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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                   Θεσσαλονίκη 30-12-2019 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 794178/17897 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση :  26ης Οκτωβρίου 64  
Τ.Κ. :  54627- Θεσ/νίκη  
Τηλέφωνο   : 2313 319139 
Fax                : 2313 319135 
Ηλ. ∆/νση  :  www.pkm.gov.gr 
E-mail          : M.MICHAILIDOU@pkm.gov.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» 

 
της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση 
του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης 
Δεδομένων Παρατήρησης Γης” 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 580.000,00€ (Πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% (Καθαρή Αξία: 467.741,94€, ΦΠΑ : 112.258,06€). 

Η διάρκεια της σύμβασης:  6,5 μήνες  
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των προσφορών 
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∆ιαδικτυακή  

πύλη www.promitheus.gov.gr  
του ΕΣΗ∆ΗΣ 

        07-02-2020  ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ, ώρα 
15:00μ.μ 

                         ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσ/νίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL52 

Τηλέφωνο 2313 319139 

Φαξ 2313 319135 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο M.Michailidou@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Μιχαηλίδου 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση - 
Υποτομέας ΟΤΑ. 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το σύνολο των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1.4 της 
παρούσας 

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. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την  προαναφερθείσα διεύθυνση 
και από τη 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.  

mailto:M.Michailidou@pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το / ο Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2017ΕΠ00810036) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης : «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την 
Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γής» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση  ένταξης 
με αρ. πρωτ. 4217/25-08-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και έχει λάβει κωδικό MIS 5007328, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 3162/6-6-2019 Απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

     Η παρούσα σύμβαση προμήθειας περιλαμβάνει τα εξής Παραδοτέα  : 

Παραδοτέο 1 : Προμήθεια Εξοπλισμού  του Κόμβου Δεδομένων και του Εικονικού Σταθμού Λήψης 
Δορυφορικών Δεδομένων για το Παρατηρητήριο, εκτιμώμενης αξίας 440.500,13€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
105.720,03€. 

α) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

Κόμβου Δεδομένων Παρατηρητηρίου 

 Κεντρικός Εξυπηρετητής (Server) (τεμ. 1) 
 Data Storage arrays & controllers (τεμ. 2) 
 Μεταγωγέας (Switch) (τεμ. 1) 
 Προσωπικοί Υπολογιστές (P/C) (τεμ. 4) 
 Σταθμός εργασίας (workstation) (τεμ. 1) 
 Εκτυπωτές (printers) (τεμ 4) 
 Εκτυπωτής χαρτών (Plotter)  (τεμ .1) 
 Σαρωτής (scanner) (τεμ. 1) 
 Οθόνες (Screens for Control Rooms) (τεμ. 4) 

Κόμβου Σταθμού Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων 

 Κεντρικός Εξυπηρετητής (τεμ. 1) 
 Μεταγωγέας (Switch) (τεμ. 1) 
 Σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS) (τεμ. 1) 
 Μονάδα Backup (τεμ. 1) 
 Σταθμός εργασίας tiler (tiler workstation) (τεμ. 1)  
 Σταθμοί εργασίας Windows (Workstations)  (τεμ.5) 
 

β) Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού 

Κόμβου Δεδομένων Παρατηρητηρίου 
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 Λογισμικό γεωχωρικής βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα  
 Λειτουργικά συστήματα (OS) όλου του hardware και των εικονικών μηχανών (VM)  
 Λογισμικό GIS Server ανοιχτού κώδικα  
  Λογισμικό Ασφαλείας – εμπορικό  
  Λογισμικό GIS Ανοιχτού κώδικα  
  Λογισμικό Αριθμητικής υπολογιστική – εμπορικό  
  Λογισμικό backup  

Κόμβου Σταθμού Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων 

 Λογισμικό Apollo (ή ισοδύναμο) & Planet API (ή ισοδύναμο) 
 Λογισμικό Server Apollo (sw) (ή ισοδύναμο) για διαχείριση δεδομένων 
 Λογισμικό ασφαλείας - εμπορικό 
 Λογισμικό  tilling applications 
 Λειτουργικά συστήματα (OS) όλου του hardware 

Παραδοτέο 2 : Προμήθεια Δεδομένων Τηλεπισκόπησης για τη λειτουργία του Εικονικού Σταθμού Λήψης 
Δορυφορικών Δεδομένων, εκτιμώμενης αξίας 27.241,81€, πλέον ΦΠΑ24%, ήτοι 6.538,03€. 

Κόμβου Σταθμού Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων 

 Δορυφορικά δεδομένα SAR 
 Πολυφασματικά δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης  
 Διάφορα ψηφιοποιημένα δορυφορικά δεδομένα  

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των δύο Παραδοτέων  από τον ίδιο προσφέροντα ως 
αλληλένδετα για την ορθή λειτουργία του παρατηρητηρίου. Συγκεκριμένα το Παραδοτέο 2 που αφορά 
Δεδομένα Τηλεπισκόπησης κατά το υπο-είδος Πολυφασματικά  Δορυφορικά  Δεδομένα υψηλής ανάλυσης  
(Very High Resolution) θα  πρέπει να συνεργάζεται με το Λογισμικό Planet API (REST API) Υπηρεσίας 
απορρόφησης  δεδομένων ή ισοδύναμο για περίοδο 24 μηνών σε περιοχή ενδιαφέροντος κατ’ ελάχιστο 350 
τετραγωνικών χιλιομέτρων (ενιαίο πολύγωνο) σε διακριτική ανάλυση 80 εκ, λαμβανόμενα ανά 2 μήνες ( 12 
διαχρονικές νέες λήψεις).  

Το σύνολο της εκτιμώμενης αξίας των δυο προαναφερόμενων παραδοτέων  ανέρχεται το ποσό των 
467.741,94€, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 112.258,06€. 

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

 CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και 38221000-0 
Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα), συμπληρωματικών CPV: JA01-1 Για υλισμικό 
υπολογιστών και JA02-4 για λογισμικό υπολογιστών και CPV: 30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής 
χαρτογράφησης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6,5 μήνες 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης. 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει  τιμής για το σύνολο των παραδοτέων. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται 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)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

 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” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
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 «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.)», 

τις διατάξεις του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.2017 τεύχος Α'): Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

 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. 

 Την αριθμ. 97808/12-09-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΖ0465ΧΙ8-99Ψ) απόφαση ένταξης του έργου «Ανάπτυξη 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της 
Διάβρωσης των Ακτών υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων 
Παρατήρησης γης» στη ΣΑΕΠ 0081 του ΠΔΕ, με ενάριθμο 2017ΕΠ00810036 

 Την υπ. Αριθμ. 3162/06-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΟΦ7ΛΛ-8ΕΞ) τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου: 
«Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου 
της Διάβρωσης των Ακτών υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων 
Παρατήρησης γης» στη ΣΑΕΠ 0081 του ΠΔΕ, με ενάριθμο 2017ΕΠ00810036 

- Την υπ’ αριθμ.1106/2019 (ΑΔΑ:6ΒΙΥ7ΛΛ-Ψ9Ι) απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού 

- Την υπ’ αρ 6463/07-11-2019  σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για τη διαδικασία διακήρυξης του Υποέργου 
1 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ανάπτυξη Συστήματος Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης» για τον έλεγχο νομιμότητας της διακήρυξης 

-Την υπ’ αρ.2658/1-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων του διαγωνισμού 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/02/2020 και ώρα 15:00 μ.μ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30/12/2019 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
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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 η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :83441 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο   σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/16 : «Επτά ημέρες» 

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 θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.pkm.gov.gr,   στην διαδρομή : Αρχική σελίδα ► Προκηρύξεις ► περισσότερα  
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

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. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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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 αρ.794178/17897 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

 Ι. Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

ΙΙ. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – πίνακες συμμόρφωσης 

 ΙΙΙ. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 ΙV. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

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

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

 το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της 
 

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), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

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 πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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,  

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 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 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 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 
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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 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.  

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα IV της παρούσης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας ως προς τη διαπίστωση εγκυρότητας των εγγυητικών 
επιστολών ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής οφείλει να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του συγκεκριμένου 
φορέα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής, όπως ταχυδρομική δ/νση (υποκαταστήματος), τηλέφωνο, φαξ και 
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα 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.), 

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 

2.1.1.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 9.354,84 ευρώ συνολικά σύμφωνα με το σχέδιο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV 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. 
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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, ήτοι μέχρι 13-03-2021, 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) 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,  

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), 
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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 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

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  οικονομικός φορέας 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  οικονομικός φορέας 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 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, 
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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:  

(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) εάν με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 
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.  
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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.  

2.2.3.4. 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  

2.2.3.5. 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 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. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. 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. 

 
Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.  

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 ή εμπορικά 
μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο μέσο γενικό ετήσιο  κύκλο εργασιών τα 
τελευταία 3 έτη - διαχειριστικές χρήσεις (2018, 2017, 2016) τουλάχιστον ίσο με το με το 100% του 
προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης ή έναρξης δραστηριοτήτων του φορέα. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 (πέντε) ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας 
ειδών πληροφορικής συναφούς αντικειμένου με της παρούσας διακήρυξης τουλάχιστον ίσο με το 80% του 
προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Συναφής θεωρείται η προμήθεια στα εξής αντικείμενα σωρευτικά (αθροιστικά): 

1. Προμήθεια ή/και παραμετροποίηση λογισμικών  διαχείρισης δορυφορικών δεδομένων 

2. Προμήθεια ή/και σχεδιασμός – παραμετροποίηση-αρχιτεκτονική-έλεγχος (validation), σχεδιασμός 
βάσης – test report/verification ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής 

Για τον υπολογισμό της πενταετίας, 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/υπηρεσίες που εκτέλεσε, με αντικείμενο 
ποσοτικά και ποιοτικά όμοιο προς το συμβατικό, όπως τα ανωτέρω χαρακτηριστικά καθορίζονται παραπάνω, 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία 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,  

β) να διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της σύμβασης. 

Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις 
απαιτήσεις του Υποέργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 

Συγκεκριμένα η προτεινόμενη Ομάδα Έργου πρέπει να έχει τουλάχιστον την εξής σύνθεση : 

 Διαθέτει υπεύθυνο έργου με Πανεπιστημιακό Τίτλο σπουδών σε φυσικές επιστήμες, με μεταπτυχιακό 
τίτλο ή/και διδακτορικό και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέματα διαχείρισης έργων.  

 Διαθέτει επιστημονικό υπεύθυνο έργου με Τίτλο σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή και Μηχανικού 
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Η/Υ με Μεταπτυχιακό Τίτλο και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών. 

 Διαθέτει  Ομάδα Έργου με ικανό αριθμό στελεχών για την ολοκλήρωση του έργου (δεδομένης και της 
μικρής διάρκειάς του), η οποία να αποτελείται κατ’ ελάχιστο από 3 στελέχη:  

 Έναν Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή  Μηχανικό Υπολογιστών με τουλάχιστον ένα έτος εμπειρία στην 
εγκατάσταση  και τεχνική υποστήριξη συστημάτων.  

 Δύο άτομα με Πανεπιστημιακό Τίτλο σπουδών σε φυσικές επιστήμες και Μεταπτυχιακό Τίτλο και 
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. 

 
Σημειώνεται ότι αντικατάσταση των Υπευθύνων και των μελών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου επιτρέπεται 
να γίνεται από τον ανάδοχο με άτομα τουλάχιστον ισοδύναμων προσόντων, μόνο για εξαιρετικούς λόγους και 
πάντοτε μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής. 

γ) O  προσφέρων  θα πρέπει να έχει  δικαίωμα διάθεσης των προσφερόμενων δορυφορικών δεδομένων από   τον  

οίκο ή τους οίκους  διάθεσης  των  δορυφορικών  δεδομένων. Για τους Οίκους που οι Δορυφόροι είναι Ευρωπαϊκοί 

αρκεί Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα, αλλά για τους Οίκους που αφορούν Αμερικανικούς Δορυφόρους και 

συναφείς υπηρεσίες διάθεσης, χρειάζεται επιστολή βεβαίωσης της διάθεσης από τον εμπορικό εκπρόσωπο του 

Οίκου του εξωτερικού. 

Σε περιπτώσεις ένωσης οικονομικών φορέων οι απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
καθώς και της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας θα μπορούν να καλυφθούν αθροιστικά και όχι από τον 
κάθε οικονομικό φορέα. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 

εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο σε ισχύ από ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων 

πληροφορικής -  παραμετροποίηση ή/και αρχιτεκτονική-έλεγχος ολοκληρωμένου συστήματος. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(της 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 τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

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. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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 V 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.  

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

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 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. 

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 (π.χ. μέλη 
Ομάδας έργου – εξωτερικοί συνεργάτες)    

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

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 2.2.5 και 2.2.6 ). 
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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 αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  

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 
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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 2.2.3.7. 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 καταλληλότητας 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. 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

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. 1. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών (2016, 2017, 2018) ή (σε 
περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών) φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων, καθώς και 
Υπεύθυνη Δήλωση, από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, για το αναφερόμενο ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών 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. 

2. Ο προσφέρων δύναται, να στηρίζεται στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες 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 ην 
χρηματοοικονομική επάρκεια  του, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι 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. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του δεσμεύοντα φορέα με την οποία αναλαμβάνει τη δέσμευση και υποχρέωση 
διάθεσης στον οικονομικό φορέα των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων 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), 

 όσα από τα παραπάνω απαιτούμενα (παρ. 1η) καλύπτει ο φορέας. 

 

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

α) συμβάσεις και  πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, με την απαιτούμενη περιγραφή της 
προμήθειας από τα οποία θα προκύπτει  το συναφές αντικείμενο σε σχέση με το παρόν αντικείμενο  της 
προμήθειας, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα : 
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Α/Α 

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ 
 

(Υποψηφίου 
Αναδόχου ή/και 
Υπεργολάβου) 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
 

(ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ
Α ΑΡΧΗ) 

ΣΥΝΤΟΜΗ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 ΕΡΓΟΥ 

 
(από – έως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & Ημ/νία 

        

 
Για την τεκμηρίωση της υλοποίησης των περιγραφόμενων προμηθειών ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει τα 
εξής:  

 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 5ετία.  

 Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής ή αντίστοιχο έγγραφο που να αποδεικνύει την εμπειρία από την 
αρμόδια Δημόσια Αρχή και από το οποίο να προκύπτει σαφώς η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων 
συμμετοχής.  

 Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση είτε του ιδιώτη όπως 
εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό του ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε του 
Υποψηφίου Αναδόχου, από την οποία να προκύπτει σαφώς η κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων 
συμμετοχής. 

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.  

β) Πίνακα βάσει του παρακάτω υποδείγματος με την προτεινόμενη στελέχωση της ομάδας έργου όπου θα 
περιγραφεί ο ρόλος τους στο έργο και θα δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ονοματεπώνυμο Επωνυμία Μέλους 
Ένωσης 

Θέση στην ομάδα 
έργου 

Αρμοδιότητες / 
Καθήκοντα 

Δεξιότητες / 
Γνωστικό 

αντικείμενο 

     

     

 

συνοδευόμενη από  κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία της εργασιακής σχέσης, όπως ΑΠΔ, συμβάσεις, αναγγελίες 
πρόσληψης κ.α. κατάλληλο έγγραφο, καθώς και βιογραφικά σημειώματα, από τα οποία θα επιβεβαιώνεται η 
ειδικότητά τους, τα επαγγελματικά τους προσόντα καθώς και η επαγγελματική εμπειρία τους επί του αντικειμένου 
της σύμβασης.  

Τα βιογραφικά θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας έργου 
και στην οποία αναγράφεται επίσης ότι τα δηλούμενα στοιχεία στο βιογραφικό είναι αληθή. 

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων από τα μέλη της 
Ομάδας  Έργου αλλά μόνο η υπογραφή τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε 
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μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας και 
υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα.   

 
γ) Αποδεικτικό έγγραφο του οίκου διάθεσης δεδομένων από ευρωπαϊκούς δορυφόρους ή Υπεύθυνη Δήλωση του  
προσωρινού αναδόχου σχετικά με το δικαίωμα  να διαθέσει τα προσφερόμενα δορυφορικά  δεδομένα   από   τον  
οίκο ή τους οίκους  διάθεσης  των   δεδομένων αυτών που θα αναφέρονται ρητά. Για τους Οίκους διάθεσης 
δεδομένων από αμερικάνικους δορυφόρους προσκομίζεται  επιστολή βεβαίωσης της διάθεσης από τον εμπορικό 
εκπρόσωπο του Οίκου του εξωτερικού. 
 
Γενικά : 
δ) 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.   
 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

 

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας 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 στον φάκελο της προσφοράς 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας 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. 

ε) 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 
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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. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του δεσμεύοντα του Φορέα με τον οικονομικό φορέα με την οποία να αναλαμβάνει 
την δέσμευση και υποχρέωση διάθεσης στον οικονομικό φορέα των αναγκαίων μέσων τεχνικής 
ικανότητας 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),  

 όσα από τα παραπάνω απαιτούμενα (παρ. Β.4.Α.) καλύπτει ο φορέας. 

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 ή ισοδύναμο  που 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, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, 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, εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 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 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 
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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 καταλληλότητας 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 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
για το σύνολο των παραδοτέων.  

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 το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

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  

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.)». 
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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. 

(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 
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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 υποπαράγραφο της 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.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

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 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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 και  

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. 
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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 VII). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αντιστοιχεί στη σύμβαση για την οποία 
επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

[Οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)”:  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470 
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403 
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

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. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Α Παράρτημα Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ 
της Διακήρυξης 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, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα.  

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 με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης το οποίο 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης.  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  αποκλειστικά σε Ευρώ κι αφορά στο σύνολο των παραδοτέων. 

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 III 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 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 και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 (δώδεκα) 
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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

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,  
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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 είναι εναλλακτική προσφορά και δεν επιτρέπεται στην παρούσα διακήρυξη, 

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, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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 
13-02-2020 και ώρα 9:00 π.μ  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 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 μόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 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 όσων τεχνικών 
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

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», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

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





 

 

 

33 

 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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.  

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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω 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 του 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 
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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 υποβλήθηκαν, και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 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 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. 
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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, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, 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, 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: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(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.  

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 και την περ. α΄ της 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 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. 
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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 ενδίκω ν 
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  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

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 
IV 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.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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  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.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

4.3.2 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’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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. 4412/2016και 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. 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. 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.  

4.4.2. 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.  

4.4.3. 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.  

4.5 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 της Επιτροπής της περ. β της παρ.11 του άρ. 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ 
ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. 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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Παραδοτέο 1 : Με την παράδοση και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του προβλεπόμενου 
εξοπλισμού και λογισμικού και μετά από ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο (τήρηση τεχνικών προδιαγραφών 
διακήρυξης, και τεχνικής προσφοράς, ετοιμότητα/δυνατότητα εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας) θα 
καταβληθεί το 60%  της συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Μετά το πέρας της δίμηνης 
επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας και την οριστική ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή του εξοπλισμού, βάσει 
των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι  και της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου,  
θα γίνει καταβληθεί το υπόλοιπο 40% της συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σημειώνεται 
ότι η παραμετροποίηση του λογισμικού εντάσσεται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας.    

Παραδοτέο  2 : Με την παράδοση όλων των δεδομένων τηλεπισκόπησης και μετά την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή αυτών, βάσει των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι και της τεχνικής 
προσφοράς του αναδόχου,  θα καταβληθεί το 100% της συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

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.  

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 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% και 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. 
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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: 

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, η κύρωση που αφορά την ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

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 φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 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 τριάντα  (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 
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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 της 
Περιφέρειας, 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 μέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης, εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού & 
λογισμικού που αφορούν το Παραδοτέο 1 στους χώρους του νέου Κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας,  θα είναι 4 μήνες από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού & λογισμικού  
θα γίνει μετά από 2 μήνες συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης των δεδομένων τηλεπισκόπησης που αφορούν το Παραδοτέο 2 στους 
χώρους του νέου Κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα είναι 4 μήνες από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 

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. 

6.2  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. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 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 
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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. 

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

 για το Παραδοτέο  1 σε 10 μέρες από την παραλαβή και μακροσκοπικό έλεγχο του εξοπλισμού και σε 
10 μέρες μετά το πέρας της 2μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της 
παραμετροποίησης λογισμικού) αι  

 για το Παραδοτέο 2 σε 10 μέρες από την παραλαβή και μακροσκοπικό έλεγχο.  

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. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 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. 
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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 

α) Πριν την οριστική παραλαβή της προμήθειας  

Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του Παραδοτέου 1 ο Ανάδοχος θα θέσει σε δοκιμαστική /πιλοτική 
λειτουργία το σύστημα για δύο (2) μήνες. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα έχει 
τις εξής υποχρεώσεις: 

 Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία και πραγματοποίηση της παραμετροποίησης του λογισμικού. 

 Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & Δοκιμές Αποδοχής 
Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και 
επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών. 

 Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή υλοποίησης, πρόβλημα 
παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν 

 Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και εφαρμογή των 
προβλεπόμενων διαδικασιών 

 Ενσωμάτωση τυχόν νέων λειτουργικοτήτων για ένα προκαθορισμένο και σύντομο χρονικό διάστημα 

 Σε περίπτωση ασυμβατότητας hardware-software, μη δυνάμενης να επιλυθεί, οφείλει να προχωρήσει 
άμεσα σε αντικατάσταση των προς προμήθεια υλικών με άλλο/α όμοιο/α ή καλύτερο/α πάντοτε όμως 
μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας.  

 

β) Μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας  

i. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, ο 
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία όλων των προσφερομένων ειδών για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, που θα δηλώσει στην Τεχνική Προσφορά του. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της εγγύησης, 
την υποχρέωση μετά από σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που παρουσιάζει βλάβη ή να επιλύσει κάθε πρόβλημα των λογισμικών 
προγραμμάτων. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει και την εγγύηση του εξοπλισμού από την κατασκευάστρια 
Εταιρεία. 

Η προσφερόμενη εγγύηση αφορά όλα τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να καλύπτει συντήρηση, εργατικά, 
ανταλλακτικά και γενικά όλα τα έξοδα. Γενικότερα, η αναγγελία βλαβών ή και προβλημάτων γίνεται είτε 
τηλεφωνικά είτε με email, είτε με fax. 

ii. Εφόσον  η εγγύηση περιλαμβάνει υποστήριξη (on line ή off line) των λογισμικών προγραμμάτων χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση καθώς και υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού (διορθωτική, προληπτική, 
προσαρμοστική, βελτιστοποιητική) κατατίθεται με την οριστική παραλαβή. Για την τεχνική υποστήριξη των 
λογισμικών θα πρέπει να υπάρχει τεύχος καταγραφής υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο :  
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 Αναλυτική καταγραφή των προληπτικών συντηρήσεων.  
 Αναλυτική καταγραφή των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του 

λογισμικού.  
 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε λογισμικό.  
 Καταγραφή διόρθωσης και τεκμηρίωσης σφαλμάτων.  
 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του 

έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών.  
 Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών.  
  Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου.  

 
Όσο ισχύει η εγγύηση και σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή του λογισμικού ο προμηθευτής υποχρεούται 
να στείλει τεχνικό για επισκευή εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης στο σημείο που είναι 
εγκατεστημένο το μηχάνημα που έχει βλάβη ή στην περίπτωση λογισμικού είναι αποδεκτή και η εξ 
αποστάσεως παρέμβαση εάν αυτό είναι δυνατό. Η αποκατάσταση της βλάβης πρέπει να γίνεται εντός πέντε 
εργασίμων ημερών.  

Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει για λίγες ημέρες το υπό επισκευή  είδος με άλλο όμοιο ή 
καλύτερο πάντοτε όμως μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, αν κρίνει ότι πρέπει να το μεταφέρει στο 
εργαστήριο του για επιδιόρθωση. Η μεταφορά θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου που θα καλύψει και τα έξοδα 
μεταφοράς. Αν το συγκεκριμένο είδος  δεν επιστραφεί επισκευασμένο εντός μηνός από την παραλαβή του για 
επισκευή, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με όμοιο είδος ή καλύτερο και να δώσει για αυτό 
εγγύηση μέχρι το τέλος της περιόδου της εγγύησης.  

Αν κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης κάποιο είδος παρουσιάζει συνεχείς βλάβες (για οποιοδήποτε 
διάστημα τριών μηνών ευρίσκεται εκτός λειτουργίας για δέκα ημέρες) τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με 
όμοιο καινούριο μετά από γραπτή γνωστοποίηση προς της Υπηρεσία. Το νέο είδος θα έχει εγγύηση μέχρι το 
τέλος της περιόδου της εγγύησης.  

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία για οποιαδήποτε μετακίνηση του εξοπλισμού σε άλλο 
χώρο και θα επιβλέπει η μετακίνηση αυτή χωρίς πρόσθετη αμοιβή.  

iii. Για την καλή λειτουργία του Έργου, 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 5% του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (5%) της 
Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο 
έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του 
Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο 
ανάλογα με τα όσα περιγράφονται. 

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

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται πως ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τον ανάδοχο του Υποέργου 2 της 
Πράξης για τη λειτουργία του εξοπλισμού. 
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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. 

6.6 Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος 
κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση 
άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 
Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 
στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη 
τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την 
εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο 
αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και 
θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της 
εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν 
μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης 
αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια 
της υπογραφής της σύμβασης. 

 
                                                                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

                                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ. 

 

 

 

                                                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ  

                                                                                        

 





 

 

 

49 

 

                                              

  

 

 

 

 





Σελίδα 50 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Γενικές Απαιτήσεις  

 Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα προσφέρει και θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό καθώς και τις 
απαραίτητες υποδομές σε λογισμικά και εφαρμογές που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά, με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση συμβατότητας υλικού-λογισμικού, καθώς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που 
αφορούν τη δοκιμαστική λειτουργία τους με την αντίστοιχη συντήρηση μέχρι την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή της προμήθειας. Εντός της περιόδου λειτουργίας ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει 
εκπαίδευση για τη χρήση του εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού με όλα τα παρελκόμενα που 
θα απαιτηθούν π.χ. καλωδιώσεις, βραχίονες στήριξης για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία των 
προσφερομένων ειδών.  

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προβλεπόμενου 
λογισμικού με όλο το απαραίτητο αυτού συμπληρωματικό -υποστηρικτικό λογισμικό για την πλήρη και 
απρόσκοπτη λειτουργία των προσφερομένων ειδών (hardware-software). Το λογισμικό που ανήκει στην 
κατηγορία του open source θα είναι τελευταίας σταθερής έκδοσης.  

 Επίσης, ο ανάδοχος θα προσφέρει στην τεχνική προσφορά του τον χρόνο, μετά την οριστική παραλαβή 
της προμήθειας και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από  2έτη, στον οποίο αδαπάνως θα 
ελέγχει την καλή λειτουργία και θα συντηρεί τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
καθώς και το χρόνο εγγύησης του εξοπλισμού (ο οποίος προκύπτει από το χρόνο εγγύησης του 
εξοπλισμού της κατασκευάστριας Εταιρείας) καθώς και το λογισμικό και τις εφαρμογές που θα 
εγκαταστήσει.  

 Για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό να μην υπάρχει ανακοίνωση επικείμενης λήξης παραγωγής και 
διάθεσής των διαφόρων συστημάτων από την κατασκευάστρια εταιρεία μέχρι και την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς. 

 Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός να είναι καινούριος, δηλαδή δεν θα έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν θα είναι 
ανακατασκευασμένος. 

 Όλα τα προϊόντα θα είναι branded, θα διαθέτουν απαραίτητα serial number, τα desktop PC θα έχουν S/N 
στο κουτί για το εμπεριεχόμενο hardware. 

 Ο κατασκευαστής ή/και ο προμηθευτής συμπληρωματικά  θα παρέχει εγγύηση όλου του εξοπλισμού 
(hardware) για τουλάχιστον 2 έτη. 

 Όλα τα έξοδα τοποθέτησης υλικού, εγκατάστασης λογισμικού και βασικής παραμετροποίησής του 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Η παράδοση και εγκατάσταση όλων των προς προμήθεια ειδών θα γίνει στο 
νέο κτίριο της Περιφέρειας επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη.  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές του hardware δίδονται ως ελάχιστες απαιτήσεις και είναι αποδεκτές 
προσφορές τεχνολογικά νεότερης γενιάς, ισοδύναμες ή και καλύτερες με την απαραίτητη τεκμηρίωση. 

 Το υλικό και το λογισμικό του εικονικού σταθμού λήψης θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί και 
ενσωματωθεί από τον προμηθευτή της πλατφόρμας που θα λειτουργεί στον εικονικό σταθμό προ της 
εγκατάστασης στο χώρο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή (System preparation and integration in 
factory, on-site installation) 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1:  Προμήθεια Εξοπλισμού για τον Κόμβο Δεδομένων του Παρατηρητηρίου και τον Εικονικό 
Σταθμό Λήψης Δορυφορικών ∆εδομένων 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικού (Hardware) Κόμβου Δεδομένων  για το Παρατηρητήριο 
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 1U Rackmount 
 CPU: 2xIntelXeonE5-2690, 2.90GHz, 20MCache, 8.0GT/sQPI, ή ισοδύναμο ή καλύτερος  
 RAM: 8 x 16GB RDIMM, 1600 MHz 
 HDD: 8 x 600GBraw capacity, SAS 6Gbps, 15K RPM Hard Drive (Hot-Plug) 
 RAID: RAID 1 (mirror) 
 PSU: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 
 Network Card: 2x10Gb DA/SFP+ 2x1Gb BT Network Daughter Card 
 Monitor: τουλάχιστον 23.8” LED με ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 pixels (FullHD) 
 Keyboard and mouse (ασύρματο) 
 Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server Standard Edition τελευταία έκδοση ή ισοδύναμο. 

 

2. DATA STORAGE ARRAYS & CONTROLLERS (TEMAXIA 2) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 NAS: 2U Rackmount Network Storage Appliance System 
 Included Drive(s): 18000GB 
 Network Connection: Dual-port 10 Gb and 1 Gb network card 
 Cache/Buffer Memory: 8GB 
 Relevant Software: Included 

 

3. SWITCH (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 Rack-mountable 
 32 ports 
 Cabling Type: Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T 
 Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 
 Auxiliary Ports: 8 x SFP+ (uplink) 

 Interfaces: 32 x network - 10Gb Ethernet / 1Gb Ethernet - RJ-45 

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ PC (ΤΕΜΑΧΙΑ 4) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 Desktop 
 CPU: IntelCorei5, 1.8 GHz,ή ισοδύναμο 
 RAM: 8 GB DDR3, 1600 MHz 
 HDD: 1TB 
 Graphics: αυτόνομη graphics card με μνήμη 2GB 
 Monitor: ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 pixels (FullHD) μέγεθος τουλάχιστον 26” 
 Διασυνδέσεις: Wi-Fi b/g/n, usb 3.0 port, HDMI out port, USB WebCam 
 Λειτουργικό: Windows 10, ProEdition 
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 Keyboard and mouse (ασύρματο) 

 

5. WORKSTATION (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 CPU: IntelCorei7, 3GHz, 10 MB Cache,ή ισοδύναμο 
 RAM: 8 GB DDR3, 1600 MHz 
 HDD: 2TB (64MB Cache, SATA 6 Gb/s) 
 Graphics: graphics card memory 2Gb 
 Monitor: τουλάχιστον 26” LED με ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 pixels 
 (FullHD) 
 Keyboard and mouse (wireless) 
 Λειτουργικό: Windows 10, Pro Edition 

 
6. PRINTERS (TEMAXIA 4) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 
6.1 Εκτυπωτής έγχρωμος (ποσότητα 1 τεμάχιο) 

 Μέγεθος σελίδας : έως και Α3 
 Τύπος εκτύπωσης : inkjet 
 Αναλώσιμο : μελάνη  
 Τρία (3) ξεχωριστά έγχρωμα μελάνια 
 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης : τουλάχιστον 14 ppm 
 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης : τουλάχιστον 6 ppm 
 Ανάλυση εκτύπωσης : τουλάχιστον 1200x1200 dpi 
 Συμβατότητα : Windows 
 Συνδεσιμότητα : τουλάχιστον USB 2.0  και LAN Ethernet 10/100 

 Ο κάθε εκτυπωτής θα συνοδεύεται τουλάχιστον από τρία πλήρη σετ αναλωσίμων (μελανάκια) 
 
6.2 Εκτυπωτής έγχρωμος (ποσότητα 1 τεμάχιο) 

 Μέγεθος σελίδας : έως και Α4 
 Τύπος εκτύπωσης : laser 
 Αναλώσιμο : toner 
 Τρία (3) ξεχωριστά έγχρωμα μελάνια 
 Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης : τουλάχιστον 20 ppm 
 Ανάλυση εκτύπωσης : τουλάχιστον 1200x1200 dpi 
 Συμβατότητα : Windows 
 Συνδεσιμότητα : τουλάχιστον USB 2.0  και LAN Ethernet 10/100 
 Ο κάθε εκτυπωτής θα συνοδεύεται τουλάχιστον από τρία πλήρη σετ αναλωσίμων (toner) 

 
6.3 Εκτυπωτής ασπρόμαυρος (ποσότητα 2 τεμάχια) 
 Μέγεθος σελίδας : έως και Α4 
 Τύπος εκτύπωσης : laser 
 Αναλώσιμο : toner 
 Ταχύτητα εκτύπωσης : τουλάχιστον 20 ppm 
 Ανάλυση εκτύπωσης : τουλάχιστον 1200x1200 dpi 
 Διπλή εκτύπωση : αυτόματη 
 Συμβατότητα : Windows 
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 Συνδεσιμότητα : τουλάχιστον USB 2.0 και LAN Ethernet 10/100 
 Ο κάθε εκτυπωτής θα συνοδεύεται τουλάχιστον από τρία πλήρη σετ αναλωσίμων (toner) 

 

7. PLOTTERS (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 
Ελάχιστες απαιτήσεις: 

 Μέγεθος εκτύπωσης κατ’ελλάχιστον Α0 
 plug-and-play plotter υψηλής ταχύτητας 
 Ενσωματωμένη θύρα Ethernet, 

 Ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης έως 2400 x 1200 dpi 
 Συνδέσεις μέσω θύρας USB και LAN Ethernet 10/100 
  Χαρτί Ρολό (Rollfeed) 
  Αυτόματος κόφτης χαρτιού 
  Βάση plotter σε σταντ 
  Υψηλή ακρίβεια γραμμών με ελάχιστο πάχος γραμμής 0.02 mm 

 

8. SCANNERS (TEMAXIA 1) 
Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 Μέγεθος εγγράφου: τουλάχιστον A4 
 Οπτική ανάλυση ≥ 600 dpi. 
 Automatic Document Feeder: Ναι 
 Duplex scan: Ναι 
 Σύνδεση: USB 3.0 
 Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων:Windows 10 (32-bit/64-bit),Windows 8/8.1(32-bit/64- 
 bit),Windows 7(32-bit/64-bit 

 
9. ΟΘΟΝΕΣ CONTROL ROOM (TEMAXIA 4) 
Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 Ανάλυση: Full HD ή μεγαλύτερη 
 Μέγεθος: Τουλάχιστον 40’’ 
 Σύνδεση: Τουλάχιστον 2 x HDMI 
 Υποστηρίζει Miracast – Dlna - WiDi 
 Υποδοχή ethernet 10/100 Mbps 

 Kιτ επιτοίχιας στήριξης  

 
Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού (Software) Κόμβου Δεδομένων για το Παρατηρητήριο 
 

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΟΝΑΔΕΣ  1) 

 Open Source  τύπου Postgres  

 Δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου όγκου δεδομένων, table size 32 TB, field size 1 GB. 
 Η βάση δεδομένων θα εγκατασταθεί σε εικονικό σύστημα στον κεντρικό εξυπηρετητή 

 

2. OPERATING SYSTEM ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (ΜΟΝΑΔΕΣ  1) 

 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows Server Standard Edition τελευταία έκδοση 

 Μία (1) Άδεια για 2 VM’s 
 Εγκατάσταση στα δύο (2) εικονικά συστήματα του Κεντρικού Εξυπηρετητή  

 
3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS SERVER (ΠΟΣΟΤΗΤΑ  1) 





Σελίδα 54 

 

 Open Source, τελευταία έκδοση με δυνατότητα καταλογοποίησης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου 
δορυφορικών δεδομένων με χρήση Spatial Models - 4 cores 

 Συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα του Κεντρικού Εξυπηρετητή  

 

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS (ΜΟΝΑΔΕΣ  5) 

Λογισμικό GIS ανοιχτού κώδικα,  τελευταία  έκδοση, με δυνατότητες όπως η ψηφιοποίηση 
δεδομένων/Αποθήκευση/Επεξεργασία/Ανάλυση Δεδομένων και εξαγωγή τους. Εκτός όλων των πιο πάνω, Θα 
περιλαμβάνει ρουτίνες επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί 
στο workstation και τους προσωπικούς υπολογιστές. 
 
5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ  1) 
Λογισμικό MATLAB (τελευταία έκδοση)  με πρόσθετα (add-ons): 
 Image Processing Toolbox 
 Statistics & Machine Learning Toolbox 
 Να περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανανέωσης του Λογισμικού για ένα έτος 

 Είδος αδείας: Individual Perpetual 

 

6. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (ΜΟΝΑΔΕΣ  6) 

 Εμπορικό (όχι ανοιχτού κώδικα) Λογισμικό ασφαλείας τελευταίας έκδοσης ESET ή ισοδύναμο. 
 Λογισμικό ασφαλείας με ενσωματωμένες λειτουργίες, antivirus, firewall, προστασίας από 

ανεπιθύμητα email 
 Το λογισμικό θα εγκατασταθεί στο workstation,  τους προσωπικούς υπολογιστές και στα εικονικά 

συστήματα του εξυπηρετητή. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικού (Hardware) Σταθμού Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων 
 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 Rackmount Server 
 CPU: Intel Core i7 8th Generation, Συχνότητα FSB (GHz)≥ 3.20,  

 Μνήμη cache  ≥ 12MB Smart Cache 
 RAM: 64 GB DDR4 
 HDD : 10TB και 2x SSD Q 128GB 
 Graphics: αυτόνομη graphics card με μνήμη 4GB 
 Monitor: τουλάχιστον 27” με ανάλυση 

τουλάχιστον 1920x1080 pixels (FullHD) 
 Διασυνδέσεις: RJ-45 10/100/1000, USB 3.0 , WebCam  

 Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server Standard Edition τελευταία έκδοση ή ισοδύναμο. 
 

2. SWITCH (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 1GB ethernet switch 
 Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19’’. 
 Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων μεγέθους 64 bytes ≥ 65 Mpps 
 Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων ≥ 10.000 
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 Να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) Gigabit Ethernet θύρες 10/100/1000, με αυτό- 
προσδιοριζόμενη επιλογή, Auto-MDIx. Ολες οι θύρες θα πρέπει να υποστηρίζουν 802.3af Power 
Over Ethernet (PoE) και 802.3at Power Over Ethernet Plus (PoE+) 

 Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις 10 Gigabit θύρες τύπου SFP+ που να υποστηρίζουν 1/10GbE, 
για 1000Base-SX/LX/LH, 1000Base-T και 10G SR/LR 

 Ο μεταγωγέας μπορεί να γίνει μέλος (member) σε στοιβάδα (stack) η οποία ήδη υλοποιείται με το 
πρωτόκολλο IRF και περιλαμβάνει μεταγωγείς τύπου HPE 5130-48G-PoE+/4SFP 

 Ταχύτητα σύνδεσης στοιβάδας (bidirectional stack bandwidth) ≥20 Gbps 
 Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας 
 Δυνατότητα χρήσης εφεδρικού τροφοδοτικού (εσωτερικού ή εξωτερικού) 
 Υποστήριξη στοιβάδας (stacking) για τουλάχιστον οχτώ (8) μονάδων μεταγωγών της ίδιας σειράς 
 Πλήθος υποστηριζόμενων VLAN ≥ 512 
 Πλήθος υποστηριζόμενων VLAN ID’s ≥ 4000 
 Υποστήριξη Traffic prioritization IEEE 802.1p 
 Υποστήριξη Strict Priority Queuing 
 Δυνατότητα υποστήριξης των παρακάτω QoS χαρακτηριστικών: 

- Layer 4 prioritization 
- Class of Service (CoS) 
- IEEE 802.1p priority bits 
- Rate limiting 

  Υποστήριξη χαρακτηριστικών Ασφάλειας - ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από 
αναβάθμιση. 

- RADIUS, TACACS+ 
- IEC 60950 

  Ο προσφερόμενος εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις παρακάτω προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών 
εκπομπών: 
- EN 55022 Class A (CISPR22) 
- EN 55024 (CISPR24) 

  Aναγράφονται η επωνυμία και το λογότυπο του κατασκευαστή καθώς επίσης και ο σειριακός αριθμός 
του μεταγωγέα στην συσκευασία (ή συσκευασίες) του προϊόντος 

 Να περιλαμβάνονται 2 καλώδια με P/N JD095C για την διασύνδεση του switch με την υφιστάμενη 
εγκατάσταση. 

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

 Παροχή προστασίας από πτώσεις τάσης για τον κεντρικό εξυπηρετητή :  UPS 2200VA 

 

4. ΜΟΝΑΔΑ BACKUP ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 

 External LTO-6 tape drive 

 

5. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TILER  (TILER WORKSTATION) (TEMAXIA  1) 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 

 Desktop 

 CPU: Intel Core i7 8th Generation, Συχνότητα FSB (GHz) ≥ 3.20,  Μνήμη cache  ≥ 12MB Smart Cache 

 RAM: 32 GB DDR4 
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 HDD: 1T  και SSD : 512 GB 

 Graphics: graphics card memory 4Gb 

 Monitor: τουλάχιστον 24’’ ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 pixels (FullHD) 

 Διασυνδέσεις: RJ-45 10/100/1000, USB 3.0 , WebCam 

 Keyboard και mouse ασύρματο τύπου 

 Λειτουργικό: Windows 10, Pro Edition x64 

 

6. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSTATION) (ΤΕΜΑΧΙΑ  5) 
Ελάχιστες απαιτήσεις: 

 Desktop 
 CPU: IntelCorei5, 1.8 GHz,ή ισοδύναμο 
 RAM: 8 GB DDR3, 1600 MHz 
 HDD: 1TB 
 Graphics: αυτόνομη graphics card με μνήμη 2GB 
 Monitor: ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080 pixels (FullHD) μέγεθος τουλάχιστον 26” 
 Διασυνδέσεις: Wi-Fi b/g/n, usb 3.0 port, HDMI out port, USB WebCam 
 Λειτουργικό: Windows 10, ProEdition 
 Keyboard and mouse (ασύρματο) 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού (Software) Σταθμού Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων 
 

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ QGIS Open Source  ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WINDOW (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) 

Το λογισμικό θα πρέπει να πλήρη τις εξής προδιαγραφές : 

Απεικόνιση δεδομένων 

Χαρακτηριστικά): 

 Δυνατότητα διαχείρισης ψηφιδωτών και διανυσματικών αρχείων 

 Δυνατότητα δισδιάστατης κατακόρυφης ή τρισδιάστατης πλάγιας απεικόνισης με την χρήση 

ψηφιακού μοντέλου εδάφους 

 Διαδραστική πλοήγηση και δυνατότητες zoom in/ zoom  out 

 Δυνατότητα διαχείρισης επιπέδων δεδομένων (layers): απόκρυψη/εμφάνιση επιπέδου, αλλαγή 

σειράς των επίπεδων, αλλαγή διαφάνειας επιπέδου 

 Δυνατότητα Raster layer adaptation (gamma filtre) 

 Εμφάνιση παραθύρου στοιχείων (attributes window) για τα διανυσματικά δεδομένα 
 

Το λογισμικό θα παραδοθεί με προεγκατεστημένα τα παρακάτω γεωγραφικά επίπεδα  

 Worldwide Digital Terrain Model 90m spatial resolution SRTM (open source) 

 Worldwide cartography OpenStreetMap (open source) 

 Greek country coverage satellite imagery mosaic 30 m resolution color (Landsat NASA satellite) 

 Worldwide toponyms database GeoNames  
 

Το λογισμικό θα έχει δυνατότητα απεικόνισης όλων των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον κεντρικό 
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εξυπηρετητή, σε πλήρη ανάλυση εικόνας  

Το λογισμικό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα δυναμικής σύνδεσης με εξυπηρετητές WMS / WFS και να 

απεικονίζει τα δεδομένα τους  

Συμβατότητα με πρότυπα  

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι συμβατό με τα εξής πρότυπα του OGC: 

 WMS 1.1.1              http://www.opengeospatial.org/standards/wms 

 WMTS 1.0.0 (partially)    http://www.opengeospatial.org/standards/wmts 

 WFS 1.1.0                  http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

 CSW 2.0.2               http://www.opengeospatial.org/standards/cat 

 WPS 1.0.0                http://www.opengeospatial.org/standards/wps 
 

Διαδραστική δημιουργία δεδομένων 

Το λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα διαδραστικής δημιουργίας και επεξεργασίας διανυσματικών δεδομένων 

(point, line, polygon, ellipse, 3D model) και των πινάκων τους. 

Το λογισμικό θα επιτρέπει τον συσχετισμό εικόνων με διανυσματικά δεδομένα. Οι σύνδεσμοι και τα δεδομένα 

αποθηκεύονται σε λειτουργίες εξαγωγής δεδομένων (data export operations) ή λειτουργίες εξαγωγής 

πλήρους πακέτου εργασίας (full project saving operations) και θα συσχετίζονται και διανέμονται και 

Λογισμικό Διαχείρισης Δορυφορικών Δεδομένων για κεντρικό εξυπηρετητή. 

Εισαγωγή / Εξαγωγή δεδομένων 

Το λογισμικό επιτρέπει την εισαγωγή αρχείων γεωγραφικών δεδομένων στους παρακάτω μορφότυπους : 

1. Raster: tiff, jpeg2000, ecw, ,dted, ntif 

2. Vector: shp, kml, kmz, 

3. 3D: LAS 

Συμβολική απεικόνιση δεδομένων 

To λογισμικό θα επιτρέπει την αλλαγή εμφάνισης των διανυσματικών δεδομένων (symbology) μέσω 

διαδραστικών εντολών ή εφαρμογών των αρχείων εμφάνισης (styling files) και θα περιλαμβάνει symbology 

editor module που θα επιτρέπει τον διαδραστικό καθορισμό και δοκιμασία των κανονισμών εμφάνισης 

(styling  rules) . 

 

Εργαλεία 

Το λογισμικό θα έχει τα εξής εργαλεία : 

  Δυνατότητα αναζήτησης τοπωνυμίων και πλοήγηση στα συγκεκριμένα σημεία 

 Δυνατότητα πλοήγησης σε συγκεκριμένες συντεταγμένες 

 Μέτρηση αποστάσεων και  γωνιών 

 Δυναμική απεικόνιση των συντεταγμένων της τοποθεσίας του ποντικιού του υπολογιστή 

(γεωγραφικό πλάτος και μήκος, υψόμετρο του ψηφιακού μοντέλου εδάφους στο  υπόβαθρο) 

 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/cat
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Δυνατότητες αναζήτησης καταλόγου και σχετικές δράσεις 

To λογισμικό επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση προϊόντων από εξωτερικούς καταλόγους: 

 Product type (eg: ortho-image, mosaic, DTM, Intelligence report, etc.).  

 Product spatial coverage (bounding box) 

 Product creation/acquisition date (from/to) 

 Product publication date (from/to) 

 (for image products) : min/max resolution, max cloud cover, max snow cover 

 Author 

 Keywords 
 

Κατόπιν της αναζήτησης στον κατάλογο το λογισμικό απεικονίζει τα περιθώρια (footprints) των 

αποτελεσμάτων σε χάρτη και παραθέτει τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε παράθυρο. Το παράθυρο με τα 

αποτελέσματα παρατήρησης παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές/δράσεις: 

 View product metadata 

 Zoom to product location on map 

 View product quicklook on map 

 View product in full resolution on map 

 Download product 

 Delete product (reserved to administrator and subject to access rights) 

 

Αναζήτηση στη βάση δεδομένων 

To λογισμικό επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων από εξωτερικές βάσεις δεδομένων που 

περιέχουν γεωαναφερμένα δεδομένα, σύμφωνα με το πρότυπο WFS 1.1.0, με τα παρακάτω κριτήρια : 

Area of interest 

Temporal window 

Attribute-value criteria 
 

Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν μπορούν να απεικονιστούν και μετέπειτα αξιοποιηθούν στο λογισμικό 

Ανάλυση δεδομένων 

Το λογισμικό επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων χρονοσειρών μέσω εξατομικευμένου εργαλείου 

(“Timeline”) με τις ακόλουθες δυνατότητες : 

 Απεικόνιση των επιλεγμένων δεδομένων σε χρονικό παράθυρο 

 Φίλτρα γεωγραφικής απεικόνισης μέσω διαδραστικών εργαλείων “time filter” 

 Δυνατότητα επανάληψης των διαδικασιών  
 

Το λογισμικό είναι σε θέση να αναλύει κινούμενα αντικείμενα με χρονικό προσδιορισμό : 

 Ομαδοποίηση χρονικά προσδιορισμένων αντικειμένων με βάση τις επιλογές του χρήστη 

 Εμφάνιση τροχιάς αντικείμενων 
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 Έλεγχος της απεικόνισης τροχιάς μέσω ειδικών εργαλείων 
 

Το λογισμικό είναι σε θέση να αναλύει δεδομένα σε πινακοποιημένη μορφή που θα υποστηρίζει: 

 Προσδιορισμός δεδομένων σύμφωνα με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους 

 Ταξινόμηση δεδομένων σύμφωνα με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους 

 Δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων πινάκων 

Δημιουργία αναφορών 

Το λογισμικό έχει την δυνατότητα εξαγωγής αναφορών ανάλυσης δεδομένων στις εξής μορφές : 

 Χαρτών σε μορφή            JPEG 

 Αναφορές σε μορφή    pdf 
 

Διαχείριση εργασιών 

Το λογισμικό επιτρέπει την αποθήκευση ως ένα εξωτερικό αρχείο και μετέπειτα ανάκτηση ροής εργασιών που 

περικλείει όλα τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, εισαχθεί ή αναζητηθεί για την συγκεκριμένη εργασία  

Δυνατότητα εργασίας εκτός σύνδεσης (κινητοί χρήστες) 

Το λογισμικό μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα σε laptop  αποσυνδεδεμένα από τον κεντρικό εξυπηρετητή μέσω 

της ακόλουθης δυνατότητας: 

 Βήμα προετοιμασίας : τα επίπεδα γεωγραφικής βάσης (geographical base layers) μπορούν να 
αντιγραφούν από τον κεντρικό εξυπηρετητή στο  laptop   για  συγκεκριμένη γεωγραφική  περιοχή 

 Βήμα αποσύνδεσης  : το laptop  μπορεί να αποσυνδεθεί από το δίκτυο και να γίνει η χρήση του αυτόνομα. 

 

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ APOLLO ή ισοδύναμο (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

Δυνατότητες 

Το λογισμικό του εξυπηρετητή θα προσφέρει ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων που επιτρέπει την 
αποθήκευση διαφόρων μορφών δεδομένων (όπως satellite images, mosaics, add-hoc products, κλπ.) και διατήρηση 
καταλόγου αυτών. 

Το λογισμικό μπορεί να είναι προσβάσιμο, ώστε να γίνονται αναζητήσεις/ 

απεικονίσεις / καταβιβασμοί / απορροφήσεις δεδομένων, μέσω  :  

 Του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας 

 Λοιπών εφαρμογών συμβατών με τα πρότυπα OGC 
 

Το ζητούμενο πληροφοριακό σύστημα πρέπει να αποτελεί ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για 

αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αναζήτηση και διάχυση γεωχωρικών και μη δεδομένων, εκμεταλλευόμενο 

πλήρως τα μεταδεδομένα τους. Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να χρησιμοποιεί 

υπηρεσιοστραφής αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture - SOA), η οποία παρέχει δυνατότητα 

δημοσίευσης, εύρεσης και διανομής για κάθε τύπο δεδομένων μέσω του διαδικτύου, όντας παράλληλα 
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επεκτάσιμη έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ενσωματώνοντας τον Image Web 

Server, θα πρέπει να είναι γρήγορο και σταθερό με απόδοση ακόμη και όταν υπάρχει απαίτηση για μεγάλο 

όγκο δεδομένων, εξασφαλίζοντας ταχύτητα στην διάθεση δεδομένων από τους εξυπηρετητές προς τους 

τελικούς χρήστες. Τα δεδομένα να μπορεί να είναι αρχεία LAS, ορθοεικόνες, 3D shp files, video, pdf κ.λ.π. και 

να είναι καταλογοποιημένα και με τα μεταδεδομένα τους κατά χρονική ακολουθία σε ένα ενιαίο, 

αναζητήσιμο κατάλογο. 

Θα πρέπει να έχει δυνατότητα διαμοίρασης μεγάλων ποσοτήτων εικόνων σε χιλιάδες χρήστες από ένα και 

μόνο διακομιστή και να σερβίρει Spatial Models συμβατά από τις desktop εφαρμογές της Υπηρεσίας για 

θέματα ταξινομήσεων και διαχρονικών αλλαγών κ.α.  Με αυτό τον τρόπο η οπτικοποίηση των δεδομένων με 

άμεση αναζήτηση αλλά και η εφαρμογή Spatial  Models για θέματα ταξινομήσεων και διαχρονικών αλλαγών 

αλλά και μοντέλων διαχείρισης κινδύνου, θα μπορεί να γίνεται και από μη ιδιαίτερα εκπαιδευμένους 

χρήστες. 

Συμβατότητα με πρότυπα 

Το λογισμικό θα πρέπει να είναι συμβατό με τα εξής πρότυπα του OGC και WPS services:  

WMS 1.1.1 http://www.opengeospatial.org/standards/wms 

WMTS 1.0.0 (partially)http://www.opengeospatial.org/standards/wmts 

WFS 1.1.0 http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

CSW 2.0.2 http://www.opengeospatial.org/standards/cat 

WPS 1.0.0 http://www.opengeospatial.org/standards/wps 

 

Συμβατές μορφές δεδομένων 

To λογισμικό του εξυπηρετητή μπορεί να διαχειριστεί τις ακόλουθες μορφές δεδομένων : 

1. Εικόνες ή μωσαϊκά or mosaics 

2. Χάρτες (raster or vector) 

3. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (Digital terrain models) 

4. Vector datasets 

5. Documents &  multimedia   files 
 

To λογισμικό του εξυπηρετητή μπορεί να υποστηρίξει τα ακόλουθα γεωγραφικά format: 

 Raster:   TIFF,  JPEG2000,  ECW,  DTED,  NTIF  (or  any   other  raster  format  natively supported by the 

GDAL library). 

 Vector: ShapeFile, KML/KMZ, GML  

Διαχείριση διαβαθμισμένης πρόσβασης  

Το λογισμικό του εξυπηρετητή επιτρέπει τον διαχωρισμό των δεδομένων σε υποκατηγορίες ανάλογα με τον 

βαθμό διαβάθμισης τους με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης 

Ο κάθε χρήστης είναι πιστοποιημένος σε σχέση με τον ρόλο και τις επιχειρησιακές δυνατότητες στις οποίες 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/cat
http://www.opengeospatial.org/standards/wps
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έχει δικαίωμα χρήσης (search/view/publish/delete) σε ένα συγκεκριμένο αποθετήριο των δεδομένων που 

βρίσκονται στον κεντρικό εξυπηρετητή  

Λογισμικό Planet API (REST API) Υπηρεσίας     απορρόφησης  δεδομένων ή ισοδύναμο    

Το λογισμικό  θα παρέχει λειτουργίες απορρόφησης δεδομένων με αυτόματο ή διαδραστικό τρόπο οι οποίες 

αυτοματοποιούν τις παρακάτω πράξεις : 

 Αντιγραφή δεδομένων στον εξυπηρετητή 

 Καταλογοποίηση δεδομένων  

 Δημιουργία ευρετηρίων δεδομένων 

 Προεπεξεργασία ψηφιδωτών δεδομένων για της δυνατότητα απεικόνισης μέσω ροής (streaming) 

 Δημιουργία υπηρεσιών στα πρότυπα του OGC (WMS/WMTS, WFS, WPS) 

Το λογισμικό θα παρέχει λειτουργίες απορρόφησης και διάθεσης δεδομένων με αυτόματη διαδικασία μέσω 
της προμήθειας του Planet API (REST API) για να προσφέρει άμεση πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα και 
στο κατέβασμα αυτών για περαιτέρω επεξεργασία.  Με το API key η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας θα 
μπορεί πάντα με περαιτέρω νέα ενεργοποίηση επιπλέον της υπάρχουσας, που το συγκεκριμένο έργο 
ενεργοποιεί για 24 μήνες με ανά δίμηνο παραλαβή νέας εικόνας/εικόνων που καλύπτουν την περιοχή, να έχει 
πρόσβαση στα ίδια είδη (0.80 cm pixel size) ή και σε άλλα που πιθανά να διατίθενται μια και νέοι δορυφόροι 
προστίθενται στις υπηρεσίες. Η ζητούμενη στο έργο υπηρεσία θα καλύπτει για περίοδο 24 μηνών με ανά 
δίμηνο παραλαβή νέας εικόνας/ων νέας λήψης πάνω σε περιοχή ενδιαφέροντος κατ΄ ελάχιστο 350 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η χρήση του API θα διευκολύνει το χρήστη με άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα 
διαχείρισης. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο πρόσβαση σε:  

 1. SkySatScene SkySat Basic και Ortho Scenes: 

Pansharpend : Band 1 = Blue, Band 2 = Green, Band 3 = Red, Band 4 = Near-infrared και  

Analytic DN : Band 1 = Blue, Band 2 = Green, Band 3 = Red, Band 4 = Near-infrared 

και  

2. SkySatCollect.   

 

Κατάλογος προϊόντων 

To λογισμικό διατηρεί κατάλογο προϊόντων με τις εξής δυνατότητες :  

 Product type (eg: ortho-image, mosaic, DTM, Intelligence report, etc.).  

 Product spatial coverage (bounding box) 

 Product creation/acquisition date 

 Product publication date 

 (for image products) : resolution, cloud cover, snow cover 

 Author 

 Keywords 

Οι παραπάνω ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για την αναζήτηση δεδομένων. 

Η υπηρεσία καταλόγου του λογισμικού μπορεί να παραμετροποιηθεί και να εξατομικευτεί ανάλογα με τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των χρηστών. 
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Αναζήτηση προϊόντων, απεικόνιση και υπηρεσιών λήψης δεδομένων 

Tο λογισμικό προσφέρει υπηρεσία αναζήτησης δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο OGC CSW 

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή συμβατή με τα πρότυπα του OGC o χρήσης μπορεί να 

αναζητήσει προϊόντα από τον κατάλογο τουλάχιστον σύμφωνα με τα παρακάτω  κριτήρια: 

 Catalogue choice 

 Product type (eg: ortho-image, mosaic, DTM, Intelligence report, etc.). 

 Product spatial  coverage 

 Product creation/acquisition  date 

 Product publication  date 

 (for image products) : resolution, cloud cover, snow cover 

 Author 

 Keywords 
 

Το   λογισμικό  παρέχει  δυνατότητες  οπτικοποίησης  σύμφωνα με  τα πρότυπα  OGC  WMS, WMST, WFS ,. 

Μέσω του λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλης εφαρμογής συμβατή με τα πρότυπα του OGC o χρήσης μπορεί 

να δει  ψηφιδωτά ή διανυσματικά δεδομένα και/ή  τις προεπισκοπήσεις τους (“quicklooks”). 

Μέσω  των  υπηρεσιών αυτών ο χρήστης μπορεί να δει όλα τα προϊόντα UOC σε πλήρη ανάλυση . 

Το λογισμικό προσφέρει υπηρεσίες μεταφόρτωσης δεδομένων. 

 

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  TILER (TILER WORKSTATION) (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει διαδικασίες για την διανομή πινακίδων (tilling) ώστε να υποστηρίζονται 

οι λειτουργίες του Λογισμικού για σταθμούς εργασίας Windows και του Λογισμικό κεντρικού εξυπηρετητή 

(Server sw). Το λογισμικό θα πρέπει να έχει λειτουργικότητα ανάπτυξης συμβατών Spatial Models (SML) για 

συνεργασία στο λογισμικό του εξυπηρετητή Apollo ή ισοδύναμο. 

 

4.  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (ΜΟΝΑΔΕΣ  6) 

 Εμπορικό (όχι ανοιχτού κώδικα) Λογισμικό ασφαλείας τελευταίας έκδοσης ESET ή ισοδύναμο. 
 Λογισμικό ασφαλείας με ενσωματωμένες λειτουργίες, antivirus, firewall, προστασίας από ανεπιθύμητα 

email 
 Το λογισμικό θα εγκατασταθεί στο workstation,  τους προσωπικούς υπολογιστές και στα εικονικά 

συστήματα του εξυπηρετητή. 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 :  Προμήθεια Δεδομένων Τηλεπισκόπησης για τη λειτουργία του Εικονικού Σταθμού Λήψης 
Δορυφορικών Δεδομένων 

 

2.1 Δορυφορικά Δεδομένα  SAR 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, ο προμηθευτής θα 

πρέπει να παραδώσει: 
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- 3  εικόνες SAR, υφιστάμενης ή νέας λήψης. Η      αναθέτουσα αρχή,    θα    ενημερώσει   τον προμηθευτή για τις 

περιοχές και το είδος των δεδομένων που επιθυμεί. Ο προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να αποστείλει στοιχεία 

υφιστάμενων λήψεων στον φορέα ώστε να γίνει η επιλογή των καταλλήλων εικόνων που θα ικανοποιούν 

τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Οι εικόνες αυτές θα είναι: 

- Mία (1) εικόνα διαχωριστικής ικανότητας SPOTLIGHT, allowing SAR images with spot extension of 
10.x10 km2 and spatial resolution equal to 1.x1. m2 single look (Spotlight 2);  

- Δύο (2) εικόνες διαχωριστικής ικανότητας STRIPMAP (HIMAGE achieving medium resolution, wide 
swath imaging, with swath extension ≥40 km and spatial resolution of 3x3 m2 single look;  

Οι ακριβείς περιοχές ανά προαναφερθέν είδος θα καθοριστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα 

τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, όπως προαναφέρεται. 

2.2 Πολυφασματικά  Δορυφορικά  Δεδομένα υψηλής ανάλυσης  (Very High Resolution) 

Δορυφορικά  Δεδομένα υψηλής ανάλυσης τα οποία θα συνεργάζονται με το Λογισμικό Planet API (REST API) 
Υπηρεσίας απορρόφησης  δεδομένων ή ισοδύναμο για περίοδο 24 μηνών σε περιοχή ενδιαφέροντος κατ’ 
ελάχιστο 350 τετραγωνικών χιλιομέτρων (ενιαίο πολύγωνο) σε διακριτική ανάλυση 80 εκ, λαμβανόμενα ανά 2 
μήνες όπως αναφέρονται κάτωθι ( 12 διαχρονικές νέες λήψεις):  

 1. SkySatScene SkySat Basic και Ortho Scenes: 

Pansharpend : Band 1 = Blue, Band 2 = Green, Band 3 = Red, Band 4 = Near-infrared και  

Analytic DN : Band 1 = Blue, Band 2 = Green, Band 3 = Red, Band 4 = Near-infrared 

και  

2. SkySat Collect.   

 

Οι ακριβείς περιοχές κάλυψης σε ενιαίο πολύγωνο (2,5 km node to node min) θα καθοριστούν μετά την 

υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, όπως προαναφέρεται. 

O προμηθευτής  θα πρέπει να  παραδώσει και  ιστορικά δεδομένα, ώστε να διευκολυνθούν  οι  ανάγκες του έργου 

όσον αφορά την παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να 

παραδώσει   τουλάχιστον: 

    Ιστορικό ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο (DTM ή DEM) που θα έχει παραχθεί από δορυφορικά 

δεδομένα λήψης τουλάχιστον προ 20 ετών, που θα καλύπτει ολόκληρη την έκταση της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

    Ορθομωσαϊκό από RGB Lansdat δορυφορικά δεδομένα τουλάχιστον προ 20 ετών, για την κάλυψη 

ολόκληρης της έκτασης της ακτογραμμής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα vector με 

ακτογραμμή που έχει παραχθεί με ψηφιοποίηση στα ορθοανηγμένα δορυφορικά δεδομένα 

διαχωριστικής ικανότητας 30μ και λήψης τουλάχιστον προ 20 ετών, για ολόκληρη την έκταση της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

    Ένα vector με ποτάμια που έχει παραχθεί με ψηφιοποίηση σε ορθοανηγμένα δορυφορικά δεδομένα 

διαχωριστικής ικανότητας 30μ και λήψης τουλάχιστον προ 20 ετών για ολόκληρη την έκταση της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Να παραδοθεί και ορθομωσαϊκό από πολυφασματικά Lansdat δορυφορικά δεδομένα δορυφορικά 

δεδομένα τουλάχιστον προ 20 ετών να καλύπτουν την έκταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση   

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το / ο Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2017ΕΠ00810036) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης : «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την 
Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γής» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση  ένταξης 
με αρ. πρωτ. 4217/25-08-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και έχει λάβει κωδικό MIS 5007328, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 3162/6-6-2019 Απόφαση 
Πριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 467.741,94 €,  

     Εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανά παραδοτέο : 

 

 

 

A/A 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  

ΦΠΑ (€) 

 
 
1 

Παραδοτέο  1:  

«Προμήθεια Εξοπλισμού για τον Κόμβο 
Δεδομένων του Παρατηρητηρίου και τον 
Εικονικό Σταθμό Λήψης Δορυφορικών 
Δεδομένων» 

 

 

440.500,13 € 

 

 

105.720.03 € 

 

 

546.220,16 € 

 
 
2 

    Παραδοτέο 2: 

«Προμήθεια Δεδομένων Τηλεπισκόπησης 

για τη λειτουργία του Εικονικού Σταθμού 

Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων». 

 

 

27.241,81 € 

 

 

6.538,03 € 

 

 

33.779,84 € 

Συνολικός προϋπολογισμός  467.741,94 € 112.258,06 € 580.000,00€ 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις  

Ο αναλογούν ΦΠΑ (24%) ανέρχεται σε εκατόν δώδεκα χιλιάδες, διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξη λεπτά 
(112.258,06 €).  

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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή πινάκων σύμφωνα με τα ισχύοντα περί διαγωνισμών του 

δημοσίου. Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων και παρουσιάζονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού. 

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 «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 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 πληρείται στο σύνολο της  ή όχι από την προσφορά. Αν ΟΧΙ να υπάρξει σχετική 

επεξηγηματική δήλωση. 

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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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

(α) (β) (γ) (δ) (ε)  

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

 Γενικές Απαιτήσεις   

1 Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα προσφέρει και θα 
εγκαταστήσει τον εξοπλισμό καθώς και τις 
απαραίτητες υποδομές σε λογισμικά και εφαρμογές 
που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά, με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση συμβατότητας υλικού-
λογισμικού, καθώς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες 
που αφορούν τη δοκιμαστική λειτουργία τους με την 
αντίστοιχη συντήρηση μέχρι την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή της προμήθειας. Εντός της 
περιόδου λειτουργίας ο ανάδοχος θα 
πραγματοποιήσει εκπαίδευση για τη χρήση του 
εξοπλισμού σε χώρο που θα υποδείξει η αναθέτουσα 
αρχή. 

ΝΑΙ    

2 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και 
εγκατάσταση του εξοπλισμού με όλα τα παρελκόμενα 
που θα απαιτηθούν π.χ. καλωδιώσεις, βραχίονες 
στήριξης για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία 
των προσφερομένων ειδών. 

ΝΑΙ    

3 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια, 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
προβλεπόμενου λογισμικού με όλο το απαραίτητο 
αυτού συμπληρωματικό -υποστηρικτικό λογισμικό για 
την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία των 
προσφερομένων ειδών (hardware-software). Το 
λογισμικό που ανήκει στην κατηγορία του open 
source θα είναι τελευταίας σταθερής έκδοσης.  

ΝΑΙ    

4 Επίσης, ο ανάδοχος θα προσφέρει στην τεχνική 
προσφορά του τον χρόνο, μετά την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας και ο οποίος δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος από  2έτη, στον οποίο αδαπάνως 
θα ελέγχει την καλή λειτουργία και θα συντηρεί τον 
εξοπλισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή καθώς και το χρόνο εγγύησης του 
εξοπλισμού (ο οποίος προκύπτει από το χρόνο 
εγγύησης του εξοπλισμού της κατασκευάστριας 
Εταιρείας) καθώς και το λογισμικό και τις εφαρμογές 
που θα εγκαταστήσει.  

ΝΑΙ    

5 Για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό να μην υπάρχει 
ανακοίνωση επικείμενης λήξης παραγωγής και 
διάθεσής των διαφόρων συστημάτων από την 
κατασκευάστρια εταιρεία μέχρι και την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς. 

ΝΑΙ    
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6 Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός να είναι καινούριος, 
δηλαδή δεν θα έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν θα είναι 
ανακατασκευασμένος. 

ΝΑΙ    

7 Όλα τα προϊόντα εξοπλισμoύ  θα είναι branded, θα 
διαθέτουν απαραίτητα serial number, τα desktop PC 
θα έχουν S/N στο κουτί για το εμπεριεχόμενο 
hardware. 

ΝΑΙ    

8 Ο κατασκευαστής ή/και ο προμηθευτής 
συμπληρωματικά  θα παρέχει εγγύηση όλου του 
εξοπλισμού (hardware) για τουλάχιστον 2 έτη. 

ΝΑΙ    

9 Όλα τα έξοδα τοποθέτησης υλικού, εγκατάστασης 
λογισμικού και βασικής παραμετροποίησής του 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Η παράδοση και 
εγκατάσταση όλων των προς προμήθεια ειδών θα 
γίνει στο νέο κτίριο της Περιφέρειας επί της οδού 
26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη.  

ΝΑΙ    

10 Οι τεχνικές προδιαγραφές του hardware δίδονται ως 
ελάχιστες απαιτήσεις και είναι αποδεκτές προσφορές 
τεχνολογικά νεώτερης γενιάς, ισοδύναμες ή και 
καλύτερες με την απαραίτητη τεκμηρίωση. 

ΝΑΙ    

11 Το υλικό και το λογισμικό του εικονικού σταθμού 
λήψης θα πρέπει να είναι branded να διαθέτει τα  
απαραίτητα license και να έχει προετοιμαστεί και 
ενσωματωθεί από τον προμηθευτή της πλατφόρμας 
που θα λειτουργεί στον εικονικό σταθμό προ της 
εγκατάστασης στο χώρο που θα υποδείξει η 
αναθέτουσα αρχή (System preparation and integration 
in factory, on-site installation) 

ΝΑΙ    

Παραδοτέο 1: Προμήθεια Εξοπλισμού/Λογισμικού για τον Κόμβο Δεδομένων του Παρατηρητηρίου και τον Εικονικό 

Σταθμό Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων 

Α1. ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ  / HARDWARE 

 Κεντρικός εξυπηρετητής (Ποσότητα: 1 τεμάχιο) 

1. 1URackmount ΝΑΙ   

2. 2 x INTEL Xeon Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 
14M Cache, Turbo, HT (85W), Συχνότητα FSB (GHz). ≥ 
2.20, Μνήμη cache   (L3)  ≥ 13.75 MB L3 

ΝΑΙ   

3. Ram: 8 x 16GB DDR4 2666MHz RDIMM, ECC ΝΑΙ   

4. HDD: 8 x 600GBraw capacity, SAS 12Gbps, 15K 
RPM Hard Drive (Hot-Plug) 

ΝΑΙ   

5. RAID: RAID 10 (RAID 1+0) ΝΑΙ   

6. PSU: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 
750W 

ΝΑΙ   
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7. Network  Card:  2x10Gb  DA/SFP+  2x1Gb  BT Network 
Daughter Card 

ΝΑΙ   

8. Monitor: τουλάχιστον 23.8” LED με ανάλυση 
τουλάχιστον 1920x1080 pixels (FullHD) 

ΝΑΙ   

9. Keyboard και mouse ασύρματο τύπου  ΝΑΙ   

10. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 
Standard Edition τελευταία έκδοση ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ   

11. Eγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

12. Tοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Data Storage arrays & controllers (Ποσότητα: 2 τεμάχια) 

13. NAS: 2U Rackmount Network Storage 
Appliance System 

ΝΑΙ   

14. Θέσεις Σκληρών Δίσκων (Drive Bays) >=12 ΝΑΙ   

15. Αριθμός Προσφερόμενων Σκληρών Δίσκων  >=12 ΝΑΙ   

16. Χωρητικότητα Δίσκου >= 2ΤΒ ΝΑΙ   

17. Network Connection: Dual-port 10 Gb and + 4 x 1 Gb  
network card 

ΝΑΙ   

18. Τεχνολογία Δίσκων:NAS Optimized HDD’s ΝΑΙ   

19. Relevant Software: Included ΝΑΙ   

20. Eγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

21. Τοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Switch (Ποσότητα: 1 τεμάχιο): 

22. Rack-mountable ΝΑΙ   

23. 32 ports ΝΑΙ   

24. Cabling Type: Ethernet 1000Base-T, Ethernet 
10GBase-T 

ΝΑΙ   

25. Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 
Ethernet 

ΝΑΙ   

26. Four fixed QSFP+ ports (each QSFP+ port can support 
4 x 10 Gigabit Ethernet or 40 Gigabit Ethernet) 

ΝΑΙ   

27. Interfaces: 32 x network - 10Gb Ethernet / 1Gb 
Ethernet - RJ-45 

ΝΑΙ   

28. Eγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

29. Tοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Προσωπικοί Υπολογιστές P/C  (Ποσότητα: 4 τεμάχια) 

30. CPU: Intel Core i5 8th Generation, Συχνότητα FSB 
(GHz). ≥ 2.80,  Μνήμη cache  ≥ 9MB Smart Cache 

ΝΑΙ   
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31. RAM: 8 GB DDR4 ΝΑΙ   

32. HDD: 1TB ΝΑΙ   

33. Graphics: αυτόνομη graphics card με μνήμη 2GB ΝΑΙ   

34. Monitor: τουλάχιστον 23.8’’ ανάλυση 
τουλάχιστον 1920x1080 pixels (FullHD) 

ΝΑΙ   

35. Διασυνδέσεις: RJ-45 10/100/1000, USB 3.0 , WebCam ΝΑΙ   

36. Λειτουργικό: Windows 10, Pro Edition x64 ΝΑΙ   

37. Keyboard και mouse ασύρματο τύπου ΝΑΙ   

38. εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

39. τοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Σταθμός εργασίας (WORKSTATION) (Ποσότητα: 1 τεμάχιο) 

40. CPU: Intel Core i7 8th Generation, Συχνότητα FSB 
(GHz) ≥ 3.20,  Μνήμη cache  ≥ 12MB Smart Cache 

ΝΑΙ   

41. RAM: 8 GB DDR4 ΝΑΙ   

42. HDD: 2TB   ΝΑΙ   

43. Graphics: graphics card memory 2Gb ΝΑΙ   

44. Monitor: τουλάχιστον 27’’ ανάλυση τουλάχιστον 
1920x1080 pixels (FullHD) 

ΝΑΙ   

45. Διασυνδέσεις: RJ-45 10/100/1000, USB 3.0 , WebCam ΝΑΙ   

46. Keyboard και mouse ασύρματο τύπου ΝΑΙ   

47. Λειτουργικό: Windows 10, Pro Edition x64 ΝΑΙ   

48. Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

49. τοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Εκτυπωτής (έγχρωμος) (Ποσότητα: 1 τεμάχιο): 

50. Μέγεθος Σελίδας: έως και Α3 ΝΑΙ   

51. Τύπος εκτύπωσης : inkjet ΝΑΙ   

52. Αναλώσιμο : μελάνη (4x Separate Inks) ΝΑΙ   

53. Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (ISO):  
τουλάχιστον 15 ppm 

ΝΑΙ   

54. Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης (ISO): 
τουλάχιστον 8 ppm 

ΝΑΙ   

55. Ανάλυση εκτύπωσης : τουλάχιστον 
1200x1200 dpi 

ΝΑΙ   
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56. Συμβατότητα : Windows ΝΑΙ   

57. Συνδεσιμότητα : USB 2.0 & Ethernet & Wireless 
802.11b/g/n  

ΝΑΙ   

58. Εγγύηση : τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

59. Συνοδεύεται τουλάχιστον από τρία πλήρη σετ 
αναλωσίμων (μελανάκια) 

ΝΑΙ   

60. Τοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Εκτυπωτής (έγχρωμος) (Ποσότητα: 1 τεμάχιο): 

61. Μέγεθος σελίδας : έως και Α4 ΝΑΙ   

62. Τύπος εκτύπωσης : laser ΝΑΙ   

63. Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 
τουλάχιστον 25 ppm  

ΝΑΙ   

64. Ανάλυση εκτύπωσης: τουλάχιστον 1200x1200 
dpi 

ΝΑΙ   

65. Συμβατότητα : Windows ΝΑΙ   

66. Διπλή εκτύπωση : αυτόματη ΝΑΙ   

67. Συνδεσιμότητα : USB 2.0 και Ethernet 10/100 ΝΑΙ   

68. Εγγύηση : τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

69. Συνοδεύεται τουλάχιστον από τρία πλήρη σετ 
αναλωσίμων (toner) 

ΝΑΙ   

70. Τοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Εκτυπωτής (ασπρόμαυρος) (Ποσότητα: 2 τεμάχια): 

71. Μέγεθος σελίδας : έως και Α4 ΝΑΙ   

72. Τύπος εκτύπωσης : laser ΝΑΙ   

73. Ταχύτητα εκτύπωσης : τουλάχιστον 35 ppm ΝΑΙ   

74. Ανάλυση εκτύπωσης: τουλάχιστον 1200x1200 
dpi 

ΝΑΙ   

75. Διπλή εκτύπωση : αυτόματη ΝΑΙ   

76. Συμβατότητα : Windows ΝΑΙ   

77. Συνδεσιμότητα : USB 2.0 και Ethernet 10/100 ΝΑΙ   

78. Εγγύηση : τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

79. Συνοδεύεται τουλάχιστον από τρία πλήρη σετ 
αναλωσίμων (toner) 

ΝΑΙ   

80. Τοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Εκτυπωτές (plotters) (Ποσότητα: 1 τεμάχιο): 
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81. plug-and-play plotter υψηλής ταχύτητας ΝΑΙ   

82. Ενσωματωμένη θύρα Ethernet, ΝΑΙ   

83. Ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης έως 2400 x1200 dpi ΝΑΙ   

84. Συνδεσιμότητα : USB 2.0 & Ethernet 10/100 ΝΑΙ   

85. Χαρτί Ρολό (Rollfeed) ΝΑΙ   

86. Αυτόματος κόφτης χαρτιού ΝΑΙ   

87. Βάση plotter σε σταντ ΝΑΙ   

88. Υψηλή ακρίβεια γραμμών με ελάχιστο πάχος 
γραμμής 0.02 mm 

ΝΑΙ   

89. Μέγεθος εκτύπωσης κατ’ ελάχιστον Α0 ΝΑΙ   

90. Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

91. Τοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Σαρωτές (scanners)(Ποσότητα: 1 τεμάχιο) 

92. Μέγεθος εγγράφου: τουλάχιστον A4 ΝΑΙ   

93. Οπτική ανάλυση ≥ 600 dpi. ΝΑΙ   

94. Automatic Document Feeder:Ναι ΝΑΙ   

95. Duplex scan: Ναι ΝΑΙ   

96. Σύνδεση: USB 3.0 ΝΑΙ   

97. Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων : Windows 
10 (32-bit/64- bit),Windows 8/8.1(32- bit/64-
bit),Windows 7(32-bit/64-bit) 

ΝΑΙ   

98. Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

99. Τοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Οθόνες control room (Ποσότητα: 4 τεμάχια) 

100. Ανάλυση: Full HD ή μεγαλύτερη ΝΑΙ   

101. Μέγεθος: Τουλάχιστον 40’’ ΝΑΙ   

102. Σύνδεση: Τουλάχιστον 2 x HDMI ΝΑΙ   

103. Eγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

104. Tοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

105. Υποστηρίζει Miracast – Dlna - WiDi ΝΑΙ   

106. Υποδοχή ethernet 10/100 Mbps ΝΑΙ   

107. Κιτ επιτοίχιας στήριξης ΝΑΙ   

Α2. ΚΟΜΒΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ  / SOFTWARE 

 Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων (Ποσότητα: 1 μονάδα) 





Σελίδα 72 

 

1. Λογισμικό βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα 
τύπου Postgres 

ΝΑΙ   

2. Δυνατότητα χειρισμού γεωχωρικών 
δεδομένων  

ΝΑΙ   

3. Δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου όγκου 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

4. Η βάση δεδομένων θα εγκατασταθεί  
στον κεντρικό εξυπηρετητή 

ΝΑΙ   

 Server OS Συστημάτων (Ποσότητα: 1 άδεια) 

5. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 
Standard Edition τελευταία έκδοση ή και καλύτερο 

ΝΑΙ   

6. Μία άδεια για 2 VM’s ΝΑΙ   

7. Εγκατάσταση στα δύο (2) εικονικά συστήματα του 
Κεντρικού Εξυπηρετητή 

ΝΑΙ   

 Εγκατάσταση λογισμικού GIS Server τελευταία έκδοση (Ποσότητα: 1 ) 

8. Open Source, τελευταία έκδοσης με δια 
συνδεσιμότητα με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER sw) 

ΝΑΙ   

9. Να είναι συμβατό με τα λειτουργικά 
συστήματα του κεντρικού εξυπηρετητή.  

ΝΑΙ   

 Εγκατάσταση Λογισμικού GIS for Desktop τελευταία έκδοση (Ποσότητα: 5 ) 

10. Λογισμικό GIS ανοιχτού κώδικα,  τελευταία  έκδοση, 
με δυνατότητες όπως η ψηφιοποίηση δεδομένων / 
Αποθήκευση / Επεξεργασία / Ανάλυση Δεδομένων 
και εξαγωγή τους. Εκτός όλων των πιο πάνω, Θα 
περιλαμβάνει ρουτίνες επεξεργασίας και ανάλυσης 
δορυφορικών δεδομένων.  

ΝΑΙ   

11. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί στο workstation και 
τους προσωπικούς υπολογιστές. 

ΝΑΙ   

 Λογισμικό αριθμητικής υπολογιστικής (Ποσότητα: 1 άδεια) 

12. Λογισμικό MATLAB ΝΑΙ   

13. Πρόσθετο: Statistics & Machine Learning Toolbox ΝΑΙ   

14. Πρόσθετο: Image Processing Toolbox ΝΑΙ   

15. Είδος αδείας: Individual Perpetual    

16. Να περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης και ανανέωσης του Λογισμικού για ένα 
έτος 

NAI   

17. Τελευταία έκδοση ΝΑΙ   

 Λογισμικό Ασφαλείας (Ποσότητα: 6 άδειες) 
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18. Εμπορικό (όχι ανοιχτού κώδικα) Λογισμικό 
ασφαλείας τελευταίας έκδοσης ESET ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ   

19. Λογισμικό ασφαλείας με ενσωματωμένες 
λειτουργίες, antivirus, firewall, προστασίας από 
ανεπιθύμητα email 

ΝΑΙ   

20. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί στο workstation,  
τους προσωπικούς υπολογιστές και στα εικονικά 
συστήματα του εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ   

Β1. ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / HARDWARE 

 Κεντρικός Εξυπηρετητής (Ποσότητα: 1 τεμάχιο) 

 1. Rackmount Server ΝΑΙ   

2. 2 x INTEL Xeon Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 
14M Cache, Turbo, HT (85W), Συχνότητα FSB (GHz). ≥ 
2.20, Μνήμη cache   (L3)  ≥ 13.75 MB L3 

ΝΑΙ   

3. RAM: 64 GB DDR4  ΝΑΙ   

4. HDD: 10 TB και SSD 128GB ΝΑΙ   

5. PSU: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 
750W 

ΝΑΙ   

6. Network  Card:  2x10Gb  DA/SFP+  2x1Gb  BT Network 
Daughter Card 

ΝΑΙ   

7. Monitor: τουλάχιστον 23.8” LED με ανάλυση 
τουλάχιστον 1920x1080 pixels (FullHD) 

ΝΑΙ   

8. Keyboard και mouse ασύρματο τύπου  ΝΑΙ   

9. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 
Standard Edition τελευταία έκδοση ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ   

10. Eγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

11. Tοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

 Switch (Ποσότητα: 1 τεμάχιο) 

 12. 1GB ethernet switch ΝΑΙ   

13. Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 
19’’. 

ΝΑΙ   

14. Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων μεγέθους 64 
bytes ≥ 65 Mpps 

ΝΑΙ   

15. Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων ≥ 
10.000 

ΝΑΙ   

16. Να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) 
Gigabit Ethernet θύρες 10/100/1000, με αυτό-
προσδιοριζόμενη επιλογή, Auto-MDIx. Ολες οι θύρες 
θα πρέπει να υποστηρίζουν 802.3af Power Over 
Ethernet (PoE) και 802.3at Power Over Ethernet Plus 
(PoE+) 

ΝΑΙ   
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17. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις 10 Gigabit θύρες 
τύπου SFP+ που να υποστηρίζουν 1/10GbE, για 
1000Base-SX/LX/LH, 1000Base-T και 10G SR/LR 

ΝΑΙ   

18. Ο μεταγωγέας μπορεί να γίνει μέλος (member) σε 
στοιβάδα (stack) η οποία ήδη υλοποιείται με το 
πρωτόκολλο IRF και περιλαμβάνει μεταγωγείς τύπου 
HPE 5130-48G-PoE+/4SFP 

ΝΑΙ   

19. Ταχύτητα σύνδεσης στοιβάδας (bidirectional stack 
bandwidth) ≥20 Gbps 

ΝΑΙ   

20. Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας ΝΑΙ   

21. Δυνατότητα χρήσης εφεδρικού τροφοδοτικού 
(εσωτερικού ή εξωτερικού) 

ΝΑΙ   

22. Υποστήριξη στοιβάδας (stacking) για τουλάχιστον 
οχτώ (8) μονάδων μεταγωγών της ίδιας σειράς 

ΝΑΙ   

23. Πλήθος υποστηριζόμενων VLAN ≥ 512 ΝΑΙ   

24. Πλήθος υποστηριζόμενων VLAN ID’s ≥ 4000 ΝΑΙ   

25. Υποστήριξη Traffic prioritization IEEE 802.1p ΝΑΙ   

26. Υποστήριξη Strict Priority Queuing ΝΑΙ   

27. Δυνατότητα υποστήριξης των παρακάτω QoS 
χαρακτηριστικών: 

- Layer 4 prioritization 
- Class of Service (CoS) 
- IEEE 802.1p priority bits 
- Rate limiting 

ΝΑΙ   

28. Υποστήριξη χαρακτηριστικών Ασφάλειας - 
ενσωματωμένα κατά την παράδοση είτε μετά από 
αναβάθμιση. 

- RADIUS, TACACS+ 
-   IEC 60950 

ΝΑΙ   

29. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός συμμορφώνεται με 
τις παρακάτω προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών 
εκπομπών: 
- EN 55022 Class A (CISPR22) 
- EN 55024 (CISPR24) 

ΝΑΙ   

30. Aναγράφονται η επωνυμία και το λογότυπο του 
κατασκευαστή καθώς επίσης και ο σειριακός 
αριθμός του μεταγωγέα στην συσκευασία (ή 
συσκευασίες) του προϊόντος 

ΝΑΙ   

31. Να περιλαμβάνονται 2 καλώδια με P/N JD095C για 
την διασύνδεση του switch με την υφιστάμενη 
εγκατάσταση. 

ΝΑΙ   

32 Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

 Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Τάσης Συστημάτων (Ποσότητα: 1 τεμάχιο) 
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 33. Παροχή προστασίας από πτώσεις τάσης για τον 
κεντρικό εξυπηρετητή. UPS 2200VA 

ΝΑΙ   

34 Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

 Μονάδες Backup αποθήκευσης δεδομένων (Ποσότητα: 1 τεμάχιο) 

 35. External LTO-6 tape drive ΝΑΙ   

36 Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

 Σταθμός εργασίας TILLER (TILLER WORKSTATION) (Ποσότητα: 1 τεμάχιο ) 

37. Desktop ΝΑΙ   

38. CPU: Intel Core i7 8th Generation, Συχνότητα FSB 
(GHz) ≥ 3.20,  Μνήμη cache  ≥ 12MB Smart Cache 

ΝΑΙ   

39. RAM: 32 GB DDR4 ΝΑΙ   

40. HDD: 1T  και SSD : 512 GB ΝΑΙ   

41. Graphics: graphics card memory 4Gb ΝΑΙ   

42. Monitor: τουλάχιστον 24’’ ανάλυση τουλάχιστον 
1920x1080 pixels (FullHD) 

ΝΑΙ   

43. Διασυνδέσεις: RJ-45 10/100/1000, USB 3.0, WebCam ΝΑΙ   

44. Keyboard και mouse ασύρματο τύπου ΝΑΙ   

45. Λειτουργικό: Windows 10, Pro Edition x64 ΝΑΙ   

46. Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

47. Tοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   

  Σταθμός Εργασίας (Workstation) (Ποσότητα: 5 τεμάχια) 

48.  Desktop ΝΑΙ   

49. CPU: Intel Core i5 8th Generation, Συχνότητα FSB 
(GHz). ≥ 2.80,  Μνήμη cache  ≥ 9MB Smart Cache 

ΝΑΙ   

50. RAM: 8 GB DDR4 ΝΑΙ   

51.   HDD: 1TB ΝΑΙ   

52. Graphics: αυτόνομη graphics card με μνήμη 2GB ΝΑΙ   

53. Monitor: τουλάχιστον 23.8’’ ανάλυση 
τουλάχιστον 1920x1080 pixels (FullHD) 

ΝΑΙ   

54. Διασυνδέσεις: RJ-45 10/100/1000, USB 3.0, WebCam ΝΑΙ   

55. Λειτουργικό: Windows 10, Pro Edition x64 ΝΑΙ   

56. Keyboard και mouse ασύρματο τύπου  ΝΑΙ   

57. Eγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη ΝΑΙ   

58. Tοποθέτηση εξοπλισμού ΝΑΙ   
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Β2. ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / SOFTWARE 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSTATION) (ΤΕΜΑΧΙΑ 5) 

 1. Λογισμικό με συνδεσιμότητα στο APOLLO & PLANET 
API ή ισοδύναμα αυτών 

ΝΑΙ   

2. Απεικόνιση δεδομένων. Να διαθέτει τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά : 

 Δυνατότητα διαχείρισης ψηφιδωτών και 
διανυσματικών αρχείων 

 Δυνατότητα δισδιάστατης κατακόρυφης ή 
τρισδιάστατης πλάγιας απεικόνισης με την χρήση 
ψηφιακού μοντέλου εδάφους 

 Διαδραστική πλοήγηση και δυνατότητες zoom in/ 
zoom  out 

 Δυνατότητα διαχείρισης επιπέδων δεδομένων 
(layers): απόκρυψη/εμφάνιση επιπέδου, αλλαγή 
σειράς των επίπεδων, αλλαγή διαφάνειας 
επιπέδου 

 Δυνατότητα Raster layer adaptation (gamma 
filtre) 

 Εμφάνιση παραθύρου στοιχείων (attributes 
window) για τα διανυσματικά δεδομένα 

ΝΑΙ   

3. Το λογισμικό θα παραδοθεί με προεγκατεστημένα τα 
παρακάτω γεωγραφικά επίπεδα (βάσει URD-261) : 

 Worldwide Digital Terrain Model 90m spatial 
resolution SRTM (open source) 

 Worldwide cartography OpenStreetMap (open 
source) 

 Greek country coverage satellite imagery 
mosaic 30 m resolution color (Landsat NASA 
satellite) 

 Worldwide toponyms database GeoNames  

ΝΑΙ   

4. Το λογισμικό θα έχει δυνατότητα απεικόνισης όλων των 
δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον κεντρικό 
εξυπηρετητή, σε πλήρη ανάλυση εικόνας  

ΝΑΙ   

5. Το λογισμικό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 
δυναμικής σύνδεσης με εξυπηρετητές WMS / WFS και 
να απεικονίζει τα δεδομένα τους  

ΝΑΙ   

6. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι συμβατό με τα 
εξής πρότυπα του OGC: 

 WMS 1.1.1              
http://www.opengeospatial.org/standards/wms 

 WMTS 1.0.0 (partially)    
http://www.opengeospatial.org/standards/wmt
s 

 WFS 1.1.0                 

ΝΑΙ   

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts
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http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

 CSW 2.0.2                
http://www.opengeospatial.org/standards/cat 

 WPS 1.0.0                
http://www.opengeospatial.org/standards/wps 

7. Διαδραστική δημιουργία δεδομένων 

Το λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα διαδραστικής 
δημιουργίας και επεξεργασίας διανυσματικών 
δεδομένων (point, line, polygon, ellipse, 3D model) 
και των πινάκων τους. 
 
Το λογισμικό θα επιτρέπει τον συσχετισμό εικόνων με 
διανυσματικά δεδομένα. Οι σύνδεσμοι και τα 
δεδομένα αποθηκεύονται σε λειτουργίες εξαγωγής 
δεδομένων (data export operations) ή λειτουργίες 
εξαγωγής πλήρους πακέτου εργασίας (full project 
saving operations) και θα συσχετίζονται και 
διανέμονται και Λογισμικό Διαχείρισης 
Δορυφορικών Δεδομένων για κεντρικό 
εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ   

8. Εισαγωγή / Εξαγωγή δεδομένων 
Το λογισμικό επιτρέπει την εισαγωγή αρχείων 
γεωγραφικών δεδομένων στους παρακάτω 
μορφότυπους : 

1. Raster: tiff, jpeg2000, ecw, ,dted, ntif 
2. Vector: shp, kml, kmz, 
3. 3D: LAS 

ΝΑΙ   

9. Συμβολική απεικόνιση δεδομένων 

To λογισμικό θα επιτρέπει την αλλαγή εμφάνισης 

των διανυσματικών δεδομένων (symbology) μέσω 

διαδραστικών εντολών ή εφαρμογών των αρχείων 

εμφάνισης (styling files) και θα περιλαμβάνει 

symbology editor module που θα επιτρέπει τον 

διαδραστικό καθορισμό και δοκιμασία των 

κανονισμών εμφάνισης (styling rules) . 

ΝΑΙ   

10. 
Το λογισμικό θα έχει τα εξής εργαλεία : 

  Δυνατότητα αναζήτησης τοπωνυμίων και 
πλοήγηση στα συγκεκριμένα σημεία 

 Δυνατότητα πλοήγησης σε συγκεκριμένες 
συντεταγμένες 

 Μέτρηση αποστάσεων και  γωνιών 

 Δυναμική απεικόνιση των συντεταγμένων της 

τοποθεσίας του ποντικιού του υπολογιστή 

(γεωγραφικό πλάτος και μήκος, υψόμετρο του 

ΝΑΙ   

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/cat
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ψηφιακού μοντέλου εδάφους στο υπόβαθρο) 

11. 
To λογισμικό επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση 

προϊόντων από εξωτερικούς καταλόγους: 

 Product type (eg: ortho-image, mosaic, DTM, 

Intelligence report, etc.).  

 Product spatial coverage (bounding box) 

 Product creation/acquisition date (from/to) 

 Product publication date (from/to) 

 (for image products) : min/max resolution, max 
cloud cover, max snow cover 

 Author 

 Keywords 
 
Κατόπιν της αναζήτησης στον κατάλογο το 

λογισμικό απεικονίζει τα περιθώρια (footprints) 

των αποτελεσμάτων σε χάρτη και παραθέτει τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης σε παράθυρο. Το 

παράθυρο με τα αποτελέσματα παρατήρησης παρέχει 

πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές/δράσεις: 

 View product metadata 

 Zoom to product location on map 

 View product quicklook on map 

 View product in full resolution on map 

 Download product 

 Delete product (reserved to administrator and 
subject to access rights) 

ΝΑΙ   

12. To λογισμικό επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση 
δεδομένων από εξωτερικές βάσεις δεδομένων που 
περιέχουν γεωαναφερμένα δεδομένα, σύμφωνα με 
το πρότυπο WFS 1.1.0, με τα παρακάτω κριτήρια 
(βάσει URD-279): 

- Area of interest 
- Temporal window 
- Attribute-value criteria 

Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν μπορούν να 
απεικονιστούν και μετέπειτα αξιοποιηθούν στο 
λογισμικό Ανάλυση δεδομένων 

Το λογισμικό επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων 
χρονοσειρών μέσω εξατομικευμένου εργαλείου 
(“Timeline”) με τις ακόλουθες δυνατότητες : 

 Απεικόνιση των επιλεγμένων δεδομένων σε 
χρονικό παράθυρο 

 Φίλτρα γεωγραφικής απεικόνισης μέσω 

ΝΑΙ   
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διαδραστικών εργαλείων “time filter” 

 Δυνατότητα επανάληψης των διαδικασιών 
 

Το λογισμικό είναι σε θέση να αναλύει κινούμενα 
αντικείμενα με χρονικό προσδιορισμό : 

 Ομαδοποίηση χρονικά προσδιορισμένων 
αντικειμένων με βάση τις επιλογές του χρήστη 

 Εμφάνιση τροχιάς αντικείμενων 

 Έλεγχος της απεικόνισης τροχιάς μέσω ειδικών 
εργαλείων 

Το λογισμικό είναι σε θέση να αναλύει δεδομένα σε 
πινακοποιημένη μορφή που θα υποστηρίζει: 

 Προσδιορισμός δεδομένων σύμφωνα με τα 
περιγραφικά χαρακτηριστικά τους 

 Ταξινόμηση δεδομένων σύμφωνα με τα 
περιγραφικά χαρακτηριστικά τους 

 Δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων 
πινάκων 

13. 
Το λογισμικό έχει την δυνατότητα εξαγωγής 

αναφορών ανάλυσης δεδομένων στις εξής μορφές : 

- Χαρτών σε μορφή            JPEG 

- Αναφορές σε μορφή    pdf 

ΝΑΙ   

14. 
Το λογισμικό επιτρέπει την αποθήκευση ως ένα 

εξωτερικό αρχείο και μετέπειτα ανάκτηση ροής 

εργασιών που περικλείει όλα τα δεδομένα που έχουν 

δημιουργηθεί, εισαχθεί ή αναζητηθεί για την 

συγκεκριμένη εργασία  

ΝΑΙ   

15. 
Το λογισμικό μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα σε laptop  

αποσυνδεδεμένα από τον κεντρικό εξυπηρετητή μέσω 

της ακόλουθης δυνατότητας: 

 Βήμα προετοιμασίας: τα επίπεδα γεωγραφικής 
βάσης (geographical base layers) μπορούν να 
αντιγραφούν   από   τον    κεντρικό         εξυπηρετητή      στο   
laptop   για  συγκεκριμένη γεωγραφική  περιοχή 

 Βήμα αποσύνδεσης: το laptop  μπορεί να 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο και να γίνει η χρήση 
του αυτόνομα. 

ΝΑΙ   

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER sw) (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

 16. Λογισμικό Εμπορικό APOLLO  (sw) ή ισοδύναμου  με 
δυνατότητα καταλογοποίησης και επεξεργασίας 
μεγάλου όγκου δορυφορικών δεδομένων με χρήση 
Spatial Models - 4 cores 

ΝΑΙ   
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17. Το λογισμικό του εξυπηρετητή θα προσφέρει ένα 
σύστημα διαχείρισης δεδομένων που επιτρέπει την 
αποθήκευση διαφόρων μορφών δεδομένων (όπως 
satellite images, mosaics, add-hoc products, κλπ.) και 
διατήρηση καταλόγου αυτών. 

ΝΑΙ   

18. Το λογισμικό μπορεί να είναι  προσβάσιμο, 
ώστε να γίνονται αναζητήσεις / απεικονίσεις / 
καταβιβασμοί / απορροφήσεις δεδομένων, μέσω  :  

 Του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στους 
σταθμούς εργασίας 

 Λοιπών εφαρμογών συμβατών με τα πρότυπα 
OGC 

ΝΑΙ   

19. Το ζητούμενο πληροφοριακό σύστημα πρέπει να 
αποτελεί ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών 
για αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αναζήτηση και 
διάχυση γεωχωρικών και μη δεδομένων, 
εκμεταλλευόμενο πλήρως τα μεταδεδομένα τους. 
Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί υπηρεσιοστραφής αρχιτεκτονική 
(Service Oriented Architecture - SOA), η οποία 
παρέχει δυνατότητα δημοσίευσης, εύρεσης και 
διανομής για κάθε τύπο δεδομένων μέσω του 
διαδικτύου, όντας παράλληλα επεκτάσιμη έτσι ώστε 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Ενσωματώνοντας τον Image Web Server, θα πρέπει 
να είναι γρήγορο και σταθερό με απόδοση ακόμη 
και όταν υπάρχει απαίτηση για μεγάλο όγκο 
δεδομένων, εξασφαλίζοντας ταχύτητα στην διάθεση 
δεδομένων από τους εξυπηρετητές προς τους 
τελικούς χρήστες. Τα δεδομένα να μπορεί να είναι 
αρχεία LAS, ορθοεικόνες, 3D shp files, video, pdf 
κ.λ.π. και να είναι καταλογοποιημένα και με τα 
μεταδεδομένα τους κατά χρονική ακολουθία σε ένα 
ενιαίο, αναζητήσιμο κατάλογο. 

ΝΑΙ   

20. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα διαμοίρασης 
μεγάλων ποσοτήτων εικόνων σε χιλιάδες χρήστες 
από ένα και μόνο διακομιστή και να σερβίρει Spatial 
Models συμβατά από τις desktop εφαρμογές της 
Υπηρεσίας για θέματα ταξινομήσεων και 
διαχρονικών αλλαγών κ.α.  Με αυτό τον τρόπο η 
οπτικοποίηση των δεδομένων με άμεση αναζήτηση 
αλλά και η εφαρμογή Spatial Models για θέματα 
ταξινομήσεων και διαχρονικών αλλαγών αλλά και 
μοντέλων διαχείρισης κινδύνου, θα μπορεί να 
γίνεται και από μη ιδιαίτερα εκπαιδευμένους 
χρήστες. 

ΝΑΙ   

21. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι συμβατό με τα 
εξής πρότυπα του OGC και WPS services:  

WMS 1.1.1 : 

ΝΑΙ   
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http://www.opengeospatial.org/standards/wms 
WMTS 1.0.0 (partially): 
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts 
WFS 1.1.0: 
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 
CSW 2.0.2: 
http://www.opengeospatial.org/standards/cat 
WPS 1.0.0 : 
http://www.opengeospatial.org/standards/wps 

22.  To λογισμικό του εξυπηρετητή μπορεί να 
διαχειριστεί τις ακόλουθες μορφές δεδομένων : 
1. Εικόνες ή μωσαϊκά or mosaics 
2. Χάρτες (raster or vector) 
3. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (Digital terrain 

models) 
4. Vector datasets 
5. Documents &  multimedia   files 

ΝΑΙ   

23. To λογισμικό του εξυπηρετητή μπορεί να 
υποστηρίξει τα ακόλουθα γεωγραφικά format: 
 Raster:   TIFF,  JPEG2000,  ECW,  DTED,  NTIF  (or  

any   other  raster  format  natively supported by 
the GDAL library). 

 Vector: ShapeFile, KML/KMZ, GML  

ΝΑΙ   

24. Το λογισμικό του εξυπηρετητή επιτρέπει τον 
διαχωρισμό των δεδομένων σε υποκατηγορίες 
ανάλογα με τον βαθμό διαβάθμισης τους με 
διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης. 

Ο κάθε χρήστης είναι πιστοποιημένος σε σχέση με 
τον ρόλο και τις επιχειρησιακές δυνατότητες στις 
οποίες έχει δικαίωμα χρήσης 
(search/view/publish/delete) σε ένα συγκεκριμένο 
αποθετήριο των δεδομένων που βρίσκονται στον 
κεντρικό εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ   

25. Το λογισμικό  θα παρέχει λειτουργίες απορρόφησης 
δεδομένων με αυτόματο ή διαδραστικό τρόπο οι 
οποίες αυτοματοποιούν τις παρακάτω πράξεις : 
 Αντιγραφή δεδομένων στον εξυπηρετητή 
 Καταλογοποίηση δεδομένων  
 Δημιουργία ευρετηρίων δεδομένων 
 Προεπεξεργασία ψηφιδωτών δεδομένων για της 

δυνατότητα απεικόνισης μέσω ροής (streaming) 
 Δημιουργία υπηρεσιών στα πρότυπα του OGC 

(WMS/WMTS, WFS, WPS) 

ΝΑΙ   

26. Το λογισμικό θα παρέχει λειτουργίες απορρόφησης 
δεδομένων με αυτόματη διαδικασία μέσω της 
προμήθειας του Planet API (REST API) για να προσφέρει 
άμεση πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα και στο 
κατέβασμα αυτών για περαιτέρω επεξεργασία.  Με το 

ΝΑΙ   

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/cat
http://www.opengeospatial.org/standards/wps
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API key η υπηρεσία της Περιφέρειας θα μπορεί πάντα 
με περαιτέρω ενεργοποίηση της υπάρχουσας και 
ζητούμενης υπηρεσίας να έχει πρόσβαση στα ίδια είδη 
ή και σε άλλα που πιθανά να διατίθενται μια και νέοι 
δορυφόροι προστίθενται στις υπηρεσίες. Η ζητούμενη 
στο έργο υπηρεσία θα καλύπτει για περίοδο 24 μηνών 
πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα νέας λήψης πάνω 
σε περιοχή ενδιαφέροντος κατ’ ελάχιστο 350 
τετραγωνικών χιλιομέτρων με ανά 2 μήνες 
ανανεωμένα νέα δορυφορικά δεδομένα όπως ζητώνται 
κάτωθι. Η χρήση του API θα διευκολύνει το χρήστη με 
άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα διαχείρισης.  
Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο πρόσβαση 
σε:  
 1. SkySatScene SkySat Basic και Ortho Scenes: 
Pansharpend: Band 1 = Blue, Band 2 = Green, Band 3 = 
Red, Band 4 = Near-infrared και  
Analytic DN: Band 1 = Blue, Band 2 = Green, Band 3 = 
Red, Band 4 = Near-infrared 
και  
2. SkySatCollect 

27. To λογισμικό διατηρεί κατάλογο προϊόντων με τις 
εξής δυνατότητες :  
 Product type (eg: ortho-image, mosaic, DTM, 

Intelligence report, etc.).  
 Product spatial coverage (bounding box) 
 Product creation/acquisition date 
 Product publication date 
 (for image products) : resolution, cloud cover, 

snow cover 
 Author 
 Keywords 
Οι παραπάνω ιδιότητες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για την αναζήτηση 
δεδομένων. 
Η υπηρεσία καταλόγου του λογισμικού μπορεί να 
παραμετροποιηθεί και να εξατομικευτεί ανάλογα με 
τις ελάχιστες απαιτήσεις των χρηστών. 

ΝΑΙ   

28. Tο λογισμικό προσφέρει υπηρεσία αναζήτησης 
δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο OGC CSW 
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη 
εφαρμογή συμβατή με τα πρότυπα του OGC o χρήσης 
μπορεί να αναζητήσει προϊόντα από τον κατάλογο 
τουλάχιστον σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 
 Catalogue choice 
 Product type (eg: ortho-image, mosaic, DTM, 

Intelligence report, etc.). 
 Product spatial coverage 
 Product creation/acquisition date 

ΝΑΙ   
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 Product publication date 
 (for image products) : resolution, cloud cover, 

snow cover 
 Author 
 Keywords 

29. Το   λογισμικό  παρέχει  δυνατότητες  οπτικοποίησης  
σύμφωνα με τα πρότυπα  OGC WMS, WMST, WFS ,. 
Μέσω του λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλης 
εφαρμογής συμβατή με τα πρότυπα του OGC o 
χρήσης μπορεί να δει ψηφιδωτά ή διανυσματικά 
δεδομένα και/ή τις προεπισκοπήσεις τους 
(“quicklooks”). 
Μέσω των υπηρεσιών αυτών ο χρήστης μπορεί να δει 
όλα τα προϊόντα UOC σε πλήρη ανάλυση . 
Το λογισμικό προσφέρει υπηρεσίες μεταφόρτωσης 
δεδομένων. 

ΝΑΙ   

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TILER (TILER WORKSTATION) (ΤΕΜΑΧΙΑ 1) 

 30. Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει διαδικασίες για 
την διανομή πινακίδων (tilling) ώστε να 
υποστηρίζονται οι λειτουργίες του Λογισμικού για 
σταθμούς εργασίας Windows και του Λογισμικό 
κεντρικού εξυπηρετητή (Server sw). Επίσης θα 
πρέπει να υποστηρίζει τα Spatial Models (SML) για 
την παρατήρηση των διαχρονικών αλλαγών. 

ΝΑΙ   

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 6 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

31. Εμπορικό (όχι ανοιχτού κώδικα) Λογισμικό 
ασφαλείας τελευταίας έκδοσης ESET ή ισοδύναμο. 

ΝΑΙ   

32. Λογισμικό ασφαλείας με ενσωματωμένες 
λειτουργίες, antivirus, firewall, προστασίας από 
ανεπιθύμητα email 

ΝΑΙ   

33. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί στο workstation,  
τους προσωπικούς υπολογιστές και στα εικονικά 
συστήματα του εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ   

Παραδοτέο 2 : Προμήθεια Δεδομένων Τηλεπισκόπησης για τη λειτουργία του Εικονικού Σταθμού Λήψης                        
Δορυφορικών Δεδομένων 

 Δορυφορικά Δεδομένα SAR   

1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης και ανάλογα με τις 
ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, ο προμηθευτής θα 
πρέπει να  παραδώσει: 
- 3 εικόνες SAR, υφιστάμενης ή νέας λήψης. Η 

αναθέτουσα αρχή, μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και την έναρξη υλοποίησης του 
Υποέργου 2, θα ενημερώσει τον προμηθευτή για τις 
περιοχές και το είδος των δεδομένων που επιθυμεί. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να αποστείλει 
στοιχεία υφιστάμενων λήψεων στον φορέα ώστε 
να γίνει η επιλογή των καταλλήλων εικόνων που 

ΝΑΙ   
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θα ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας 
αρχής. Οι εικόνες αυτές θα είναι: 

- Mία (1) εικόνα διαχωριστικής ικανότητας 
SPOTLIGHT, allowing SAR images with spot 
extension of 10.x10 km2 and spatial resolution 
equal to 1.x1. m2 single look (Spotlight 2);  

- Δύο (2) εικόνες διαχωριστικής ικανότητας 
STRIPMAP (HIMAGE achieving medium 
resolution, wide swath imaging, with swath 
extension ≥40 km and spatial resolution of 3x3 
m2 single look;  

Οι ακριβείς περιοχές ανά προαναφερθέν είδος θα 
καθοριστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
ανάλογα τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, όπως 
προαναφέρεται. 

 Πολυφασματικά  Δορυφορικά  Δεδομένα υψηλής ανάλυσης  (Very High Resolution) 

2. 
Δορυφορικά  Δεδομένα υψηλής ανάλυσης τα οποία 
θα συνεργάζονται με το Λογισμικό Planet API (REST 
API) Υπηρεσίας απορρόφησης  δεδομένων ή 
ισοδύναμο για περίοδο 24 μηνών σε περιοχή 
ενδιαφέροντος κατ’ ελάχιστο 350 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων (ενιαίο πολύγωνο) σε διακριτική 
ανάλυση 80 εκ, λαμβανόμενα ανά 2 μήνες όπως 
αναφέρονται κάτωθι ( 12 διαχρονικές νέες λήψεις):  

 1. SkySatScene SkySat Basic και Ortho Scenes: 
Pansharpend: Band 1 = Blue, Band 2 = Green, Band 3 = 
Red, Band 4 = Near-infrared και  
Analytic DN: Band 1 = Blue, Band 2 = Green, Band 3 = 
Red, Band 4 = Near-infrared 
και  
2. SkySatCollect.    

ΝΑΙ   

3. Οι ακριβείς περιοχές κάλυψης σε ενιαίο πολύγωνο 
(2,5 km node to node min) θα καθοριστούν μετά την 
υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα τις ανάγκες της 
αναθέτουσας αρχής, όπως προαναφέρεται. 

ΝΑΙ   

4. Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό 
ότι έχει δικαίωμα να προσφέρει τα αναγραφέντα 
δεδομένα  από  τον  οίκο  ή  τους οίκους  διάθεσης  των  
δεδομένων  που  θα αναγράφει στην  προσφορά  του. 

ΝΑΙ   

5. O προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει και ιστορικά 
δεδομένα, ώστε να διευκολυνθούν οι ανάγκες του 
έργου όσον αφορά την παρακολούθηση της 
διαχρονικής εξέλιξης της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα 
θα πρέπει να παραδώσει  τουλάχιστον: 

    Ιστορικό ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο (DTM ή 
DEM) που θα έχει παραχθεί από δορυφορικά 
δεδομένα λήψης τουλάχιστον προ 20 ετών, που θα 

ΝΑΙ   
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καλύπτει ολόκληρη την έκταση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

  Ορθομωσαϊκό από RGB Lansdat δορυφορικά 
δεδομένα τουλάχιστον προ 20 ετών, για την κάλυψη 
ολόκληρης της έκτασης της ακτογραμμής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα vector με 
ακτογραμμή που έχει παραχθεί με ψηφιοποίηση 
στα ορθοανηγμένα δορυφορικά δεδομένα 
διαχωριστικής ικανότητας 30μ και λήψης 
τουλάχιστον προ 20 ετών, για ολόκληρη την έκταση 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

    Ένα vector με ποτάμια που έχει παραχθεί με 
ψηφιοποίηση σε ορθοανηγμένα δορυφορικά 
δεδομένα διαχωριστικής ικανότητας 30μ και 
λήψης τουλάχιστον προ 20 ετών για ολόκληρη 
την έκταση της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

 Να παραδοθεί και ορθομωσαϊκό από 
πολυφασματικά Lansdat δορυφορικά δεδομένα 
δορυφορικά δεδομένα τουλάχιστον προ 20 ετών 
να καλύπτουν την έκταση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

A/A ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

 

 

1 

Παραδοτέο 1: 

«Προμήθεια Εξοπλισμού για τον Κόμβο Δεδομένων 

του Παρατηρητηρίου και τον Εικονικό Σταθμό 

Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων» 

   

 

 

2 

Παραδοτέο 2: 

«Προμήθεια Δεδομένων Τηλεπισκόπησης για τη 

λειτουργία του Εικονικού Σταθμού Λήψης 

Δορυφορικών Δεδομένων». 

   

 ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

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 – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   

 
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 ………….  
 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι 
απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό των …………..ΕΥΡΩ. Στο ως 
άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών) για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ  1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   
ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ» της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και 
Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της 
Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης”.............. και για κάθε αναβολή αυτού.  

2. 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 δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. 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 καταβάλλουμε, 
χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

4. 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 τη θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση.  

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ για ένα μήνα μετά την λήξη 
της προσφοράς μας και πρέπει  να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα 
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.  

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο 
και Ν.Π.Δ.Δ., 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 …………..  
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι 
απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω 
ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της 
.................  

2. 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 δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. 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 καταβάλλουμε, 
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.  

4. 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 τη θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση.  

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ για ένα μήνα μετά την λήξη 
της πλήρους εκτέλεσης του έργου και πρέπει  να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι 
τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο 
και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την 
Τράπεζά μας. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

 
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…………... 
 
1.Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
...................... (και ολογράφως) ................................ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ 
της εταιρείας ....................................... Δ\νση ...................................................... για την καλή λειτουργία των 
παραδοτέων της με αριθμό σύμβασης ..........., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την 
.............................. Προς κάλυψη αναγκών της ....................... και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της 
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ................. ΕΥΡΩ αυτής.  
2. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.  
4. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.  
5. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

 

Σημείωση : Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας ως προς τη διαπίστωση εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών ο 
εκδότης της εγγυητικής επιστολής οφείλει να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του συγκεκριμένου φορέα έκδοσης 
της εγγυητικής επιστολής, όπως: ταχυδρομική δ/νση (υποκαταστήματος), τηλέφωνο, φαξ και δ/νση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Σελίδα 90 

 

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.

http://www.pkm.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» 

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 τον κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
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 παροχής υπηρεσιών του έργου: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ   
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΤΗΣ   ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ   ΖΩΝΗΣ»,   προϋπολογισμού   580.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

β.   Την   υπ’  αρ.  4217/25-08-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης 
στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 3162/06-06-19 
Απόφαση  Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 

γ. Την αριθμ. πρωτ. ……………………….. διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» 

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 με ΑΠ: Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482 Απόφαση Περιφερειάρχη «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση 
τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 
708/ΥΟΔΔ/09.09.2019)  

η. Την με ΑΠ οικ. 602161(8148)/10-10-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”. (ΦΕΚ3745Β’/10-10-2019) 

 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο Σύμβασης 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο 
την υλοποίηση του αντικειμένου της διακήρυξης σχετικά με την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ο 
οποίος στο εξής θα ονομάζεται «Ανάδοχος», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄αρ.794178/17897/ 
Διακήρυξη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που τη συνοδεύουν (Παράρτημα Ι), στους όρους και συμφωνίες 
της παρούσης καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τη 
διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης 
και τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 
Η Διακήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 
δεσμεύουν τον Ανάδοχο σε όλες τις περιπτώσεις. Στο βαθμό που υπάρχουν αντικρουόμενα σημεία στα 
παραπάνω, ισχύει η σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως : 

1. Η παρούσα Σύμβαση 
2. Η Διακήρυξη με αρ. 794178/17897  και ΑΔΑΜ:  
μετά των Παραρτημάτων αυτής. 

3. Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Διάρκεια Σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική 
λειτουργία του εξοπλισμού ορίζεται σε  6,5 μήνες από την υπογραφή 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 του αρμοδίου οργάνου και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 :  Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνουν τα εξής:  
 
(Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Διακήρυξη και κυρίως από το Παράρτημα Ι αυτής) 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : Χρόνος παράδοσης 
 
Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης όλων των ειδών, στις θέσεις που προδιαγράφονται στις Τεχνικές 
προδιαγραφές, θα είναι .........μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.  
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Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού του παραδοτέου 1 θα γίνει μετά από ……. μήνες συνεχούς 
δοκιμαστικής λειτουργίας. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής, που θα οριστεί βάσει 
της κείμενης νομοθεσίας.   

 
ΑΡΘΡΟ 5:  Συμβατικό Τίμημα – Τρόπος Πληρωμής 

 
Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ..............Ευρώ, πλέον 
ΦΠΑ 24% ήτοι ……..Ευρώ το οποίο επιμερίζεται στα Παραδοτέα 1 και 2 ως ακολούθως : 

Παραδοτέο 1 : το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ..............Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 
……..Ευρώ,  
Παραδοτέο 2 : το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ..............Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 
……..Ευρώ,  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ανά Παραδοτέο με τον κάτωθι τρόπο : 

Παραδοτέο 1 : Με την παράδοση και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του προβλεπόμενου 
εξοπλισμού και λογισμικού και μετά από ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο (τήρηση προδιαγραφών 
διαγωνισμού, δυνατότητα εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας) θα καταβληθεί το 60%  της συμβατικής 
αξίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Μετά το πέρας της δίμηνης επιτυχούς δοκιμαστικής λειτουργίας 
και την οριστική ποσοτική και ποιοτική  παραλαβή του εξοπλισμού, βάσει των προβλεπόμενων τεχνικών 
προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι,  θα γίνει καταβληθεί το υπόλοιπο 40% της συμβατικής αξίας 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σημειώνεται ότι η παραμετροποίηση του λογισμικού εντάσσεται στο 
στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας.    

Παραδοτέο 2 : Με την παράδοση όλων των δεδομένων τηλεπισκόπησης και μετά την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή αυτών, βάσει των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι,  θα 
καταβληθεί το 100% της συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

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 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 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% και 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. 
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ΑΡΘΡΟ 6: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 
Η εταιρεία ………………….. κατέθεσε την με αριθμό …………….. εγγυητική επιστολή του …………………., περί 
καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412/16 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού 
………………………………… ευρώ (0000 €) για το συνολικό έργο της προμήθειας της παρούσης σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) μήνες 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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 

 
Η εταιρεία ……………………… οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, η οποία ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μετά την προμήθεια, 
εγκατάσταση και το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας όλων των προμηθευομένων ειδών της παρούσας 
σύμβασης, (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού ……………….. (000,00 €). 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά τη λήξη της ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εγγυηθεί την καλή ποιότητα, κατασκευή και λειτουργία των προσφερομένων ειδών για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 2 (δύο) ετών από την οριστική παραλαβή τους. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της 
εγγύησης, την υποχρέωση μετά από σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας να αντικαταστήσει κάθε 
εξάρτημα του εξοπλισμού που παρουσιάζει βλάβη ή να επιλύσει κάθε πρόβλημα των λογισμικών 
προγραμμάτων. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσει με την παράδοση την εγγύηση του εξοπλισμού που 
προσφέρει η κατασκευάστρια εταιρία. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: Χρόνος Παράδοσης 

 
Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης, εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού & 
λογισμικού που αφορούν το Παραδοτέο 1 στους χώρους του νέου Κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας,  θα είναι 4 μήνες από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού & 
λογισμικού  θα γίνει μετά από 2 μήνες συνεχούς δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Ο μέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης των δεδομένων τηλεπισκόπησης που αφορούν το Παραδοτέο 2 
στους χώρους του νέου Κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα είναι 4 μήνες από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

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. 
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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 9: Παραλαβή Υλικών – Χρόνος & Τρόπος Παραλαβής Υλικών 

 
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. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 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 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. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω 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 
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προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση 
 
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 11 : Περίοδος Πιλοτικής/Δοκιμαστικής λειτουργίας 
 

Με την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ο Ανάδοχος θα θέσει σε δοκιμαστική /πιλοτική 
λειτουργία το σύστημα για ...... μήνες. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα 
έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

 Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία και πραγματοποίηση της βασικής παραμετροποίησης του 
λογισμικού 

 Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & Δοκιμές 
Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ εφαρμογών με στόχο την 
επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών. 

 Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή υλοποίησης, 
πρόβλημα παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και επίλυση των 
προβλημάτων που προκύπτουν 

 Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και εφαρμογή των 
προβλεπόμενων διαδικασιών 

 Ενσωμάτωση τυχόν νέων λειτουργικοτήτων για ένα προκαθορισμένο και σύντομο χρονικό 
διάστημα 

 Σε περίπτωση ασυμβατότητας hardware-software, μη δυνάμενης να επιλυθεί, οφείλει να 
προχωρήσει άμεσα σε αντικατάσταση των προς προμήθεια υλικών με άλλο/α όμοιο/α ή 
καλύτερο/α πάντοτε όμως μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας.  

 
Σημειώνεται πως ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τον ανάδοχο του Υποέργου 2 της ίδιας Πράξης 
για τη λειτουργία του εξοπλισμού. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Ζητήματα Κυριότητας & Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο της 
προμήθειας, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν 
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αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν 
ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων 
με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 
έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά 
την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον 
Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του 
Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και 
μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, 
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε 
περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 : Τροποποίηση της Σύμβασης 
 

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 της Επιτροπής της περ. β της παρ.11 του άρ. 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνης 
γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 14: Εκχώρηση Εισπρακτέων Δικαιωμάτων 
 
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 15: Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου - Κυρώσεις  

 
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 

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. 
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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 16: Επίλυση Διαφορών 
 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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 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. 
 
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το δε άλλο το παρέλαβε ο Ανάδοχος. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Με Εντολή Περιφερειάρχη 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
αναδόχου εταιρείας 

…………………….. 
 
 
 
 

………………………………………… 
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