και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για 
τον άρτιο συντονισμό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.  

Το ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης θα τοποθετηθεί έτσι ώστε να μπορεί να "βλέπει" πάνω από τις κορυφές 
των δένδρων για  να μπορεί να λειτουργήσει ανεμπόδιστα. Για τον σκοπό αυτό θα είναι εγκατεστημένος πάνω σε 
μεταλλική πλατφόρμα ικανού ύψους και αντοχής. Στο κάτω μέρος της πλατφόρμας θα βρίσκεται οικίσκος τύπου 
ISOBOX, εντός του οποίου θα βρίσκεται εγκατεστημένο το υπολογιστικό και ηλεκτρονικό τμήμα του 
ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης. 

Για την αδιάλειπτη λειτουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων ανίχνευσης θα πρέπει να υπάρχει σύστημα 
παροχής βοηθητικής ενέργειας μέσω κατάλληλης γεννήτριας (για το κινητό ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης ή 
UPS συστήματος μπαταριών για 4 ώρες μετά την οποιαδήποτε διακοπή της βασικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας). 

Η περιοχή εγκατάστασης του κάθε ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης θα είναι οριοθετημένη και 
περιφραγμένη με περίφραξη βαρέως τύπου για λόγους ασφαλείας. Η περιοχή αυτή θα έχει φωτισμό ασφαλείας 
και θα επιτηρείται με κατάλληλο αυτόνομο σύστημα συναγερμού το οποίο θα περιλαμβάνει κάμερες, ραντάρ 
ανίχνευσης παρουσίας και μαγνητικές επαφές και θα ειδοποιεί μεσω δικτύου 3G/4G κινητής τηλεφωνίας για 
τυχόν παραβίαση της ασφάλειας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το ολοκληρωμένο σύστημα συντίθεται από ένα συνδυασμό καινοτόμων και προηγμένων τεχνολογιών και 
υποσυστημάτων. Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει 6 Τμήματα και οι προδιαγραφές της κάθε μιας έχει ως 
εξής: 

ΤΜΗΜΑ Α 

α) Σετ Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης με Σύστημα τοπικού χειρισμού και επιβλεψης 

Αισθητήρας LIDAR ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης 

Θα υπάρχουν δύο (2) σταθεροί σταθμοί ανίχνευσης όπου στον καθένα θα εγκατασταθεί από ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα ανίχνευσης με αισθητήρες οπτικής τεχνολογίας τύπου Lidar. 

Το κάθε ένα από τα ολοκληρωμένα συστήματα ανίχνευσης θα αποτελείται από 4 ενσωματωμένα και 
διαλειτουργούντα μέρη, τα οποία θα πρσφέρουν δεδομένα στο σύστημα τοπικού χειρισμού και επίβλεψης του 
ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης, που είναι το υπολογιστικό / πληροφοριακό τμήμα του ολοκληρωμένου 
συστήματος ανίχνευσης.  

Το ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης θα βρίσκεται εγκατεστημένο πάνω σε ειδικό μηχανισμό περιστροφής, που 
θα έχει, επι ποινή αποκλεισμού, την δυνατότητα να περιστρέφεται 360 μοίρες σε πεδίο ανέμου έως και 50 
χιλιόμετρα/ώρα. Θα έχει επίσης την δυνατότητα να κατευθύνει την περιστροφική κίνηση του μηχανισμού με 
κατάλληλες εντολές, αυτόματες ή χειροκίνητες. 
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Αναλυτικά, τα επί μέρους μέρη του συστήματος, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

1) Αισθητήρας οπτικής τεχνολογίας τύπου Lidar για την ανίχνευση σωματιδίων προϊόντων καύσης, με ακρίβεια < 
10 μέτρων και με δυνατότητα περιστροφής σε δύο άξονες, 360 μοιρών στον οριζόντιο και 90 μοιρών στον 
κατακόρυφο άξονα.  

Το LIDAR θα μπορεί να ανιχνεύει σχετικά μικρές συγκεντρώσεις καπνού πυρκαγιάς σε αρχικό στάδιο, με ακτινική 
ακρίβεια μικρότερη των 4m, τηρώντας παράλληλα τις σχετικές eye safe Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (EN 60825-
1:2008). Επίσης θα πραγματοποιεί μετρήσεις αποπόλωσης  για την καλύτερη ταυτοποίηση καπνού από πυρκαγιά 
ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα μέσω κατάλληλου λογισμικού για αυτόματη και χειροκίνητη (απομακρυσμένη) 
λειτουργία καθώς και αυτοματοποιημένη ανίχνευση (lat, lon, range) σύννεφων καπνού με σκοπό τον άμεσο και 
ακριβή χωρικό εντοπισμό τους. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι οι εξής: 

Laser Source Non disturbing & Eye safe (Declaration of Conformity) 

Elastic Channels x2 

Co-Polar and Cross-Polar 

Telescope diameter 200 mm 

Full overlap range 200 m  

Range resolution 3.75 m  

3D Scanning Range Azimuth 0-360 deg, Zenith Range: > 90 deg 

Πλήρως απομακρυσμένος έλεγχος 

Συνδεσιμότητα Ethernet ή Wi-Fi  

Τροφοδοσία 230 VAC / 50 Hz 

Mέγιστη κατανάλωση < 3.0 kW 

Peak Current < 30Amps 

Quality Assurance procedures EARLINET / ACTRIS  

 

2) Οπτικός Αισθητήρας/ Κάμερα ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης 

β) την θερμική και την οπτική κάμερα υψηλής ακρίβειας για την επικύρωση της πυρκαγιάς 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι οι εξής: 

Ανάλυση >20 Mpixels 

Frame Rate >5fps 

FOV Horizontal > 30 deg 

FOV Vertical > 30 deg 

Interface USB3 or GigE 

Zoom > = 2x 

Resolution <=1.5m στα 5km 
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3) Υπέρυθρος Αισθητήρας/ Κάμερα ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι οι εξής: 

Τύπος LWIR 

Ανάλυση τουλάχιστον 640 x 480 pixels 

Wavelength 8 - 13 micron 

NETD <= 75 mK 

Zoom > 4x 

Interface CameraLink or Ethernet 

Resolution <=1.5m στα 5km 

 

4) Αισθητήρας Μετεωρολογικών δεδομένων ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι οι εξής: 

Ο μετεωρολογικός σταθμός σε κάθε σταθμό ανίχνευσης θα πρέπει να συλλέγει δεδομένα τουλάχιστον για την 
ένταση και κατεύθυνση ανέμου, την θερμοκρασία του αέρα, την ατμοσφαιρική πίεση, την υγρασία και την 
βροχόπτωση. Τα επι μέρους χαρακτηριστικά πρέπει να είναι τα εξής: 

- Κατεύθυνση ανέμου 

Εύρος 0-359 μοίρες 

Ανάλυση 1 μοίρα 

- Ταχύτητα Ανέμου 

Εύρος 0.01-60 m/s 

Ανάλυση 0.01 m/s 

Ακρίβεια έως +/- 5% 

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Εύρος -40 έως +70 °C 

Ανάλυση 0.1 °C 

Ακρίβεια +/- 0.3 C στους 20 ° C 

- Υγρασία περιβάλλοντος 

Εύρος 0 έως 100% 

Ανάλυση 1% 

Ακρίβεια +/- 2% στους 20 °C 

- Βροχόπτωση 

Εύρος 0 έως 1000mm/hr 

Ανάλυση 0.2 mm 

Ακρίβεια 98%+ για ένταση 20mm/hr 

 

5) Σύστημα τοπικού χειρισμού και επίβλεψης του ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης 

Όλα τα δεδομένα οδηγούνται στο ηλεκτρονικό - υπολογιστικό σύστημα (node server) επεξεργασίας, ανάλυσης και 
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αξιολόγησης των δεδομένων του ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης και μετάδοσης στον κεντρικό σταθμό 
ελέγχου για παρακολούθηση, μέσω ευρυζωνικής τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μέσω δορυφόρου, κινητής 
τηλεφωνίας ή άλλης τεχνολογίας ασφαλούς μετάδοσης. Το σύστημα επεξεργασίας, ανάλυσης, αξιολόγησης και 
μετάδoσης των δεδομένων του ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης θα έχει ψηφιοποιημένα και ενταγμένα 
σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) όλα τα γεωγραφικά και περιγραφικά δεδομένα της ευρύτερης 
περιοχής την οποία καλείται να ανιχνεύει.  

Το ενσωματωμένο λογισμικό/ firmware θα έχει τουλάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, τις εξής λειτουργίες:  

- Παροχή στοιχείων κατάστασης των αισθητήρων  

- Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων του συνόλου των αισθητήρων 

- Αυτόματη ανίχνευση, εντοπισμό και χαρακτηρισμό νέφων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 

- Εκτίμηση Επικινδυνότητας και παραγωγή σχετικών χαρτών πιθανότητας ύπαρξης πυρκαγιάς 

- Παραγωγή ειδοποιήσεων προς τον χρήστη 

- Παροχή γεωγραφικών συντεταγμένων της περιοχής του συμβάντος 

- Παραγωγή προϊόντων/δεδομένων ανάλυσης  

- Μετάδοση δεδομένων από και προς τον κεντρικό σταθμό συγκέντρωσης 

Για τον χειρισμό του ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης θα χρησιμοποιείται φορητός υπολογιστής βαρέως 
τύπου, που θα έχει τουλάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Type Ruggedized Windows PC / laptop 

CPU Minimum i5 or equivalent 

Memory >= 8GB 

Storage >= 256 GByte solid state 

Σύστημα επεξεργασίας, ανάλυσης, αξιολόγησης και μετάδοσης των δεδομένων του ολοκληρωμένου συστήματος 
ανίχνευσης θα είναι ένα υπολογιστικό σύστημα, που θα έχει τουλάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:: 

Type Server 

CPU Minimum i7 or better 

Memory >=16GB 

Storage >= 500 GByte solid state or HDD 

Network Interface Ethernet and Wifi 

Router Ethernet, 4G, satellite broadband 

 

β) Σετ Κινητού Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης επί πλατφόρμας-τρέιλερ πλήρες με Σύστημα τοπικού 
χειρισμού και επίβλεψης και Συστήματος Αδιάλειπτης Λειτουργίας Η/Ζ 

Το Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης είναι το ίδιο με αυτό που περιγράφηκε στην παραπάνω παράγραφο (α). Η 
διαφορά είναι ότι το ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης, επί ποινή αποκλεισμού, θα βρίσκεται εγκατεστημένο 
επί κατάλληλης για κυκλοφορία στον δρόμο πλατφόρμας/τρέιλερ. 

Για την αδιάλειπτη λειτουργία του θα χρησιμοποιείται Η/Ζ, που θα έχει θα έχει τουλάχιστον, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα παρακάτω χαρακτηριστικά:: 

Γεννήτρια βενζίνης ή πετρελαίου χαμηλού θορύβου < 80 db 

Ισχύς >3 KVA 

Τάση 230V / 50Hz 
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Δεξαμενή καυσίμου για αυτονομία τουλάχιστον 8 ώρες. 

Η εγκατάσταση θα πληρεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. 

 

γ) Σετ Συστήματος Κεντρικού Σταθμού (συλλογής, αποθήκευσης και απεικόνισης δεδομένων) των 
ολοκληρωμένων συστημάτων ανίχνευσης 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών θα προσφερθεί 
κεντρική πλατφόρμα συλλογής, αποθήκευσης και απεικόνισης των δεδομένων από τους επιμέρους ανιχνευτές. 

Επιπλεον, ο κεντρικός σταθμός συλλογής, αποθήκευσης και απεικόνισης όλων των δεδομένων των σταθμών 
ανίχνευσης, επι ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνει: 

- 1 application server για την συλλογή , αποθήκευση και απεικονηση των δεδομένων 

- 3 οθόνες απεικόνισης προιόντων (δεδομένων,εικόνων, κτλ) από τους σταθμούς ανίχνευσης  

- 1 ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι 

- 1 ασύρματο σετ ακουστικά 

Ο server του συστήματος κεντρικού σταθμού θα συλλέγει τα δεδομένα από τα συστήματα ανίχνευσης (node 
servers), θα τα επεξεργάζεται για την παραγωγή ολοκληρωμένων προιόντων, θα χρησιμοποιεί τις κατάλληλες 
τεχνολογίες ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα (ανοικτά δεδομένα) από οποιοδήποτε σημείο και 
συσκευή, που διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση ίντερνετ με τα κατάλληλα δικαιώματα και επιπρόσθετα θα παρέχει 
τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των επιμέρους υποσυστημάτων των σταθμών ανίχνευσης από χειριστή  

Ειδικότερα το εγκατεστημένο ψηφιακό περιβάλλον θα έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα για τον εντοπισμό και 
την παρακολούθηση της εξέλιξης τυχών πυρκαγιών, και θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τις εξής λειτουργίες:  

- Δυνατότητα ορισμού ζωνών επιτήρησης 

- Αυτοματοποιημένο και απομακρυσμένο χειρισμό του scanner και των αισθητήρων LIDAR, οπτικών και θερμικών 
για την παρατήρηση και ασφάλεια. 

- Αυτοματοποιημένη αποστολή και επεξεργασία δεδομένων αισθητήρων 

- Απεικόνιση επιλεγμένων δεδομένων αισθητήρων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο 

- Απεικόνιση μετεωρολογικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο από το σημείο των αισθητήρων 

- Αυτόματο εντοπισμό και υπολογισμό απόστασης και συντεταγμένων στόχου από LIDAR και κάμερες και 
απεικόνιση σε χάρτη 

- Παροχή γεωγραφικών συντεταγμένων του σημείου συμβάντος με απεικόνιση επί των ψηφιακών χαρτών, σε 
περίπτωση alert ή alarm  

- Χαρτογραφική απεικόνισή φωτιάς ή/και καπνού 

- Πλήρες αρχείο δεδομένων 60 ημερών (archiving) από όλους τους αισθητήρες με δυνατότητα πρόσβασης, 
ανάλυσης και μελέτης από πολλαπλούς χρήστες (υπολογιστές)  

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης θα αποτελείται, επί ποινή αποκλεισμού, από τον παρακάτω εξοπλισμό: 

Type Server 

CPU Minimum i9 or equivalent 

Memory >=32GB 

Storage >= 500 GByte solid state or HDD και 1TByte raid 1 HDD 

Network Interface Ethernet and Wifi 

Router Ethernet, 4G, satellite 





 

49 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

Πλατφόρμας εγκατάστασης Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης  

Ο προμηθευτής πριν την προμήθεια της πλατφόρμας, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλει τεχνική μελέτη 
υπογεγραμμένη από αδειούχο μηχανικό για την στατική και μηχανική επάρκεια της κατασκευής. 

Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εγκατάστασης θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ως εξής: 

Διαστάσεις: 

Βάση 3m x 3m  

Ύψος 5m  

Αντοχή μηχανική για τοποθέτηση εξοπλισμού βάρους τουλάχιστον 500kg στο πάνω μέρος της πλατφόρμας  

Μεταλλική σκάλα πρόσβασης στην οροφή από την βάση ύψους 5m 

Μεταλλικό σκελετό (πλαίσιο οροφής-δαπέδου, γωνιακές κολώνες) 

Βάση έδρασης σκελετού από πρόχυτα ή μη κράσπεδα σκυροδέµατος 

Οροφή από λαμαρίνα γαλβανιζέ μπακλαβωτή διαστάσεων 3.5 x 3,5 m  

Υλικό κατασκευής από μέταλλο κατάλληλα επεξεργασμένο και βαμμένο για αντοχή στις τοπικές καιρικές 
συνθήκες  

Αντικεραυνική προστασία 

- Ακίδα επί μεταλλικού στύλου ύψους 2m από την οροφή, εδραιωμένου στην γωνία της κατασκευής 

- Ράβδοι και σύρμα χαλκού για τριγωνική γείωση 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Οικίσκος τύπου ISOBOX Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης 

Ο προμηθευτής πριν την προμήθεια του οικίσκου, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλει τεχνική μελέτη 
υπογεγραμμένη από αδειούχο μηχανικό για την επάρκεια της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. 

Τα χαρακτηριστικά του οικίσκου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ως εξής: 

Διαστάσεις Οικίσκου  

Βάση 2m x 2m  

Ύψος 2m  

Βάση έδρασης οικίσκου από πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέµατος 

Κατάλληλος για υπαίθρια τοποθέτηση  

Γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό (πλαίσιο οροφής-δαπέδου, γωνιακές κολώνες) 

Τεγίδωση δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς 

Ενσωματωμένα χαλύβδινα δοκάρια βάσης 

Πλήρη θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πάνελ πολυουρεθάνης τουλάχιστον 40mm 

Αντίσταση σε Φωτιά 

Πάτωμα από άνθυγρο υλικό, υγρομονωμένο δάπεδο επενδεδυμένο με ειδικό αντιολισθητικό δάπεδο μεγάλης 
αντοχής τουλάχιστον 18mm 

Εξωτερική θύρα μεταλλική με μόνωση, με τρεις (3) μεντεσέδες και χερούλι ασφαλείας 
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Εξωτερικό προστατευτικό γείσο θύρας εισόδου  

Κλειδαριά ασφαλείας 

Μεταλλικά Ράφια τοίχου εσωτερικά διαστάσεων 40x25cm (6) 

Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση 230V/50Hz με καλωδίωση εντός του οικίσκου μέσα σε εξωτερικά πλαστικά 
κανάλια και σύμφωνα με του κανονισμούς εγκαταστάσεων, αποτελούμενη από: 

Ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό διακόπτη, ασφάλειες και ενδεικτικές λυχνίες με  αυτόματους 
ασφάλειες/διακόπτες για τουλάχιστον 5 αναχωρήσεις και ρελέ διαρροής  

Εξωτερική αναμονή τροφοδοσίας για τον πίνακα του συστήματος συναγερμού 

Γραμμικά φωτιστικά σώματα led 36W εσωτερικά στην οροφή του οικίσκου (3) και προβολέα led 50W/ΙΡ65 
εξωτερικά πάνω από την πόρτα (1) 

Διακόπτες φωτισμού (εσωτερικά του οικίσκου) για ανεξάρτητο χειρισμό on/off των φωτιστικών 

Πρίζες τύπου σούκο 16Α εσωτερικά του οικίσκου (4) 

Αντικεραυνική προστασία 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

Σύστημα Αδιάλειπτης  Λειτουργίας Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης  

Ο προμηθευτής πριν την προμήθεια του συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας, επί ποινή αποκλεισμού, θα 
υποβάλει τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από αδειούχο μηχανικό για την επάρκεια του συστήματος. 

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ως εξής: 

UPS και Μπαταρίες  

Ισχύς >3,5KVA 

Τάση 230V / 50Hz 

Αυτονομία τουλάχιστον 4 ώρες 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

Σύστημα Συναγερμού για φύλαξη χώρου Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης 

Ο προμηθευτής πριν την προμήθεια του συστήματος συναγερμού, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλει τεχνική 
μελέτη υπογεγραμμένη από αδειούχο μηχανικό για την επάρκεια του συστήματος συναγερμού. 

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος συναγερμού θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ως εξής: 

Όλος ο εξοπλισμός θα έχει προδιαγραφές για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και αντοχή σε υπεριώδη 
ακτινοβολία και λοιπές καιρικές συνθήκες. 

Camera τύπου Dome (2), Τύπου IP / Fast Ethernet, Εξωτερικού Χώρου ΙΡ67, ενσύρματη, με ανάλυση Video Full HD, 
δυνατότητας νυχτερινής λήψης και ανίχνευση κίνησης.  

Camera τύπου Bullet (2), Τύπου / Fast Ethernet, Εξωτερικού Χώρου ΙΡ67, ενσύρματη, με ανάλυση Video Full HD, 
δυνατότητας νυχτερινής λήψης και ανίχνευση κίνησης.  

Σειρήνα (2), Εξωτερικού Χώρου ΙΡ65, ενσύρματη >= 110 Db 

Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης (4), ενσύρματος, εξωτερικού Χώρου, εμβέλεια >= 18m και γωνία >=80 μοίρες 

Πίνακας ελέγχου συναγερμού, εξωτερικού Χώρου 

Επικοινωνία με κέντρο σημάτων 3G/4G, wi-fi, LAN, RF και αισθητήρες ενσύρματα ή ασύρματα 
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Αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας με ηλιακό πάνελ για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 4 ωρών από τη στιγμή της 
διακοπής της βασικής τροφοδοσίας 

Φωτιστικά ασφαλείας led >10W (2) για τον φωτισμό του εξωτερικού χώρου των εγκαταστάσεων και αυτονομία 
λειτουργίας τουλάχιστον 3 ώρες από τη στιγμή της διακοπής της βασικής τροφοδοσίας 

Ενημερωτικές Πινακίδες (4), μεταλλικές, με διαστάσεις 50cm x 30cm 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

Σετ Περίφραξης Χώρου Oλοκληρωμένου Συστήματος Ανίχνευσης  

Ο προμηθευτής πριν την προμήθεια της περίφραξης, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλει τεχνική μελέτη 
υπογεγραμμένη από αδειούχο μηχανικό για την επάρκεια της κατασκευής. 

Τα χαρακτηριστικά της περίφραξης θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ως εξής: 

Περίφραξη υψηλής αντοχής σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασης 

Άκαμπτα πλαίσια από γαλβανισμένο σίδερο, ύψους τουλάχιστον 2.5m με διάμετρο δοκών τουλάχιστον Φ33 

Πάκτωση κάθετων στο έδαφος, σε τσιμεντένιες βάσεις κατάλληλων διαστάσεων ανά 3m 

Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, διατομής τουλάχιστον 2mm και βρόγχοι 55x55mm 

Λεπιδοφόρο συρματόπλεγμα περίφραξης σε δύο ύψη, στο ανώτερο τμήμα της περίφραξης και στο κατώτερο 
εσωτερικά, σε όλη την περίμετρο. Διάμετρος κουλούρας τουλάχιστον 500mm. 3 συνδετήρες ανά 2 σπείρες 

Υποστηρικτικές μεταλλικές βάσεις (π.χ. πυραμίδες) για την εγκατάσταση του ανώτερου τμήματος  

800 κιλά ελάχιστη αντοχή σπασίματος 

Πόρτα με Μεντεσέδες, Σύρτη με δυνατότητα τοποθέτησης λουκέτου 

Ειδικό σκαλοπάτι για να μπορεί να ανοίγει η πόρτα σε περίπτωση χιονοπτώσεων 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι διαδικασίες εκπαίδευσής του προσωπικού και επίδειξης λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος είναι 
διαδικασίες συνυφασμένες με την απόδειξη της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και  ενσωματώνονται στις 
υποχρεώσεις του αναδόχου και για αυτό δεν προβλέπεται χωριστή δράση (υποέργο). Η περίοδος εκπαίδευσης 
οφείλει να λάβει χώρα κατά την πιλοτική περίοδο.  

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το σύστημα στο σύνολό του και τα επί μέρους στοιχεία του εξοπλισμού θα έχουν επι ποινή αποκλεισμού 
διαθεσιμότητα μεγαλύτερη από 95% με σχετική εγγύηση κατασκευαστή.  

Υποστήριξη λειτουργίας - SLA (service level agreement) 3 ετών 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο εξοπλισμός απαιτούν το ελάχιστο downtime γιατί η 
στιγμή που απαιτείται η λειτουργία του συστήματος είναι σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται με την προσφορά του, επι ποινή αποκλεισμού, να τεκμηριώσει την ως άνω 
δέσμευσή του περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα το επιτύχει υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Με την παράδοση της εγγυητικής επιστολής καλής λετουργίας των ειδών της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει επικαιροποιημένη έγγραφη δέσμευση του για τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση μη τήρησης του SLA, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας στο σύνολό της υπέρ της Αναθέτουσας Αρχης. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου ανά Ομάδα έχει ως εξής (οι μήνες εννοούνται από την υπογραφή της σύμβασης): 

 ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Α 0 ΜΗΝΕΣ 18 ΜΗΝΕΣ 

ΤΜΗΜΑ Β 0 ΜΗΝΕΣ 3 ΜΗΝΕΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ <5 ΜΗΝΕΣ 2 ΜΗΝΕΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ <8 ΜΗΝΕΣ 2 ΜΗΝΕΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε <10 ΜΗΝΕΣ 2 ΜΗΝΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ <4 ΜΗΝΕΣ  2 ΜΗΝΕΣ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανά Τμήμα είναι:  

 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική 
Περιοχή του Σέιχ Σου»   

Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

 

1 

ΟΜΑΔΑ Α  
- Προμήθεια Σετ Oλοκληρωμένου 
Συστήματος Ανίχνευσης με 
Σύστημα τοπικού χειρισμού και 
επιβλεψης 
 (ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 
- Προμήθεια Σετ Κινητού 
Oλοκληρωμένου Συστήματος 
Ανίχνευσης επί πλατφόρμας-
τρέιλερ πλήρες με Σύστημα τοπικού 
χειρισμού και επιβλεψης και 
Συστήματος Αδιάλειπτης 
Λειτουργίας 
 (ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 
- Προμήθεια Σετ Συστηματος 
Κεντρικού Σταθμού (συλλογής, 
αποθήκευσης και αναμετάδοσης 
δεδομένων) των ολοκληρωμένων 
συστηματων ανίχνευσης 
 (ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 

1 Σετ 1.546.000,00€ 1.546.000,00 € 

2 

ΟΜΑΔΑ Β  
Προμήθεια Πλατφόρμας 
Oλοκληρωμένου Συστήματος 
Ανίχνευσης  
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 

2 Σετ 10.000,00 € 20.000,00 € 

2 

ΟΜΑΔΑ Γ  
Προμήθεια Οικίσκου τύπου ISOBOX 
Oλοκληρωμένου Συστήματος 
Ανίχνευσης 
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 

2 Σετ 8.000,00 € 16.000,00 € 

2 

ΟΜΑΔΑ Δ  
Προμήθεια Συστήματος 
Αδιάλειπτης  Λειτουργίας 
Oλοκληρωμένου Συστήματος 
Ανίχνευσης  
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 

2 Σετ 3.000,00 € 6.000,00 € 

2 

ΟΜΑΔΑ Ε  
Προμήθεια Συστήματος 
Συναγερμού για φύλαξη χώρου 
Oλοκληρωμένου Συστήματος 
Ανίχνευσης 

2 Σετ 2.000,00 € 4.000,00 € 
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(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 

2 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  
Προμήθεια Σετ Περίφραξης Χώρου 
Oλοκληρωμένου Συστήματος 
Ανίχνευσης  
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 

2 Σετ 4.000,00 € 8.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.600.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 384.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 1.984.000,00 € 
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Για την κάλυψη της επιθυμητής έκτασης του δάσους του Σέιχ Σου (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εικόνες 3,4 Κάλυψης ανά 
τοποθεσία) από τοποθεσίες εντός της δασικής έκτασης έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες για την έγκριση από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η εγκριση με αριθμό πρωτοκόλλου 31852/13-7-2020 του Τμήματος Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αφορά την εγκατάσταση, επί δημοσίας δασικής έκτασης, 
εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου "ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών" εντός του ΠΔΘ 
(ΣΕΪΧ ΣΟΥ) της ΠΕ Θεσσαλονίκης.  

Με την παραπάνω έγκριση χορηγείται στην Υπηρεσία Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, έγκριση για την εγκατάσταση εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο 
αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών» , εντός του ΠΔΘ (Σέιχ Σου) της ΠΕ Θεσσαλονίκης, με σκοπό την 
έγκαιρη και αυτοματοποιημένη ανίχνευση και ειδοποίηση έναρξης πυρκαγιάς στην δασική περιοχή του Σέιχ Σου, 
με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων για την άμεση και αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή τους 
λειτουργία. 

Επιπλεον στο υπ΄αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/31102/1660/01-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναφέρεται ότι για το προτεινόμενο έργο δεν 
απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεδομένου ότι τα έργα αυτά (θερμικά ραντάρ) δεν εμπίπτουν στις 
κατηγορίες της υπ΄αριθμ. 37674827.7.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2471/Β’/2016).  

Η εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Αυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών θα γίνει με την τοποθέτηση 
εξοπλισμού {Πυλώνας στήριξης (5,00 μ., θέση Π1), παροχή ρεύματος, χρήση κτηρίου/ εγκατάσταση δωματίου 
ISOBOX, διαστάσεων 3,00 μ. Χ 3,00 μ. Χ 2,00 μ., τηλεπικοινωνιακή σύνδεση/υποδομή, κάμερες ασφαλείας, 
περίφραξη χώρου με πόρτα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, αισθητήρα οπτικής τεχνολογίας τύπου lidar με 
θερμικές και οπτικές κάμερες, Μετεωρολογικό Σταθμό, Κεντρική παλτφόρμα συγκέντρωσης και ανάλυσης 
δεδομένων, σε δημόσιες, δασικού χαρακτήρα (ΔΔ) και σε αναδασωτέες εκτάσεις (ΑΝ), όπως οι θέσεις αυτές 
αναφέρονται, σύμφωνα με την εισήγηση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και ορίζονται με τις κάτωθι 
συντεταγμένες κορυφών, σε Προβολικό Σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ΄87. 

α) Θέση: Κράνος – λόφος χώρος αναψυχής: εμβαδό: 25 τ.μ.  

 

Υφιστάμενη Υποδομή Θέση Κράνος 

Κολώνα ΔΕΗ στα ~200m 

Κεραία ΟΤΕ (παλαιό κτήριο ΟΤΕ) ~500m 

Οδικό Δίκτυο 

Μικρό Κτήριο 
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Εικόνα 1α, 1β. Τοποθεσία Κράνος  

 

Εικόνα 2. Αναμενόμενη Κάλυψη Από Τοποθεσία 1 (Κράνος) 

1β 
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β) Θέση: Πυροφυλάκιο – Π1 (Καμένο): εμβαδό: 25 τ.μ. 

 

Υφιστάμενη Υποδομή Θέση Πυροφυλάκιο 

Πυλώνας ΔΕΗ ~500m 

Οδικό δίκτυο 

Ξύλινο Πυροφυλάκιο 

Τσιμεντένια βάση ~2mx2m 

 

Εικόνα 3. Πυροφυλάκιο Π1 Καμμένο 
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Εικόνα 4. Αναμενόμενη Κάλυψη Από Τοποθεσία Π1 Καμμένο – Βόρεια Πλευρά Δάσους 

 

Η εγκατάσταση στην έκταση θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και αντίγραφό του θα αποσταλεί αντιστοίχως στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης 

Δασών και στη Δ/νση Δασών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αφού ικανοποιηθούν τα προβλεπόμενα στις 

§ 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 45 του Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 

159/Α΄/08-08-2014). 

Πριν τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεμία επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 
Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών 
Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τους υποψηφίους 
και θα συμπεριληφθούν στην τεχνική τους προσφορά . 
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 
 
α) Στήλη Α/Α: 

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που 
περιγράφονται στην επόμενη στήλη. 

 
β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα 
οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 
γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 
Η λέξη «Υ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, ή η λέξη «Ε», 
που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι επιθυμητή. 
Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο). 
Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:  

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή: ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. 
Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. 

 
ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή 
δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του 
κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. 

 
Σύμφωνα με τις ανάγκες του διαγωνισμού, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και 
η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή 
δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
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Πίνακες Συμμόρφωσης  

ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Η προμήθεια όπως περιγράφεται 
στην διακήρυξη θα υλοποιηθεί σε 
χρόνο το πολύ 18 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης και με 
την προυπόθεση ότι έχει τηρηθεί 
το χρονοδιάγραμμα για της 
προμήθειες των λοιπών ομάδων. 

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

2 

Τα ολοκληρωμένα συστηματα 
ανίχνευσης στο σύνολό τους θα 
έχουν επί ποινή αποκλεισμού 3 
έτη εγγύηση κατασκευαστή.  

Θα υπάρχει υποχρέωση 
αποκατάστασης της όποιας 
δυσλειτουργίας τους, έτσι ώστε η 
διαθεσιμότητά του καθενός να 
μην είναι μικρότερη από 92% 

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπεύθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

3 

Τα ολοκληρωμένα συστηματα 
ανίχνευσης θα συνοδεύονται από 
δήλωση συμμόρφωσης CE 
(Declaration of Conformity CE) του 
κατασκευαστή από την οποία θα 
προκύπτουν τα ζητούμενα επι 
μέρους χαρακτηριστικά και η 
συμμόρφωσή τους με τις 
ευρωπαικές προδιαγραφές. 

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπευθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

4α 

Αισθητήρας LIDAR 
ολοκληρωμένου συστήματος 
ανίχνευσης 
Laser Source Non disturbing & Eye 
safe (Declaration of Conformity)  

ΝΑΙ   

4β Quality Assurance procedures 
EARLINET / ACTRIS  

ΝΑΙ   

4γ 3D Scanning Range Azimuth 0-360 
deg, Zenith Range: > 90 deg  

ΝΑΙ   

4δ Πλήρως απομακρισμένος έλεγχος  ΝΑΙ   

4ε Συνδεσιμότητα Ethernet ή Wi-Fi  ΝΑΙ   
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4στ Range resolution <3.75 m   ΝΑΙ   

5α 

Αισθητήρας Οπτικής Κάμερας 
ολοκληρωμένου συστήματος 
ανίχνευσης 
Ανάλυση >20 Mpixels 

ΝΑΙ   

5β Frame Rate >5fps ΝΑΙ   

5γ FOV Horizontal > 30 deg 
FOV Vertical > 30 deg 

ΝΑΙ   

5δ Interface USB3 or GigE ΝΑΙ   

5ε Zoom > = 2x ΝΑΙ   

5στ Resolution <=1.5m στα 5km ΝΑΙ   

6α 

Αισθητήρας Υπέρυθρης Κάμερας 
ολοκληρωμένου συστήματος 
ανίχνευσης 
Τύπου LWIR 

ΝΑΙ   

6β Ανάλυση τουλάχιστον 640 x 480 
pixels 

ΝΑΙ   

6γ Wavelength 8 - 13 micron ΝΑΙ   

6δ NETD <= 75 mK ΝΑΙ   

6ε Zoom > 4x ΝΑΙ   

6στ Interface CameraLink or Ethernet ΝΑΙ   

6ζ Resolution <=1.5m στα 5km ΝΑΙ   

7α 

Αισθητήρας Μετεωρολογικός 
σταθμός ολοκληρωμένου 
συστήματος ανίχνευσης 
- Κατεύθυνση ανέμου 
Εύρος 0-359 μοίρες 
Ανάλυση 1 μοίρα 

ΝΑΙ   

7β 

- Ταχύτητα Ανέμου 
Εύρος 0.01-60 m/s 
Ανάλυση 0.01 m/s 
Ακρίβεια έως +/- 5% 

ΝΑΙ   

7γ 

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
Εύρος -40 έως +70 °C 
Ανάλυση 0.1 °C 
Ακρίβεια +/- 0.3 C στους 20 ° C 

ΝΑΙ   

7δ 

- Υγρασία περιβάλλοντος 
Εύρος 0 έως 100% 
Ανάλυση 1% 
Ακρίβεια +/- 2% στους 20 °C 

ΝΑΙ   

7ε 

- Βροχόπτωση 
Εύρος 0 έως 1000mm/hr 
Ανάλυση 0.2 mm 
Ακρίβεια 98%+ για ένταση 
20mm/hr 

ΝΑΙ   
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7στ 

Αισθητήρας Μετεωρολογικός 
σταθμός ολοκληρωμένου 
συστήματος ανίχνευσης 
- Κατεύθυνση ανέμου 
Εύρος 0-359 μοίρες 
Ανάλυση 1 μοίρα 
- Ταχύτητα Ανέμου 
Εύρος 0.01-60 m/s 
Ανάλυση 0.01 m/s 
Ακρίβεια έως +/- 5% 
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
Εύρος -40 έως +70 °C 
Ανάλυση 0.1 °C 
Ακρίβεια +/- 0.3 C στους 20 ° C 
- Υγρασία περιβάλλοντος 
Εύρος 0 έως 100% 
Ανάλυση 1% 
Ακρίβεια +/- 2% στους 20 °C 
- Βροχόπτωση 
Εύρος 0 έως 1000mm/hr 
Ανάλυση 0.2 mm 
Ακρίβεια 98%+ για ένταση 
20mm/hr 

ΝΑΙ   

8 

Σύστημα τοπικού χειρισμού και 
επιβλεψης του ολοκληρωμένου 
συστηματος ανίχνευσης 
Type Ruggedized Windows PC / 
laptop 
CPU Minimum I5 or equivalent 
Memory >= 8GB 
Storage >= 256 GByte solid state 

ΝΑΙ   

9 

Σύστημα επεξεργασίας, ανάλυσης, 
αξιολόγησης και μετάδοσης των 
δεδομένων του ολοκληρωμένου 
συστηματος ανίχνευσης 
Type Server 
CPU Minimum I7 or equivalent 
Memory >=16GB 
Storage >= 500 GByte solid state or 
HDD 
Network Interface Ethernet and 
Wifi 
Router Ethernet, 4G, satellite 
broadband 

ΝΑΙ   

10α 

Κινητό ολοκληρωμένο σύστημα 
ανίχνευσης επί πλατφόρμας-
τρέιλερ πλήρες  

Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης ή 
πετρελαίου χαμηλού θορύβου < 
80db 

Ισχύς >3 KVA 

Τάση 230V / 50Hz 

   

10β Δεξαμενή για αυτονομία 
τουλάχιστον 8 ώρες. 
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11α 

Σύστημα Κεντρικού Σταθμού 
(συλλογής, αποθήκευσης και 
απεικόνισης δεδομένων) των 
ολοκληρωμένων συστηματων 
ανίχνευσης 
Type Server 
CPU Minimum i9 or equivalent 
Memory >=32GB 
Storage >= 500 GByte solid state or 
HDD και 1TByte raid 1 HDD 

ΝΑΙ   

11β 
Network Interface Ethernet and 
Wifi 
Router Ethernet, 4G, satellite 

ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ Β 

Πλατφόρμα εγκατάστασης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Η προμήθεια όπως περιγράφεται 
στην διακήρυξη θα υλοποιηθεί σε 
χρόνο το πολύ 3 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

2 

Η πλατφόρμα εγκαταστασης στο 
σύνολό της με όλα τα επι μέρους 
στοιχεια εγκατάστασης της θα έχει 
επί ποινή αποκλεισμού 3 έτη 
εγγύηση.  

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

3α 

Ο προμηθευτής πριν την 
προμηθεια της πλατφόρμας 
εγκαταστασης θα υποβάλει 
τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη 
από αδειούχο μηχανικό για την 
στατική και μηχανική επάρκεια της 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

3β 

Διαστάσεις: 

Βάση 3m x 3m  

Υψος 5m  

ΝΑΙ   

3γ 

Αντοχή μηχανική για τοποθέτηση 
εξοπλισμού βάρους τουλάχιστον 
500kg στο πάνω μέρος της 
πλατφόρμας εγκατάστασης 

ΝΑΙ   

3δ Μεταλλική σκάλα πρόσβασης στην 
οροφή από την βάση ύψους 5m 

ΝΑΙ   
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3ε 

Μεταλλικό σκελετό (πλαίσιο 
οροφής-δαπέδου, γωνιακές 
κολώνες) 

Οροφή από λαμαρίνα γαλβανιζέ 
μπακλαβωτή διαστάσεων 3.5 x 3,5 
m  

Υλικό κατασκευής από μέταλλο 
κατάλληλα επεξεργασμένο και 
βαμμένο για αντοχή στις τοπικές 
καιρικές συνθήκες  

ΝΑΙ   

3στ 
Βάση έδρασης σκελετού από 
πρόχυτα ή μη κράσπεδα 
σκυροδέµατος 

ΝΑΙ   

3ζ 

Αντικεραυνική προστασία 

- Ακίδα επί μεταλλικού στύλου 
ύψους 2m από την οροφή, 
εδραιωμένου στην γωνία της 
κατασκευής 

- Ράβδοι και σύρμα χαλκού για 
τριγωνική γείωση 

ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Οικίσκος Τύπου ISOBOX 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Η προμήθεια όπως περιγράφεται 
στην διακήρυξη θα υλοποιηθεί σε 
χρόνο το πολύ 2 μηνών από την 
στιγμή της ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή με έναρξη σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
από 5 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπεύθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

2 

Ο οικίσκος στο σύνολό του με όλα 
τα επι μέρους στοιχεια 
εγκατάστασης του θα έχει επί 
ποινή αποκλεισμού 3 έτη 
εγγύηση.  

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

3α 

Ο προμηθευτής πριν την 
προμηθεια του οικίσκου, επί ποινή 
αποκλεισμού, θα υποβάλει τεχνική 
μελέτη υπογεγραμμένη από 
αδειούχο μηχανικό για την 
επάρκεια της κατασκευής και των 

ΝΑΙ   
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εγκαταστάσεων. 

3β 

Διαστάσεις Οικίσκου  

Βάση 2m x 2m  

Υψος 2m  

ΝΑΙ   

3γ Βάση έδρασης οικίσκου από 
πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέµατος 

ΝΑΙ   

3δ Κατάλληλος για υπαίθρια 
τοποθέτηση  

ΝΑΙ   

3ε 

Γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό 
(πλαίσιο οροφής-δαπέδου, 
γωνιακές κολώνες) 

Τεγίδωση δαπέδου με 
χαλύβδινους δοκούς 

Ενσωματωμένα χαλύβδινα 
δοκάρια βάσης 

ΝΑΙ   

3στ 

Πλήρη θερμομόνωση τοιχοποιίας, 
με πάνελ πολυουρεθάνης 
τουλάχιστον 40mm 

Αντίσταση σε Φωτιά 

ΝΑΙ   

3ζ 

Πάτωμα από άνθυγρο υλικό, 
υγρομονωμένο δάπεδο 
επενδεδυμένο με ειδικό 
αντιολισθητικό δάπεδο μεγάλης 
αντοχής τουλάχιστον 18mm 

ΝΑΙ   

3η 

Εξωτερική θύρα μεταλλική με 
μόνωση, με τρεις (3) μεντεσέδες 
και χερούλι ασφαλείας 

Εξωτερικό προστατευτικό γείσο 
θύρας εισόδου  

Κλειδαριά ασφαλείας 

ΝΑΙ   

3θ 
Μεταλλικά Ράφια τοίχου 
εσωτερικά διαστάσεων 40x25cm 
(6) 

ΝΑΙ   

3ι 

Πλήρη ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση 230V/50Hz με 
καλωδίωση εντός του οικίσκου 
μέσα σε εξωτερικά πλαστικά 
κανάλια και σύμφωνα με του 
κανονισμούς εγκαταστάσεων, 
αποτελούμενη από: 

Ηλεκτρολογικό πίνακα με γενικό 
διακόπτη, ασφάλειες και 
ενδεικτικές λυχνιες με αυτόματους 
ασφαλειες/διακόπτες για 5 
τουλάχιστον αναχωρήσεις και ρελέ 
διαρροής  

Εξωτερική αναμονή τροφοδοσίας 
για τον πίνακα του συστήματος 
συναγερμού 

ΝΑΙ   
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3ια 

Γραμμικά φωτιστικά σώματα led 
36W εσωτερικά στην οροφή του 
οικίσκου (3) και προβολέα led 
50W/ΙΡ65 εξωτερικά πάνω από 
την πόρτα (1) 

Διακόπτες φωτισμού (εσωτερικά 
του οικίσκου) για ανεξάρτητο 
χειρισμο on/off των φωτιστικών 

Πρίζες τύπου σούκο 16Α 
εσωτερικά του οικίσκου (4) 

ΝΑΙ   

3ιβ Αντικεραυνική προστασία ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Η προμήθεια όπως περιγράφεται 
στην διακήρυξη θα υλοποιηθεί σε 
χρόνο το πολύ 2 μηνών από την 
στιγμή της ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή με έναρξη σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
από 8 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

2 

Το σύστημα αδιάλειπτης 
λειτουργίας στο σύνολό του με 
όλα τα επι μέρους στοιχεια 
εγκατάστασης του θα έχει επί 
ποινή αποκλεισμού 3 έτη 
εγγύηση.  

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

3α 

Ο προμηθευτής πριν την 
προμηθεια του συστήματος 
αδιάλειπτης λειτουργίας, επί 
ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλει 
τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη 
από αδειούχο μηχανικό για την 
επάρκεια του συστήματος. 

ΝΑΙ   

3β 

UPS και Μπαταρίες  

Ισχύς >3,5KVA 

Τάση 230V / 50Hz 

Αυτονομία τουλάχιστον 4 ώρες 

ΝΑΙ   
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ΤΜΗΜΑ Ε 

Σύστημα Συναγερμού 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Η προμήθεια όπως περιγράφεται 
στην διακήρυξη θα υλοποιηθεί σε 
χρόνο το πολύ 2 μηνών από την 
στιγμή της ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή με έναρξη σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
από 10 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

2 

Το σύστημα συναγερμού στο 
σύνολό του με όλα τα επι μέρους 
στοιχεια εγκατάστασης του θα 
έχει επί ποινή αποκλεισμού 3 έτη 
εγγύηση.  

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

3α 

Ο προμηθευτής πριν την 
προμηθεια του συστήματος 
συναγερμού, επί ποινή 
αποκλεισμού, θα υποβάλει τεχνική 
μελέτη υπογεγραμμένη από 
αδειούχο μηχανικό για την 
επάρκεια του συστήματος 
συναγερμού. 

ΝΑΙ   

3β 

Ολος ο εξοπλισμός θα έχει 
προδιαγραφές για εγκατάσταση 
σε εξωτερικό χώρο και αντοχή σε 
υπεριώδη ακτινοβολία και λοιπές 
καιρικές συνθήκες. 

ΝΑΙ   

3γ 

Camera τύπου Dome (2), Τύπου IP 
/ Fast Ethernet, Εξωτερικού Χώρου 
ΙΡ67, ενσύρματη, με ανάλυση 
Video Full HD, δυνατότητας 
νυχτερινής λήψης και ανίχνευση 
κίνησης.  

Camera τύπου Bullet (2), Τύπου / 
Fast Ethernet, Εξωτερικού Χώρου 
ΙΡ67, ενσύρματη, με ανάλυση 
Video Full HD, δυνατότητας 
νυχτερινής λήψης και ανίχνευση 
κίνησης.  

ΝΑΙ   

3δ Σειρήνα (2), Εξωτερικού Χώρου 
ΙΡ65, ενσύρματη >= 110 Db 

ΝΑΙ   

3ε Υπερυθρος ανιχνευτής κίνησης (4), 
ενσύρματος, εξωτερικού Χώρου, 

ΝΑΙ   
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εμβέλεια >= 18m και γωνία >=80 
μοίρες 

3στ Πίνακας ελέγχου συναγερμού, 
εξωτερικού Χώρου 

ΝΑΙ   

3ζ 

Επικοινωνία με κέντρο σημάτων 
3G/4G, wi-fi, LAN, RF και 
αισθητήρες ενσύρματα ή 
ασύρματα 

ΝΑΙ   

3η 

Αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας 
με ηλιακό πάνελ για συνεχή 
λειτουργία τουλάχιστον 4 ωρών 
από τη στιγμή της διακοπής της 
βασικής τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

3θ 

Φωτιστικά ασφαλείας led >10W 
(2) για τον φωτισμό του 
εξωτερικού χώρου των 
εγκαταστάσεων και αυτονομία 
λειτουργίας τουλάχιστον 3 ώρες 
από τη στιγμή της διακοπής της 
βασικής τροφοδοσίας 

ΝΑΙ   

3ι 
Ενημερωτικές Πινακίδες (4), 
μεταλλικές, με διαστάσεις 50cm x 
30cm 

ΝΑΙ   

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

Περίφραξη 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Η προμήθεια όπως περιγράφεται 
στην διακήρυξη θα υλοποιηθεί σε 
χρόνο το πολύ 2 μηνών από την 
στιγμή της ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή με έναρξη σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
από 4 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

2 

Η περίφραξη στο σύνολό της με 
όλα τα επι μέρους στοιχεια 
εγκατάστασης θα έχει επί ποινή 
αποκλεισμού 3 έτη εγγύηση.  

Να προσκομιστεί σχετική 
Υπέυθυνη Δήλωση του 
προμηθευτή 

ΝΑΙ   

3α 

Ο προμηθευτής πριν την 
προμηθεια της περίφραξης, επί 
ποινή αποκλεισμού, θα υποβάλει 
τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη 
από αδειούχο μηχανικό για την 

ΝΑΙ   
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επάρκεια της κατασκευής. 

3β 

Περιφραξη υψηλής αντοχής 
σύμφωνα με την άδεια 
εγκατάστασης 

Άκαμπτα πλαίσια από 
γαλβανισμένο σίδερο, ύψους 
τουλάχιστον 2.5m με διάμετρο 
δοκών τουλάχιστον Φ33 

800 κιλά ελάχιστη αντοχή 
σπασίματος 

ΝΑΙ   

3γ 

Πάκτωση κάθετων στο έδαφος, σε 
τσιμεντένιες βάσεις κατάλληλων 
διαστάσεων ανά 3m 

Υποστηρικτικές μεταλλικές βάσεις 
(π.χ. πυραμίδες) για την 
εγκατάσταση του ανώτερου 
τμήματος  

ΝΑΙ   

3δ 

Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, 
διατομής τουλάχιστον 2mm και 
βρόγχοι 55x55mm 

Λεπιδοφόρο συρματόπλεγμα 
περίφραξης σε δύο ύψη, στο 
ανώτερο τμήμα της περίφραξης 
και στο κατώτερο εσωτερικά, σε 
όλη την περίμετρο. Διάμετρος 
κουλούρας τουλάχιστον 500mm. 3 
συνδετήρες ανά 2 σπείρες 

ΝΑΙ   

3ε 

Πόρτα με Μεντεσέδες, Σύρτη με 
δυνατότητα τοποθέτησης 
λουκέτου 

Ειδικό σκαλοπάτι για να μπορεί να 
ανοίγει η πόρτα σε περίπτωση 
χιονοπτώσεων 

ΝΑΙ   

 

  





 

70 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Η οικονομική προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων των τεμαχίων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

Ο οικονομικός φορέας θα καταθέσει την οικονομική προσφορά για κάθε Τμήμα ξεχωριστά, ως ακολούθως:  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή 
του Σέιχ Σου»   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΤΙΜΗ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

Προμήθεια ........................................ 

1 

ΟΜΑΔΑ Α  
Της Προμήθειας 
Oλοκληρωμένου Aυτόνομου 
Συστήματος Ανίχνευσης 
Πυρκαγιών για τη Δασική 
Περιοχή του Σέιχ Σου 
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 
 

1 Σύστημα   

2 

ΟΜΑΔΑ Β  
Της Προμήθειας 
Oλοκληρωμένου Aυτόνομου 
Συστήματος Ανίχνευσης 
Πυρκαγιών για τη Δασική 
Περιοχή του Σέιχ Σου 
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 
 

2 ΣΕΤ   

3 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Της Προμήθειας 
Oλοκληρωμένου Aυτόνομου 
Συστήματος Ανίχνευσης 
Πυρκαγιών για τη Δασική 
Περιοχή του Σέιχ Σου 
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 
 

2 ΣΕΤ   

4 

ΟΜΑΔΑ Δ  
Της Προμήθειας 
Oλοκληρωμένου Aυτόνομου 
Συστήματος Ανίχνευσης 
Πυρκαγιών για τη Δασική 
Περιοχή του Σέιχ Σου 
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 
 

2 ΣΕΤ   

5 

ΟΜΑΔΑ Ε  
Της Προμήθειας 
Oλοκληρωμένου Aυτόνομου 
Συστήματος Ανίχνευσης 
Πυρκαγιών για τη Δασική 
Περιοχή του Σέιχ Σου 
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 
 

2 ΣΕΤ    

6 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ  
Της Προμήθειας 
Oλοκληρωμένου Aυτόνομου 

2 ΣΕΤ   
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Συστήματος Ανίχνευσης 
Πυρκαγιών για τη Δασική 
Περιοχή του Σέιχ Σου 
(ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)  
 

 
Οικονομική προσφορά σε ευρώ  και ολογράφως : 
Συνολική………………………………………………………       
Καθαρή Αξία……………………………………………………………………….  
ΦΠΑ …………………………………………………………………… 
Συνολική Αξία .……………………………………………………………………….…….... 
Θεσσαλονίκη ……/…/20…….                                                                          
 
 
Ο Προσφέρων 
Υπογραφή και Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
26ης Οκτωβρίου 64 
Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………….. 
 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι 
απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας ........................ και μέχρι του ποσού ....... ευρώ. 
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ 
(ημερομηνία διενέργειας) για την  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Του έργου «Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή 
του Σέιχ Σου» και για κάθε αναβολή αυτού. 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, 
όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι 
η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε 
αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών 
από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
.............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την  ................( 
ημερομηνία)..... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά 
μας. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 26ης Οκτωβρίου 64 
Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ…………... 
 
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι 
απέναντι σας  εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας ........................  και μέχρι του ποσού 
των……..ευρώ. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που 
αφορά στην Προμήθεια  

Του έργου «Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή 
του Σέιχ Σου» μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της εταιρίας................. 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το 
δικαίωμα   προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, 
πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι 
η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε  με  την  παρούσα  επιστολή,  την  ρητή  υποχρέωση  να  σας  καταβάλουμε,    χωρίς    
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός 
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή  ενέργεια  συγκατάθεσης της 
................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή 
στα  δικαστήρια,  με  αίτημα  την  μη  κατάπτωση  της  εγγυητικής  επιστολής,  ή  την  θέση  αυτής  υπό  δικαστική 
μεσεγγύηση. 

 Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την  .....(ημερομηνία)..... 

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά 
μας.  
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 26ης Οκτωβρίου 64 
Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ…………... 

 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι 
απέναντι σας  εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της εταιρίας ........................  και μέχρι του ποσού 
των……..ευρώ.  

Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη προκαταβολή που χορηγείται στην εταιρεία με ονομασία 
………………….. για την εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το έργο «Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου 
Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου» μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της 
εταιρίας................. 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το 
δικαίωμα   προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, 
πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι 
η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε  με  την  παρούσα  επιστολή,  την  ρητή  υποχρέωση  να  σας  καταβάλουμε,    χωρίς    
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός 
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή  ενέργεια  συγκατάθεσης της 
................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή 
στα  δικαστήρια,  με  αίτημα  την  μη  κατάπτωση  της  εγγυητικής  επιστολής,  ή  την  θέση  αυτής  υπό  δικαστική 
μεσεγγύηση. 

 Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η 
παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. 
Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης 

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά 
μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ    

 

Το Ε.Ε.Ε.Σ έχει αναρτηθεί μαζί με παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr σε μορφή τύπου .xml και 
.pdf. 

Διατίθεται επίσης σε μορφή αρχείων τύπου xml και .pdf. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ στον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ. 
 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

για το  ΕΡΓΟ «Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη 
Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου»  

και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ ..... 

".............................................................................." 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ...................................................... ημέρα ..............., στα γραφεία του Τμήματος 
Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, οι κάτωθι υπογράφοντες: 

Α. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,"Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης" που εδρεύει επί της οδού 26ης 
Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ……………………………… Δ.Ο.Υ. ………Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται 
νόμιμα από την κ.Πατουλίδου Παρασκευή, Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που στο 
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και 

Β. ……………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας …………………………. με Α.Φ.Μ.: 
………………………..,Δ.Ο.Υ………………………….., Ταχ.Δ/νση……………………………………………………………και στην προκειμένη 
περίπτωση ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

α. Την αριθμ…………Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:…………..) περί έγκρισης διενέργειας 
διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου για το ΕΡΓΟ : «Προμήθεια 
Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ Σου» 
προϋπολογισμού ………………………. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
β. Την υπ’ αρ. ………….  απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

γ. Την αριθμ. πρωτ. ……………………….. διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το  ΕΡΓΟ : 
«Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ 
Σου» 
δ. Την αριθμ....../.....-.....-.......... (ΑΔΑ: ................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 
1ουσταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού. 
ε. Την αριθμ. ......../......-......-........... (ΑΔΑ:.................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί ανάδειξης ως 
οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού. 

στ. Την με αρ. πρωτ. …………………… υποβληθείσα από την «Ανάδοχο» εταιρεία προσφορά, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης , 

 ζ. Την αριθμ.οικ. ………../……-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
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πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” , στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους 
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, 
Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 
………………2019)  

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

   

ΑΡΘΡΟ 1 : 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια για το ΕΡΓΟ 
«Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή του Σέιχ 
Σου»  στο δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται «Ανάδοχος», και ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των 
ειδών στις παρακάτω αναφερόμενες τιμές και σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες 
τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ΕΡΓΟ  «Προμήθεια Oλοκληρωμένου Aυτόνομου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών για τη Δασική Περιοχή 

του Σέιχ Σου»  

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

άνευ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(24%) 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

( ΜΕ ΦΠΑ% με Τέλη 
ταξινόμησης- Λοιπά 
τέλη & ανεξίτηλες 

ταμπέλες ) 

      

 

 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους πίνακες συμμόρφωσης και απαιτήσεις 
της διακήρυξης και την τεχνική προσφορά του αναδόχου και συνοδεύεται με τις απαιτούμενες εγγυήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ. 

  

AΡΘΡΟ 3: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε την με 
αρ…………………………. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ………………… Ευρώ και διάρκειας μέχρι ……………… 
που αντιπροσωπεύει το 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας του ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας 
σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική 
διακήρυξη ειδικότερα ορίζουν. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 4: 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των …………………. € μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ……………………. € με Φ.Π.Α.  

Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του, τα 
γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 
και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Τον/την «Ανάδοχο» βαρύνει και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε, βαρύνει τους «Αναδόχους» 
αντίστοιχων έργων και υπηρεσιών. 

Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  

γ) Κράτηση 0,06% της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ  (άρθρο 350 παρ.3 του 
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των κρατήσεων υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.& Α.Ε.Π.Π. 

ε) Υπέρ Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω (δ) χαρτοσήμου και 

(στ) Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

α) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατά 100% μετά την οριστική πραλαβή των συμβατικών ειδών από την 
επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί  

β) Στη περίπτωση χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η 
καταβολή του υπολοίπου θα χορηγηθεί είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 
20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την 
εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας 
προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου 
των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την 
εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
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ΑΡΘΡΟ 5: 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στο σύνολό του. 
Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο εντός ...... μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Τα προμηθευόμενα είδη θα συνοδεύονται από τεύχος αναλυτικών οδηγικών χρήσης στα Ελληνικά ή 
Αγγλικά. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει και την εγγύηση του κάθε τμήματος του εξοπλισμού από την 
κατασκευάστρια Εταιρεία. 
Η παράδοση περιλαμβάνει, εντός του χρόνου πασράδοσης, την δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου του 
εξοπλισμού στο πεδίο και την εκ παραλλήλου εκπαίδευση, στη χρήση των συστηματων, του προτεινόμενου από 
την Αναθετουσα Αρχή προσωπικού. Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 8 ώρες για κάθε εκπαιδευόμενο 
και θα γίνεται σε τμήματα των 10 ατόμων. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω νόμου καθώς και στη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί 
και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των παραπανω ελέγχων για την παραλαβή του εξοπλισμού βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 
4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμποντας για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 
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Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 
της κατ΄έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους 
καθοριζόμενους χρόνους όπως ορίζεται στη σύμβαση. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από 
τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 :  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 
213 του ν. 4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ 8: 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. 

Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο 
και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Η ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της που απορρέουν από αυτή τη 
σύμβαση σε οποιαδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που 
παρέχεται μόνον εγγράφως.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11: 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  - SLA (service level agreement) 3 ετών 

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα IV της 
παρούσας Διακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% του συμβατικού τιμήματος μη 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία όλων των 
προσφερομένων ειδών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα δηλώσει στην Τεχνική Προσφορά του.  

Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα 
λοιπά τεύχη της σύμβασης 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ο εξοπλισμός απαιτούν σχεδόν μηδενικό downtime γιατί η 
στιγμή που απαιτείται η λειτουργία του είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.. 

Οι απαιτήσεις για την λειτουργία του συστήματος, επιβάλλουν την δέσμευση του αναδόχου, με μια συμφωνία 
επιπέδου συντήρησης, για τουλάχιστον 3 χρόνια, κατά το οποίο διάστημα ο ανάδοχος εγγυάται ότι, η 
διαθεσιμότητα του συστήματος (uptime) θα είναι τουλάχιστον 95% 

Με την παράδοση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής λετουργίας των ειδών της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει επικαιροποιημένη έγγραφη δέσμευση του για τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση μη τήρησης του SLA, σύμφωνα με τα παραπανω, θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής 
λειτουργίας στο σύνολό της υπερ της Αναθέτουσας Αρχης. 

Γενικότερα, η αναγγελία βλαβών ή και προβλημάτων γίνεται με email, αλλά ειδικότερα με τον τρόπο, που θα 
συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή μέρους ή όλου του εξοπλισμού, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 
αντικαταστήσει προσωρινά το υπό επισκευή είδος με κάποιο άλλο παρόμοιο έτσι ώστε να υπάρχει το ελάχιστο 
επιθυμητό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το υπο επισκευή είδος θα μεταφερθεί προς επιδιόρθωση 
ή αντικατάσταση με όμοιο είδος ή καλύτερο και να δώσει για αυτό εγγύηση μέχρι το τέλος της περιόδου της 
εγγύησης. Η μεταφορά θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου που θα καλύψει και τα έξοδα μεταφοράς. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα 
αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για 
την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή 
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, 
του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται ανωτέρω. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της παρούσας και 
θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 
συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που 
συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
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Θεσσαλονίκης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016.  
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης. 
Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και αφού 
αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

 

 

 

 

 

 

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Με Εντολή Περιφερειάρχη 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου 
εταιρείας 
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