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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΣΟΥΨΛΛΟΥ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΒΑΣ. ΓΕΫΓΛΟΥ 180

Ρόλθ

ΣΟΥΨΛΛ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

68400

1

Ωϊρα

ΕΛΛΑΔΑ
2

Κωδικόσ ΝUTS

EL511

Τθλζφωνο

2554350131

Ψαξ

2554350113

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dim@0890.syzefxis.gov.gr
3

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

ΜΑΛΑ ΣΛΔΕΑ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.soufli.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

4

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 5 ο Διμοσ Σουφλίου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ) 6
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Στοιχεία Επικοινωνίασ 8
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.9
β)
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :
τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: ΒΑΣ. ΓΕΫΓΛΟΥ 180, 68400 ΣΟΥΨΛΛ, ΤΘΛ 2554350131
1
2
3

4
5

6

7

8
9

Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ του Δθμοςίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του
άρκρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια,
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ)
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται: «Η πρόςβαςθ ςτα
ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..»
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δ)

H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) :. www.soufli.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ10
Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ
Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία", Κωδ. ΣΑΕΡ-231/6 με κωδικό ζργου 2017ΕΡ23160030 Θ δαπάνθ για τθν
εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 30.7333.019 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2018 και 2019 του Διμου Σουφλίου11
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο (Work Package) Νο 3 “Infrastructure Acquisition” τθσ Ρράξθσ :
«FIRE DETECTION» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg V-A
"Ελλάδα-Βουλγαρία" με βάςθ το Subsidy Contract με αρ. πρωτ. B2.6d.01/02-10-2017 τθσ Managing
Authority of the Objective “European Territorial Cooperation” Operational Programmes of the Ministry for
Economy and Development, acting as the Managing Authority of the Cooperation Programme “Interreg V –
A Greece-Bulgaria” 2014-2020 και ζχει λάβει κωδικό MIS 5016093 12. Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (European Regional Development Fund (ERDF)) και από
εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ13.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι Ρρομικεια ενόσ ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν που κα αποτελείται
από κερμικζσ και οπτικζσ κάμερεσ, μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ, ςυςτιματα αςφαλείασ, αλεξικζραυνο,
κατάλλθλο λογιςμικό και εργαςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ και
προμικεια φορτθγοφ αυτοκινιτου τφπου pickup 4Ω4.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
ΚΫΔΛΚΟΣ CPV

ΡΕΛΓΑΨΘ CPV

31625100-4

Συςτιµατα πυρανίχνευςθσ

34130000-7

Αυτοκίνθτα οχιματα για τθ μεταφορά εμπορευμάτων

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα14:
Αρικμόσ/όνομα τμιματοσ
ΤΜΘΜΑ 1: Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν
ΤΜΘΜΑ 2: Ψορτθγό αυτοκίνθτο
ΣΥΝΟΛΟ
10
11

12
13
14

Αξία τμιματοσ
χωρίσ ΨΡΑ (€)
225.645,16
24.166,66
+2.033,34
251.845,16

Αξία τμιματοσ
με ΨΡΑ (€)
279.800,00
32.000,00
311.800,00

Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Ψορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.
Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014)
Ρρβλ άρκρο 59 ν. 4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν
τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. Επίςθσ αναφζρουν τουσ
βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ να μθν διαιρζςουν μία ςφμβαςθ ςε τμιματα, ςτοιχείο που περιλαμβάνεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (Ρχ Ραράρτθμα .. ι άλλο περιγραφικό ζγγραφο) ι ςτθν ειδικι ζκκεςθ του άρκρου 341 ν.
4412/2016.
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Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα μόνο τμιμα
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΫΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε ζνα
Θ εκτιμϊμενθ αξία των ςυμβάςεων ανζρχεται ςτο ποςό:
Αρικμόσ/όνομα τμιματοσ
ΤΜΘΜΑ 1: Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν
ΤΜΘΜΑ 2: Ψορτθγό αυτοκίνθτο

Αξία ςφμβαςθσ
χωρίσ ΨΡΑ (€)
225.645,16
24.166,66
+2.033,34

Αξία ςφμβαςθσ
με ΨΡΑ (€)
279.800,00
32.000,00

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε :
Αρικμόσ/όνομα τμιματοσ
ΤΜΘΜΑ 1: Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν
ΤΜΘΜΑ 2: Ψορτθγό αυτοκίνθτο

Διάρκεια ςφμβαςθσ
(θμζρεσ)
150
60

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει 15 τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ16:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)17, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

15
16

17

Άρκρο 86 ν.4412/2016
Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,18
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)19
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν20
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»21, τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά»
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»22. ,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

18
19

20

21

22

Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ
άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου
379,
Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)
Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ.
Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) & ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.
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 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 Σθσ ΚΤΑ 300488/19-4-2016 (ΤΠΑΤΔ)
 Σου με αρ. Β2.6d.01/2-10-2017 ςυμβολαίου χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) με τθν Ειδικι Γενικι
Γραμματεία Διαχείριςθσ του INTERREG για τθν υλοποίθςθ του ζργου με ακρωνφμιο «ΑΝΙΧΝΕΤΗ
ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» («FIRE DETECTION»).
 Σου από 7/9/2017 ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ (Partnership agreement) με τον Διμο Χαςκόβου για τθν
υλοποίθςθ του ζργου με ακρωνφμιο «ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» («FIRE DETECTION»).
 Σων από 4/9/2017 εγκεκριμζνων, από τθν Διαχειριςτικι Αρχι, Application Form (Φόρμα αίτθςθσ),
Justification of the Budget (αιτιολόγθςθ προχπολογιςμοφ) και Procurement Plan (ςχεδίου προμθκειϊν).
 Σθσ 163/2018 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου ουφλίου περί ζγκριςθσ διενζργειασ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ.
 Σθσ 231/2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ουφλίου περί ζγκριςθσ πρωτογενοφσ
αιτιματοσ, μελζτθσ, κακοριςμόσ όρων και διάκεςθσ πίςτωςθσ από τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2018
τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ.
 τθν υπ’ αρικμ. 9/2019 απόφαςθ τθσ Ο.Ε. ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμϊν
προμθκειϊν και αξιολόγθςθσ και τθσ Επιτροπισ ενςτάςεων διαγωνιςμϊν, του ν. 4412/2016, για το ζτοσ
2019
 τθν υπ’ αρικμ. 113/2019 απόφαςθ τθσ Ο.Ε. ςχετικά με τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ με
τροποποίθςθ των όρων για το τμιμα 1.
 τθν υπ’ αρικμ. 114/2019 απόφαςθ τθσ Ο.Ε. ςχετικά με τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ με
τροποποίθςθ των όρων για το τμιμα 2
 τθν υπ’ αρικμ. 109/2019 απόφαςθ τθσ Ο.Ε. ςχετικά με τθν ζγκριςθ των επικαιροποιθμζνων όρων τθσ
διακιρυξθσ
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 14/10/2019 και ώρα 15:0023
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , τθν 20/9/2019, θμζρα ΡΑΑΣΚΕΥΗ και ώρα 07:00.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ24

Ρροκιρυξθ25 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 12/09/2019
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με αρικμό 2019-127452.
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 26

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 27.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.28: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 79511 (για τμιμα 1) και 79512 (για τμιμα
2).
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016.

29 30 31 32

,

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) 33
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Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου
121 του ίδιου νόμου
Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων , ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει.
Ρρβλ. άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016
Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΛΛ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)
Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ϋςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν.
Άρκρο 36 του ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο
θ
άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007 / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1 Λανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΛΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΩΕΫΣΕΛΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΫΝ ΣΤΟΝ
Θ
ΕΚΝΛΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ
Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΛΑΥΓΕΛΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.),
βλζπε ΡΛΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3
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Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.soufli.gr ςτθν διαδρομι : www.soufli.gr ► Ενθμζρωςθ ► Διακθρφξεισ - Δθμοπραςίεσ ςτισ
16/09/201934.

Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει:. τουσ Αναδόχουσ αναλογικά με το φψοσ του
προχπολογιςμοφ του αντίςτοιχου τμιματοσ.
ε περίπτωςθ που, με βάςθ το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο, οι δαπάνεσ δθμοςιεφςεων ςτον τοπικό
τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο (πχ ΟΣΑ), και εφόςον υποδιαιρείται θ ςφμβαςθ ςε τμιματα, οι Α.Α.
επιμερίηουν τθ δαπάνθ δθμοςιεφςεων, ανά τμιμα, αναλογικά και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία κάκε
τμιματοσ. ε περίπτωςθ μθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, προτείνεται οι Α.Α. να
αναλαμβάνουν τθ ςχετικι δαπάνθ δθμοςιεφςεων, που αφορά ςτα αντίςτοιχα τμιματα και
διαμορφϊνουν, αναλόγωσ, το παρόν άρκρο τθσ διακιρυξθσ+

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ35
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
34

35

Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ
με αρ. 81896/ΕΥΚΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ
Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ36 είναι τα ακόλουκα:
1.

2.

θ με αρ. 2019/S 178-432913 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
*υμπλθρϊνεται και περιλαμβάνεται ςτθ διακιρυξθ ςτο παρόν ςθμείο ο ςχετικόσ αρικμόσ
δθμοςίευςθσ ςτθν TED, ι τα ςχετικά ςτοιχεία ανάρτθςθσ ςτο προφίλ του αγοραςτι, ανά περίπτωςθ.
αν , δθμοςιεφτθκε προκαταρκτικι προκιρυξθ ςτθν ΕΕΕΕ (πρβλ παρ. 1 άρκρου 62 του ν. 4412/2016)
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+37

3.

Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ

4.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr38.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ,
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο39. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που

36

37
38

39

Ϋσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ,
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και
τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των
ενδιαφερομζνων.
Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 14)
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υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν40.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι, και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα μερικϊσ. Σε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε
περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.41
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)42. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική
γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από
43.
ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά
ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει
44
ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα και τεχνικά ςχζδια -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε Αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα45.

40
41

42

43
44
45

Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι
ζκδοςθ.
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
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2.1.5 Δγγπήζεηο46
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)47 που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν48, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.49

46
47
48
49

Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΨΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΨΕΚ Αϋ 93/31.5.2018),
Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι50 για τθν υποβολι προςφοράσ51.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.52
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο53
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ54, ποςοφ που
αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ του προςφερόμενου τμιματοσ (χωρίσ Ψ.Ρ.Α.)55. Ριο
ςυγκεκριμζνα το ποςό τθσ απαιτοφμενθσ εγγυθτικισ ανά τμιμα, φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα:
Αρικμόσ/όνομα τμιματοσ

ΤΜΘΜΑ 1: Σφςτθμα ανίχνευςθσ
πυρκαγιϊν
ΤΜΘΜΑ 2: Ψορτθγό αυτοκίνθτο

Αξία τμιματοσ
χωρίσ ΨΡΑ

225.645,16

Εγγυθτικι
ςυμμετοχισ
για το τμιμα
(2%)
4.513,00

26.200,00

524,00

Ολογράφωσ

Τζςςερεισ χιλιάδεσ
πεντακόςια δζκα τρία ευρϊ
Ρεντακόςια είκοςι τζςςερα
ευρϊ

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 17-11-2020, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201656.

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

50
51

52
53
54

55

56

Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016)
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΨΡΑ. (περ. α παρ. 1
άρκρου 72 ν. 4412/2016).
Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ57
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ58 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.

57
58

Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:
α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ
ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα
ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαστική απόφαση”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου59.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 60
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ61.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 62

2.2.3.3 Δεν προβλζπονται εξαιρζςεισ μθ αποκλειςμοφ από τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων.

59

60
61

62

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
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2.2.3.4. Αποκλείεται63 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201664,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ65,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του..
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 66

63

64

65

66

Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ.
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
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2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)67.
2.2.3.6. Ο αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε
κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)68 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 69.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/201670.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ71
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο72
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
67

68
69
70

71

72

Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΨΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΨΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα,
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 73 *ιςχφει, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ+
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα74
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ότι διακζτουν/ παρζχουν:
α) μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τα 3 τελευταία ζτθ (2016,2017, 2018) (ανάλογα με το
τμιμα ςυμμετοχισ)

Αρικμόσ/όνομα τμιματοσ

Αξία τμιματοσ
χωρίσ ΨΡΑ (€)

ΤΜΘΜΑ 1: Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν
ΤΜΘΜΑ 2: Ψορτθγό αυτοκίνθτο
ΣΥΝΟΛΟ

225.645,16
26.200,00
251.845,16

Ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ μζςοσ
γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν (ανά τμιμα
ςυμμετοχισ) (€)
450.000,00
0
450.000,00

β) μζςο ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που καλφπτεται από το
αντίςτοιχο τμιμα τθσ ςφμβαςθ κατά τα 3 τελευταία ζτθ (2016, 2017, 2018) (ανάλογα με το τμιμα
ςυμμετοχισ)
Αρικμόσ/όνομα τμιματοσ

Αξία τμιματοσ
χωρίσ ΨΡΑ (€)

ΤΜΘΜΑ 1: Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν
(και ςυγκεκριμζνα για ςφςτθμα ανίχνευςθσ
φωτιάσ ςε ακτίνα τουλάχιςτον 10 Km
αποτελοφμενο από (1) οπτικζσ και κερμικζσ
κάμερεσ, (2) ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και
(3) τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό)
ΤΜΘΜΑ 2: Ψορτθγό αυτοκίνθτο
ΣΥΝΟΛΟ

73
74

225.645,16

Ελάχιςτοσ
απαιτοφμενοσ μζςοσ
ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν (ανά τμιμα
ςυμμετοχισ) (€)
50.000,00

26.200,00
251.845,16

0
50.000,00

Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ
ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΛΛ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα75
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ για το
Σμιμα 1: Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν
Απαιτείται:76
α) κατά τθ διάρκεια 3 τελευταίων ετϊν (2016, 2017, 2018) 77 , να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον 1 ςυμβάςθ
προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου (Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν ςε δάςθ αποτελοφμενο από (1)
οπτικζσ και κερμικζσ κάμερεσ, (2) ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και (3) τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό ι άλλων
ςχετικϊν δραςτθριοτιτων), ςυνολικοφ φψουσ 150.000€ τουλάχιςτον.
β) να διακζτουν :
Ζνα ςτζλεχοσ με πτυχίο Μθχανικοφ ι ιςοδφναμο με προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε τουλάχιςτον
2 αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου το οποίο κα αναλάβει τον ζλεγχο
ποιότθτασ τθσ υλοποίθςθσ και του τελικοφ παραδοτζου τθσ ςφμβαςθσ.
Οι τίτλοι ςπουδϊν του παραπάνω ςτελζχουσ μπορεί να είναι από οποιοδιποτε Ρανεπιςτιμιο που
λειτουργεί επίςθμα ςε οποιαδιποτε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθ.

γ) να διακζτουν:
Ζνα ςτζλεχοσ το οποίο κα είναι ο υπεφκυνοσ τθσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ (project
manager) με βαςικζσ ςπουδζσ Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ι/και Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ ι ιςοδφναμεσ
και ςχετικό Μεταπτυχιακό Τίτλο, με προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε τουλάχιςτο 2 αντίςτοιχεσ
ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου (Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν ςε ακτίνα
τουλάχιςτον 10 Km αποτελοφμενο από (1) οπτικζσ και κερμικζσ κάμερεσ, (2) ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ
και (3) τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό) και κάτοχο πιςτοποιθτικοφ PMP (Project Management Professional) ι
πιςτοποιθτικό PRINCE II ι/και άλλο ιςοδφναμο.
Ζνα ςτζλεχοσ με πτυχίο Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ι/και Μθχανικοφ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν ι
ιςοδφναμο με προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε τουλάχιςτο 2 αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν
του ςυγκεκριμζνου τφπου
Ζνα ςτζλεχοσ με πτυχίο Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ι/και Μθχανικοφ Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν ι ιςοδφναμο (Radiotechnics engineer, engineer of
telecommunications κλπ) με
προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε τουλάχιςτο 2 αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν του
ςυγκεκριμζνου τφπου
75

76
77

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό,
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και
ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα''
(ΑΔΑ ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω
Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν
πριν από τθν τελευταία τριετία
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Ζνα ςτζλεχοσ με πτυχίο Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ι/και Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ ι ιςοδφναμο
(electrotechnics κλπ) με προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε τουλάχιςτον 2 αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ
προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου
Ζνα ςτζλεχοσ με πτυχίο Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ι/και Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ ι ιςοδφναμο με
εξειδίκευςθ ςτθν Κερμογραφία και πιςτοποιθτικό ITC (Infrared Training Center) I-ου και II-ου επιπζδου ι
ιςοδφναμο και προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία ςε τουλάχιςτον 1 αντίςτοιχθ ςφμβαςθ προμθκειϊν
του ςυγκεκριμζνου τφπου
Τρία ςτελζχθ με τουλάχιςτον 3 ζτθ εμπειρία ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία θλεκτρονικϊν ι/και
τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων ι/και ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ
Οι τίτλοι ςπουδϊν των παραπάνω ςτελεχϊν μπορεί να είναι από οποιοδιποτε Ρανεπιςτιμιο που
λειτουργεί επίςθμα ςε οποιαδιποτε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθ.

2.2.7 Πηζηνπνηήζεηο78
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και μόνο για το Τμιμα 1: Σφςτθμα
ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με:
α) Σφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο και με πεδίο
εφαρμογισ ςχετικό με το αντικείμενο του τμιματοσ 1
β) Σφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ πιςτοποιθμζνο κατά ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμο και με πεδίο
εφαρμογισ ςχετικό με το αντικείμενο του τμιματοσ 1
γ) Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία πιςτοποιθμζνο κατά OHSAS 18001 ι
ιςοδφναμο και με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με το αντικείμενο του τμιματοσ 1
δ) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν πιςτοποιθμζνο κατά ISO 27001:2013 ι ιςοδφναμο και
με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με το αντικείμενο του τμιματοσ 1

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ79. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ 80.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 81.

78

79

80
81

Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν.
4412/2016)
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛΛ το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ82 καταρτίηεται
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 183
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα84 ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.85
Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.86
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 87 88
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201689.
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Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.
Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτϊνται
οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ.
Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Επιςημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί
να υφίςταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςύνολο των φυςικών προςώπων που αναφέρονται ςτα
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒΗ9Κ).ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.
Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
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Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6)90.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.491.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν92.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικών93. Σθμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά94:
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Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Ωάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και
ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ
τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του95. του96.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.297 και 2.2.3.498 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του99 Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων100.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του101 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
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Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ.
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.

101

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.

Σελίδα 24

19PROC005566006 2019-09-16
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ102
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν103, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,104κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
102
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Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
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Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 105.και
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.106
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
α) οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, ςτθν περίπτωςθ που θ
δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ·
β) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και, κατά περίπτωςθ του κφκλου εργαςιϊν ςτον
τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ
χριςεισ κατ' ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των
δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν.
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Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
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Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.107
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ που κα
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ για το Τμιμα 1: Σφςτθμα ανίχνευςθσ
πυρκαγιϊν, προςκομίηουν
α) οι ακόλουκοι κατάλογοι:
i) κατάλογοσ των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν τθν τελευταία πενταετία, κατά μζγιςτο όριο,
ςυνοδευόμενοσ από πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ των ςθμαντικότερων εργαςιϊν·
όπου κρικεί απαραίτθτο για τθ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, οι ανακζτουςεσ
αρχζσ μποροφν να ορίηουν ότι κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν
πριν από τθν τελευταία πενταετία,
ii) κατάλογοσ των κυριότερων παραδόςεων ι των κυριότερων υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν τθν
τελευταία τριετία, κατά μζγιςτο όριο, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του
δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. Ππου κρικεί απαραίτθτο για τθ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου
ανταγωνιςμοφ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ορίηουν ότι κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν
αγακϊν ι υπθρεςιϊν που παραδόκθκαν ι εκτελζςκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία·
β) αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ ι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν
πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, εκείνων που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο εργολιπτθσ για τθν
εκτζλεςθ του ζργου· για τθν εκτζλεςθ του ζργου·
γ) εάν τα προϊόντα ι οι υπθρεςίεσ που παρζχονται είναι ςφνκετα ι, κατ' εξαίρεςθ, πρζπει να
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό, ζλεγχοσ διενεργοφμενοσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εξ
ονόματοσ τθσ, από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο
πάροχοσ υπθρεςιϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυναίνεςθσ του οργανιςμοφ αυτοφ· ο ζλεγχοσ αυτόσ αφορά το
παραγωγικό δυναμικό του προμθκευτι ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του παρόχου υπθρεςιϊν και, όπου κρικεί
απαραίτθτο, τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ·
δ) αναφορά τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του παρόχου υπθρεςιϊν ι του εργολιπτθ ι
των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αξιολογοφνται ωσ κριτιριο
ανάκεςθσ·
ε) αναφορά των μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που μπορεί να εφαρμόηει ο οικονομικόσ φορζασ
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ·
ςτ) αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, ενδεχομζνωσ, να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ·

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ για το Σμιμα 1: Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιϊν
προςκομίηουν

107



πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο και με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με το αντικείμενο του
τμιματοσ 1



πιςτοποιθτικό ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμο και με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με το αντικείμενο
του τμιματοσ 1

Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
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πιςτοποιθτικό OHSAS 18001 ι ιςοδφναμο και με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με το αντικείμενο του
τμιματοσ 1



πιςτοποιθτικό ISO 27001:2013 ι ιςοδφναμο και με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με το αντικείμενο
του τμιματοσ 1

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 108. Στισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ109 που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
108

109

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
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ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα τα δικαιολογθτικά που
αφοροφν τα κριτιρια επιλογισ «Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ» (παράγραφοσ 2.2.5),
«Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» (παράγραφοσ 2.2.6), και «Ριςτοποιιςεισ» (παράγραφοσ 2.2.7)
αρκεί να προςκομιςτοφν από ζναν τουλάχιςτον οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.110

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο111
Κριτιριο ανάκεςθσ112 τθσ Σφμβαςθσ113 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:
Βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ114, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
Για το τμιμα 1
ΚΙΤΗΙΟ
Κ1
Κ2

Κ3
Κ4

Κ5

ΡΕΙΓΑΦΗ
Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ
Ραρουςίαςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ ομάδασ του
ζργου, επάρκεια και ικανότθτεσ των μελών τθσ,
ςυνοχι τθσ ομάδασ ζργου.
Χρόνοσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ
λειτουργία
Ραροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ζργου
και εξυπθρζτθςθ μετά τθν πώλθςθ, τεχνικι
υποςτιριξθ, φπαρξθ ανταλλακτικών
Ρεριγραφι ςταδίων εφαρμογισ τθσ ςφμβαςθσ,
των τφπων εγκαταςτάςεων και τθσ ςειράσ
εκτζλεςθσ
τουσ
και
Χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ.
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ
60%
15%

5%
5%

15%

100%

Για το τμιμα 2
ΚΙΤΗΙΟ
Κ1

110

111

112

113

114

ΡΕΙΓΑΦΗ
Συμφωνία προςφοράσ με
προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ

τισ

τεχνικζσ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ
70%

Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΨ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ
αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι
το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ
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Κ2

Χρόνοσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ
λειτουργία
Ραροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ζργου
και εξυπθρζτθςθ μετά τθν πώλθςθ, τεχνικι
υποςτιριξθ, φπαρξθ ανταλλακτικών
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ

Κ3

10%
20%

100%

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 115
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ116.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία
το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.
Λ

=

Ρροςφερκείςα τιμι
Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 117
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ118.

115
116

117
118

Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ
βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο.
Για τθν ζννοια των εναλλακτικϊν προςφορϊν (και αντιπροςφορϊν) βλζπε ΕΣ Κλιμ. 7 Ρράξθ 14/2012
Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)» 119.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν. 120
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ121.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα122, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
119

Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ.
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016)
120
Ρρβλ άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
121
Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
122
Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf] Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΩΝΛΚΘ ΡΟΣΨΟΑ του)
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ123
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ124.

123

Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και
124
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται
ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι
περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ
υποβολισ τουσ
124
Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα
να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο
του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν125: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1
και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72
του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛΛ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ
και
Ανάπτυξθσ
“Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Ζγγραφο
Σφμβαςθσ
(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

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Λ τθσ
Διακιρυξθσ και ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ ΛΛ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα126 127.
Ρεριλαμβάνει επίςθσ, οπωςδιποτε, τον ΡΛΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΛΚΫΝ ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΡΟΔΛΑΓΑΨΫΝ - ΨΥΛΛΟ
ΣΥΜΟΨΫΣΘΣ, που επιςυνάπτεται ςτο παράρτθμα ΛΛ, για το αντίςτοιχο Τμιμα, πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο επι
ποινι αποκλειςμοφ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν128.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
(τιμι), όπωσ ορίηεται κατωτζρω
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 129

125
126
127

128

Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ130.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται ι
Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι131 ςτο κεφάλαιο ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ
ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΜΣΠΣ του Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ132
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι133.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ134
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ
129

130
131
132
133
134

Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.
ανκρωποϊρεσ κ.α.
Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
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υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,135
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

135

Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ136
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) 137, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ
των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά
Ρροςφορά» τθν ΡΑΑΣΚΕΥΗ 18-10-2019 και ώρα.10:00.

Συμμετοχισ-Τεχνικι

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου138.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016139 και
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ
των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι140 προσ ζγκριςθ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρώνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ
136

137

138

139
140

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16)
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”
Ρρβλ. παρ. 13 του άρκρου 86 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33 του ν.4608/2019
μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ
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ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και
αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω ςταδίων 141. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται142 : ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρώνονται με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο
των πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών του ωσ άνω ςταδίου 143. Κατά
τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ
παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ144.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ145

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 146 από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 147 και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.

141
142
143
144
145
146
147

Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Βλ. άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του άρκρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ
οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν148.. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ149
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.150
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά151 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι,
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ

148

Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.

149

Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.

150

Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019.
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Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
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ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του152.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω153 τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται
ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά154, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο
τθσ παραγράφου
4
του
άρκρου
372
του
ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 155. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει
τθ ςφμβαςθ

152
153
154

155

Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ,
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ.
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ156 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 157 θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ158.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά159 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν160
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
156
157
158
159

160

Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”.
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• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ161
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ162
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ163.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 164. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ165 ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά166.
161

Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.

162

Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019 .
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έωσ 3 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
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Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
4.1.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγύεζε πξνθαηαβνιήο
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 167
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. τθσ παροφςασ, που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του
ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι
και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ
παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθν αντικατάςταςθ τθσ με
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
4.1.2 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Ειδικά για το τμιμα 1
Για τθν επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ απαιτείται θ κατάκεςθ Εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ,
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% επί
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι τθν καλι λειτουργία
των παραδοκζντων από αυτι ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του
αναδόχου, για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται
από δυςλειτουργία των ζργων ι των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.
Θ διάρκεια τθσ εγγυθτικισ καλισ λειτουργίασ κα είναι θ διάρκεια τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ που
προςφζρει ο ανάδοχοσ ςυν 3 μινεσ.

167

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001,
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .168

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των πιο κάτω τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ/των πιο
κάτω υπθρεςιϊν-κακθκόντων:


εγκατάςταςθ λογιςμικοφ,



ρυκμίςεισ και παραμετροποίθςθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ,



ολοκλιρωςθ και ζναρξθ λειτουργίασ ςυςτιματοσ και



εκπαίδευςθ προςωπικοφ του Διμου Σουφλίου ςτθν λειτουργία του ςυςτιματοσ.

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.169. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
168
169

Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016
Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
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γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Σε περίπτωςθ που ο
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου, όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκειατεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, οφείλει πζραν των
ανωτζρω, να τον αντικαταςτιςει με άλλον που διακζτει τισ αντίςτοιχεσ ικανότθτεσ, μετά από ςφμφωνθ
γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ οποία κα εκφραςτεί μετά από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου το οποίο κα
ςυνοδεφεται από τα κατά περίπτωςθ αντίςτοιχα δικαιολογθτικά όπωσ προβλζπονται από τθν παροφςα
διακιρυξθ για απόδειξθ των εν λόγω ικανοτιτων.

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 170
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/171 172

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο173
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

170
171

172

173

Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ (α) ι (β) τον
οποίο ο ανάδοχοσ πρζπει να κακορίςει ρθτϊσ ςτθν οικονομικι του προςφορά. Αν θ οικονομικι προςφορά
δεν κακορίηει τρόπο πλθρωμισ θ Α.Α. επιλζγει τον (α) τρόπο πλθρωμισ όπωσ παρακάτω:
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν
β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ψ.Ρ.Α. , με
τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν.
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται
υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει
κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ174 το οποίο
κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ175.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 176, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016177
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)178 .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.
174

175

176
177

178

Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΨΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ179 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και το Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο180 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

179
180

Άρκρο 203 του ν. 4412/2016
Άρκρο 207 του ν. 4412/2016
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5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ181
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016182. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ

181
182

Άρκρο 205 του ν. 4412/2016
Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά όπωσ προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα Λ
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16183 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται
ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ
ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: μακροςκοπικό ζλεγχο και πρακτικι
δοκιμαςία πλιρουσ λειτουργικότθτασ
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.

183

Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”
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Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: όπωσ προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα Λ
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.184

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό
*υμπλθρϊνονται από τθν Α.Α. με βάςθ το αντικείμενο τθσ προμικειασ και τισ απαιτιςεισ του
Παραρτιματοσ ...τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016+

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

184

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764),
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
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6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
*ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το
άρκρο 214 του ν. 4412/2016+

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο185
Ο τρόποσ και το περιεχόμενο τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του υλικοφ περιγράφεται ανά
τμιμα ςτο Παράρτθμα Ι
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ,
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο186

6.8 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).187
185
186
187

Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο
ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ
ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3) ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε
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Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)

Σελίδα 53

19PROC005566006 2019-09-16
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Υυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της ύμβασης
ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ην πιαίζην ηεο 2εο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζην Πξφγξακκα Δπξσπατθήο
Δδαθηθήο πλεξγαζίαο “Interreg V-A Διιάδα – Βνπιγαξία 2014-2020” ν Γήκνο νπθιίνπ
ππέβαιε κία πξφηαζε ζηνλ εηδηθφ ζηφρν 6d ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνξά ζηελ
«Δλδπλάκσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο»
κε ηίηιν «Τςειή ηερλνινγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ έγθαηξεο
αλίρλεπζεο θσηηάο ζε πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο πςειήο ζπνπδαηφηεηαο» θαη
αθξσλχκην «FIRE DETECTION» – («ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ»).
ην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ πηινηηθνχ έξγνπ «Τςειή ηερλνινγία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
Βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ έγθαηξεο αλίρλεπζεο θσηηάο ζε πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο
πςειήο ζπνπδαηφηεηαο» ζα εγθαηαζηαζεί έλα ζχζηεκα αλίρλεπζεο θσηηάο ζην δάζνο
Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ θαιχπηνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη άιιεο
δαζηθέο πεξηνρέο, εθηφο απηνχ. Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη αξηζκφ ζεξκηθψλ θαη
νπηηθψλ θακεξψλ, κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κε
ειεθηξηθή ελέξγεηα, θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Θα κεηαδίδεη ζε 24σξε βάζε ζήκα
πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζην νπθιί, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα,
ελψ ζα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ηε Γαζηθή Τπεξεζία θαη
ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Έηζη ζα ππάξρεη παξαθνινχζεζε ηνπ
δάζνπο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ απεηιψλ, θπξίσο θσηηάο, αιιά θαη ινηπψλ
παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δπίζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα αγνξαζηεί απηνθίλεην ηχπνπ pick-up ην νπνίν ζα
εληαρζεί ζηνλ ζηφιν απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ
θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ δάζνπο αιιά θαη ηελ ππνβνήζεζε ηεο θαηάζβεζεο ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο ζ’ απηφ
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ)
(θαηά 85%) θαη Δζληθνχο Πφξνπο (θαηά 15%) ζην πιαίζην ηνπ δηαθξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο
Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Interreg Διιάδα - Βνπιγαξία 2014 – 2020».
Δηαίξνη ζην έξγν είλαη :


ν Γήκνο νπθιίνπ σο ν επηθεθαιήο εηαίξνο θαη



ν Γήκνο Υάζθνβν ν νπνίνο ζα πινπνηήζεη αληίζηνηρεο δξάζεηο απφ ηε βνπιγαξηθή
πιεπξά

Με ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πηινηηθνχ θαη θαηλνηνκηθνχ έξγνπ ν Γήκνο νπθιίνπ απνθηά
αθφκε έλα φπιν γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ππξθαγηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία
ηνπ δάζνπο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ πεξηνρή καο.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ζ παξνχζα πεξηγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελφο
ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θσηηάο ζην δάζνο Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ, ην νπνίν ζα
θαιχπηεη κεγάιν κέξνο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη άιιεο δαζηθέο πεξηνρέο, εθηφο απηνχ. Ο
πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη:
Αξηζκφο/φλνκα ηκήκαηνο

Αμία ηκήκαηνο
ρσξίο ΦΠΑ (€)

Αμία
ηκήκαηνο κε
ΦΠΑ (€)

225.645,16

279.800,00

ΣΜΖΜΑ 1: χζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ
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ΣΜΖΜΑ 2: Φνξηεγφ απηνθίλεην

24.166,66

29.966,66

+Σέιε Σαμηλφκεζεο

2.033,34

+ 2.033,34

251.845,16

311.800,00

ΤΝΟΛΟ

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΟΜΕΝΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
Ο ζθνπφο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ είλαη
ε ζπλερήο επφπηεπζε ηνπ δάζνπο Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ θαιχπηνληαο ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη άιιεο δαζηθέο πεξηνρέο, εθηφο απηνχ κέζσ
ζεξκηθψλ θαη νπηηθψλ θακεξψλ θαη ινηπψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ απηνθηλήηνπ, γηα έγθαηξε
αλίρλεπζε θσηηάο θαη άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ε ππνβνήζεζε ηηο
αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ.

ΣΜΗΜΑ 1 ύζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηώλ
πλνπηηθά νη βαζηθέο απαηηήζεηο απφ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηψλ είλαη:


Ζ ζπλερήο δπλαηφηεηα ιήςεο εηθφλαο απφ δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηελ πεξηνρή
ηνπ εζληθνχ πάξθνπ Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ
 Ζ ζπλερήο δπλαηφηεηα ιήςεο πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ (alarm) ζε πεξίπησζε
εληνπηζκνχ θσηηάο
 Ζ ζπλερήο δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ θακεξψλ γηα εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία
ηνπ εζληθνχ πάξθνπ
 Ζ κέγηζηε θάιπςε ησλ πεξηνρψλ ηνπ εζληθνχ πάξθνπ
 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εζληθνχ πάξθνπ
 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζε 3 δηαθνξεηηθά
ζεκεία ηεο πεξηνρήο
 Ζ δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ζηνηρείσλ, εηθφλαο ή/θαη δπλαηφηεηαο ρεηξηζκνχ ζε άιινπο
ρξήζηεο κέζσ internet απφ ηνλ Γήκν νπθιίνπ
 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο
πγθεθξηκέλα ζα εγθαηαζηαζνχλ




Έλαο ζηαζκφο αλίρλεπζεο θσηηάο ζηελ θνξπθή «Κάςαιν» (ζπληεηαγκέλεο
ΔΓΑ87 679210 4550630 ζηε δψλε Β1), πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ ζπλνδεπφκελν απφ ζεξκηθή θαη νπηηθή θάκεξα, θεξαία κεηάδνζεο ζήκαηνο
πξνο ην θέληξν ειέγρνπ, θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη θπηίν κε UPS
(κπαηαξία). Ο ζηαζκφο ζα είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζε θαηάιιειν χςνο θαη ζα
ειεθηξνδνηείηαη απφ παξαθείκελε παξνρή ΓΔΖ πνπ βξίζθεηε ζε απφζηαζε 70
κέηξσλ..
Έλαο ζηαζκφο αλίρλεπζεο θσηηάο ζηελ θνξπθή «Αληά Σεπέ» (ζπληεηαγκέλεο
ΔΓΑ87 679070 4563440), πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ
ζπλνδεπφκελν απφ ζεξκηθή θαη νπηηθή θάκεξα, θεξαία κεηάδνζεο ζήκαηνο πξνο ην
θέληξν ειέγρνπ θαη θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη Φσηνβνιηατθά πάλει θαη
κπαηαξίεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ο ζηαζκφο ζα είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ζε θαηάιιειν χςνο ζηελ νξνθή ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ππξαλίρλεπζεο ελψ νη κπαηαξίεο ηξνθνδνζίαο ζα εγθαηαζηαζνχλ
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εληφο ηνπ θηηξίνπ. Σα Φσηνβνιηατθά πάλει ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ζηέγε θαη ην
ππφζηεγν ηνπ θηηξίνπ.
 Έλαο ζηαζκφο αλακεηάδνζεο ζήκαηνο απφ θαη πξνο ηα παξαπάλσ δχν ζεκεία
πξνο θαη απφ ην Γεκαξρείν νπθιίνπ. Ο ζηαζκφο, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί πάλσ ζηελ
Γεμακελή Τδξνδφηεζεο ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87 691975
4562500), ζα πεξηιακβάλεη κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ζπλνδεπφκελν απφ θεξαία
ιήςεο θαη θεξαία κεηάδνζεο ζήκαηνο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Ο ζηαζκφο ζα
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θαηάιιειν χςνο ζηελ νξνθή ηεο δεμακελήο πδξνδφηεζεο.
Ο ζηαζκφο ζα ειεθηξνδνηείηαη απφ ηελ παξνρή ΓΔΖ ηεο δεμακελήο.
 Έλαο ζηαζκφο ιήςεο – κεηάδνζεο ζήκαηνο ζην Γεκαξρείν νπθιίνπ
(ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87 693250 4562725), πνπ ζα πεξηιακβάλεη θεξαία ιήςεο θαη
κεηάδνζεο ζήκαηνο. Ο ζηαζκφο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο επί ελφο θαη κφλν
κεηαιιηθνχ παζάινπ χςνπο 4 κέηξσλ ζηεξεσκέλνπ ζηελ νξνθή ηνπ Γεκαξρείνπ.
Ο ζηαζκφο ζα ειεθηξνδνηείηαη απφ ηελ παξνρή ΓΔΖ ηνπ Γεκαξρείνπ.
 Έλα θέληξν ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζα ζην Γεκαξρείν νπθιίνπ, πνπ ζα
πεξηιακβάλεη δχν ζηαζκνχο εξγαζίαο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε
παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο, ηεο θάκεξα αζθαιείαο
θαη ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ.
 Σξείο απνκεκαθξπζκέλνπο απφ ην θέληξν ειέγρνπ ζηαζκνχο εξγαζίαο νη νπνίνη
κέζσ πθηζηάκελεο ζχλδεζεο internet ζα παξαθνινπζνχλ ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο
ππξθαγηψλ, εγθαηαζηεκέλα ζηελ Γαζηθή Τπεξεζία, ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία
θαη ην Κέληξν Δλεκέξσζεο ζηελ Γαδηά ηνπ θνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
Οη ζηαζκνί αλίρλεπζεο θσηηάο ζα εθηεινχλ πεξηζηξνθηθή επφπηεπζε ηεο πεξηνρήο ηνπο
θαη ην ζχζηεκα ζα κεηαδίδεη ζε 24σξε βάζε ζήκα πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ ελψ ζα έρεη
ηελ δπλαηφηεηα λα δίλεη κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία θαη εηθφλα (θαη ηνλ έιεγρν ηνπ) ζηελ
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ηε Γαζηθή Τπεξεζία, ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ
πάξθνπ θαη άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κέζσ internet. Έηζη ζα ππάξρεη παξαθνινχζεζε
ηνπ δάζνπο γηα θσηηά θαη άιιεο δηάθνξεο απεηιέο. Με ηνλ εληνπηζκφ ηεο θσηηάο, ην
ζχζηεκα ζα εζηηάδεη ζε απηή ζεκαίλνληαο ζπλαγεξκφ θαη πξνζθέξνληαο εηθφλα ηεο
θαηάζηαζεο θαη δεδνκέλα ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Ζ επηινγή ησλ ηνπνζεζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ
ζπζηήκαηνο έγηλε κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη ηερληθήο ηνπο
αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ηνπνζεζηψλ εθηηκήζεθε κε βάζε:
o ηε ζέζε ηνπο
o ην πςφκεηξφ ηνπο
o ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο
o ηα είδε ησλ θαηαζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηνπνζεζία
o ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο
o ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ
Οη αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληζηνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο
πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηφζν ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ην ίδην ην
ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ ψζηε λα παξέρνπλ αζθαιείο ζπλζήθεο θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζή ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα
βέιηηζηε απφδνζε, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
αμηνπνίεζεο ηνπο.
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ φπνπ βαζηθφ ζηνηρείν
αμηνιφγεζεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ, είλαη ε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπο ψζηε λα
δηαζθαιίδνληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο απφδνζεο θαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε
ζπζηήκαηνο
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Πνιιέο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ηερληθέο νξνινγίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη
αθξηβήο απφδνζε ζηα Διιεληθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαθέξνληαη θαη ζηα Αγγιηθά ή κφλν
ζηα Αγγιηθά. Μεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Αγγιηθψλ φξσλ, επηθξαηέζηεξνη
είλαη νη Αγγιηθνί φξνη.
Οη απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ πξνδηαγξαθψλ έρνπλ ηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
εζληθνχο, επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αμηνινγήζεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο κε επίζθεςε επί ηφπνπ, ψζηε λα έρεη
πιήξε εηθφλα ηνπ θάζε ρψξνπ φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ θαη λα
είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα
ηελ ηειηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη ηνπ ινηπνχ
εμνπιηζκνχ θαη ην ζχζηεκα ζηήξημεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή. Ζ επηινγή ησλ κεγεζψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηζηνίρσλ ζηνηρείσλ ηεο
εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλε θαη ηερληθά ηεθκεξησκέλε.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αμηνινγήζεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο κε επίζθεςε επί ηφπνπ, ψζηε λα έρεη
πιήξε εηθφλα ηνπ θάζε ρψξνπ φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ
θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε
ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θσηηάο ζην δάζνο Γαδηάο – Λεπθίκεο – νπθιίνπ
πξνυπνινγηζκνχ 279.800,00€ καδί κε ηνλ ΦΠΑ 24%.
Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ επηά επηκέξνπο ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζα
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο εμήο ηνπνζεζίεο:
1. Κνξπθή Κάςαιν – Λεπθίκεο (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87 679210 4550630)
2. Κνξπθή «Αληά Σεπέ» (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87 679070 4563440)
3. Γεμακελή Τδξνδφηεζεο ηεο πφιεο ηνπ νπθιίνπ (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87 691975
4562500)
4. Γεκαξρείν νπθιίνπ (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ87 693250 4562725)
5. Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ Έβξνπ
6. Γαζηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ Έβξνπ
7. Κηίξην Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Γαδηάο
ηελ έλλνηα ηεο πξνκήζεηαο πεξηιακβάλνληαη:






ν ζρεδηαζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηε κέγηζηε απφδνζε θαη αλζεθηηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ,
ε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηνδνηήζεσλ, εγθξίζεσλ θαη ππνβνιή ησλ
απαξαίηεησλ θνηλνπνηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
ε πξνκήζεηα – κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ε ζπλαξκνιφγεζε ησλ επί κέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο,
ε ζχλδεζε κε πθηζηάκελε παξνρή ΓΔΖ ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο
νπθιίνπ
νη δνθηκέο θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία,
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ηα νπνία ζα γίλνπλ κε επζχλε ηνπ αλάδνρνπ. Αθφκε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή
πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ρξφλνπ εγγχεζεο 2 εηψλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία
ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αμηνινγήζεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε εγθαηάζηαζεο θαη ηελ απαηηνχκελε νπηηθή επαθή
κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ κε επίζθεςε επί ηφπνπ, ψζηε λα έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ
θάζε ρψξνπ φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ θαη λα είλαη ζε
ζέζε λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ
ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππνδεηθλπφκελσλ ηνπνζεζηψλ.
Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα
ηελ αθξηβή ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ ζηηο ππνδεηθλπφκελεο
ηνπνζεζίεο έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο απφδνζεο θαη αλζεθηηθφηεηαο
ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ επηινγή ησλ
κεγεζψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα
πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλε, ηερληθά ηεθκεξησκέλε θαη ζχκθσλε κε ηηο ελ
ηζρχ λνκνζεζίεο.
Σα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε ζρεδίαζε θαη επηινγή ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ ζα είλαη:












Ζ ζσζηά ζρεδηαζκέλε θαη επηκειήο ηνπνζέηεζε – εγθαηάζηαζε θάζε επί κέξνπο
ζπζηήκαηνο, ψζηε λα κελ πξνθιεζεί θακία ελφριεζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη
δεκηά ή ειάηησκα ζηνλ εγθαζηζηνχκελν εμνπιηζκφ, ζηε ζηέγε ή ην δψκα ησλ
θηηξίσλ (ηνπνζεζίεο 2,3,4) θαη ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο
ζηελ φπνηα ηνπνζεζία
Ζ ηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ θαη λνκνζεζίαο ψζηε θάζε επί κέξνπο
ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη αζθαιέο, ιεηηνπξγηθφ, λα παξνπζηάδεη
αλζεθηηθφηεηα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο δξάζεηο θξίλεηαη
απαξαίηεην θαζψο θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πξνθαινχκελε αιινίσζε ηεο
αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ ή/ θαη ησλ θηηξίσλ.
Ζ δηαξθήο θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπιιέγεη θάζε επί κέξνπο ηκήκα ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ζην επηρεηξεζηαθφ θέληξν ζην
δεκαξρείν ηνπ νπθιίνπ, ψζηε ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ λα είλαη ζε ζέζε λα
παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ, λα ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα ην μέζπαζκα θσηηάο
θαη λα θηλεηνπνηεί ηνπο αξκφδηνπο θνξείο
Ζ πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλάινγα ηερληθά ζρέδηα
(αξρηηεθηνληθά θαη ζηαηηθά ζρέδηα ζηήξημεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ειεθηξνκεραλνινγηθά
ζρέδηα ζπλνδεπφκελα απφ αλεμάξηεην επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα πνπ πεξηγξάθεη ηα
δηάθνξα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο θαη πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο ζεηξάο εθηέιεζεο ηνπο. Απηφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο: δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο, δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο, δνθηκέο, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, θαζψο
θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο καδί κε ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο) ππνγεγξακκέλα απφ κεραληθφ αλάινγεο εηδηθφηεηαο.
Γηα ηηο γεηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ ζέζε Αληάηεπε ζα
πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ε γείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηίζκαηνο. Αλ απηή δελ επαξθεί ή
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, ν αλάδνρνο
πξέπεη λα ηελ βειηηψζεη ή λα εγθαηαζηήζεη λέα, αθνχ πξψηα εμαζθαιίζεη άδεηα
εθζθαθήο απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη
εθζθαθή πξνο ηνχην.
Ζ εγθαηάζηαζε ζηελ ζέζε Αληάηεπε ζα γίλεη κε ηελ δένπζα πξνζνρή γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ.
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Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη γίλεη ζχκθσλα κε θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν
πνπ ν αλάδνρνο ή/θαη ν Γήκνο έιαβαλ ή ζα ιάβνπλ κεηά ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε εγθαηάζηαζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχλλνκεο.
Ο αλάδνρνο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πξέπεη λα ελεκεξσζεί απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ νπθιίνπ γηα ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία
αδεηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα ζρεηηθά κέρξη ηφηε έγγξαθα απφ ηηο
ζπλαξκφδηεο πξνο ηνχην ππεξεζίεο.

Σέινο εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ, φπνπ βαζηθφ
ζηνηρείν αμηνιφγεζεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ είλαη ε απφιπηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπο
ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο απφδνζεο θαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία
ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο.
Ο Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα αλαιάβεη:


χληαμε ιεπηνκεξνχο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο εμήο ελδεηθηηθέο
ελφηεηεο:
o Αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο
o Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κε θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο
ησλ ζηεξίμεσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ
o Ζιεθηξνκεραλνινγηθά ζρέδηα
o Σεθκεξίσζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ησλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο θαη ησλ
θαηαζθεπψλ ζηηο νπνίεο εδξάδνληαη
o Πεξηγξαθή ησλ δηαηάμεσλ γείσζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη
ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηηο πθηζηάκελεο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ
θηηξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
o Παξνπζίαζε ηνπ πιήζνο θαη ηνπ είδνπο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ
(θπξίσλ θαη ζπλνδεπηηθψλ), ηεο ζεηξάο θαη ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζήο ηνπο
o Κάηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ κε αλαιπηηθή ζρεδίαζε ηεο ζέζεο
ησλ ζηνηρείσλ σο πξνο ην ππνθείκελν θηίξην
 Έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πνπ
πηζαλφλ απαηηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηέηνηνπ είδνπο
ζπζηήκαηα. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ απαηηνχληαη
πξφζζεηεο κειέηεο, απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.
 Έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία αδεηνδνηήζεσλ
 Πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ
 Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθηέιεζε θχξησλ θαη ζπλνδεπηηθψλ
έξγσλ (π.ρ. εξγαζίεο απνκάθξπλζεο κπαδψλ, γείσζε, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία)
 Θέζε ζε ιεηηνπξγία θαη εθηέιεζε δνθηκψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο
 Δθπφλεζε εγρεηξηδίνπ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
Γηάξθεηα – Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη απηνςία ηνπ ρψξνπ ακέζσο κεηά ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ζχκβαζεο έηζη ψζηε ζε 15 εκέξεο λα θαηαζέζεη ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Ζ έγθξηζε ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο
παξαιαβήο εληφο 15 εκεξψλ.
Ο ρξφλνο άθημεο – εγθαηάζηαζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ζε 90
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο. Ζ ζπλνιηθή
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δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 150 εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Ζ παξαιαβή ζα γίλεη ζε 1 θάζε:
1. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζπζηήκαηνο θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο

α/α Δξγαζία

Γηάξθεηα ζε 15ήκεξα

1

Απηνςία ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο θαη
κειέηε εθαξκνγήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ

2

Έγθξηζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο

3

Πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ

4

Άθημε
θαη
εγθαηάζηαζεο

5

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο

6

Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ

φινπ

ηνπ

αλαγθαίνπ

Δθηέιεζε

εξγαζηψλ

Τπάξρεη δπλαηφηεηα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ ρξνληθά έσο ην πνιχ πέληε (5) κήλεο
θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε..
Αλαιπηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Γεληθά
1. Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ 7 επί κέξνπο ηκήκαηα:
a. ηαζκφο Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζηελ θνξπθή «Κάςαιν»
b. ηαζκφο Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζηελ θνξπθή «Αληά Σεπέ»
c. ηαζκφο αλακεηάδνζεο ζήκαηνο απφ θαη πξνο ηα παξαπάλσ δχν ζεκεία θαη
πξνο ην Γεκαξρείν νπθιίνπ ζηε δεμακελή πδξνδφηεζεο ηεο πφιεο ηνπ
νπθιίνπ
d. Κέληξν ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην Γεκαξρείν νπθιίνπ
e. Απνκεκαθξπζκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο ζε θηίξην ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Τπεξεζίαο
f. Απνκεκαθξπζκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο ζε θηίξην ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο
g. Απνκεκαθξπζκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο ζην θηίξην ηνπ Κέληξνπ ελεκέξσζεο
Γαδηάο
2. Σα επί κέξνπο ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη απνιχησο ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο
3. Σα δεδνκέλα θαη νη εηθφλεο ζα θαηαιήγνπλ ζην Κέληξν Διέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο ζην
Γεκαξρείν νπθιίνπ θαη ζηα θηίξηα Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, Γαζηθήο Τπεξεζίαο
θαη Κέληξνπ Δλεκέξσζεο Γαδηάο ζα ππάξρεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ιήςε θαη
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ εηθφλσλ.
4. Κάπνηα απφ ηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδνπλ πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη
ηερληθέο δπζθνιίεο θαζψο βξίζθνληαη εληφο δαζηθήο πεξηνρήο, κε δπζθνιία
πξφζβαζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηαζκνχ Αλίρλεπζεο Φσηηάο ζηελ θνξπθή
Κάςαιν ζα ηνπνζεηεζεί ζε βξάρν εμαηξεηηθά δχζθνινπ αλάγιπθνπ. Ο αλάδνρνο
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πξέπεη λα έρεη επηζθεθζεί ηα παξαπάλσ ζεκεία θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ
ζπλζεθψλ εγθαηάζηαζεο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
5. Σν ζχζηεκα πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα πξαγκαηνπνηεί θαη ηηο παξαθάησ
ιεηηνπξγίεο
 Απηφκαηε θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
 Θα παξέρεη αθξηβείο GPS ζπληεηαγκέλεο ηεο θσηηάο, εάλ ππάξρεη απεπζείαο
νξαηφηεηα ηεο θσηηάο.
 Υακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
 Μηθξφο ζπληειεζηήο ζθάικαηνο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο,
 Ζ επαιήζεπζε κε ζεξκηθή θάκεξα έρεη κηθξή γσλία αλίρλεπζεο γηα απνζηάζεηο
κέρξη 10 ρηιηφκεηξα ηνπιάρηζηνλ.
 Σν ζχζηεκα ζα αληρλεχεη θσηηέο αθφκα θαη ηε λχρηα αιιά θαη ζε πεξηφδνπο
θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.

ηαζκόο αλίρλεπζεο θσηηάο ζηελ θνξπθή «Κάςαιν»
Ο ζηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο
θαη’ ειάρηζηνλ :
1. Κάκεξα γηα επηζθόπεζε επνπηείαο (Camera for surveillance overview) (PTZ)
1.1.1. Imager: ειάρηζην 1/3” πξννδεπηηθφ scan (progressive scan) CMOS
1.1.2. Απνηειεζκαηηθά ζηνηρεία εηθφλαο (Effective Picture Elements) : 1920 x 1080
1.1.3. Φαθφο (Lens) : ειάρηζην 20x zoom; 6 mm - 120 mm
1.1.4. Πεδίν νπηηθνχ δνπκ (FOV) (Optical Zoom Field of View (FOV)) : 3° - 55°
1.1.5. Δζηίαζε (Focus) : Απηφκαηε (automatic)
1.1.6. Ίξηο (Iris) : Απηφκαηε (automatic)
1.1.7. Φεθηαθφ δνπκ (Digital Zoom) : 8x
1.2. Απφδνζε βίληεν - Δπαηζζεζία (Video performance - Sensitivity)
1.2.1. Υξψκα (Color) : ειάρηζην 0.5 lx
1.2.2. Μνλν (Mono) : ειάρηζην 0.1 lx
1.2.3. Με IR (With IR) : 0 lx
1.2.4. Δχξνο πςεινχ δπλακηθνχ (High dynamic range) : ειάρηζην 91 dB
1.2.5. Ζιεθηξνληθή ηαρχηεηα θιείζηξνπ (AES) (Electronic Shutter Speed (AES)) :
1/30 s to 1/10000 s
1.2.6. Αλαινγία ζήκαηνο πξνο ζφξπβν (SNR) (Signal-to-noise Ratio (SNR)) : >53
dB (AGC off)
1.2.7. Μείσζε ζνξχβνπ (Noise Reduction) :
1.2.8. Αληηζηάζκηζε νπίζζηνπ θσηηζκνχ (BLC) (Backlight Compensation (BLC)) :
On/Off
1.2.9. Δπθπήο ξχζκηζε νκίριεο (Intelligent Defog) :
Απηφκαηε ξχζκηζε
παξακέηξσλ γηα θαιχηεξε εηθφλα ζε νκηριψδεο ή αζαθέο ζθεληθφ
(Auto/Off)
1.2.10. Ηζνξξνπία ιεπθνχ (White Balance) : On/Off
1.2.11. Μέξα/λχρηα (Day/Night) : Μεραληθά κεηβιεην θίιηξν IR (Auto/On/off)
Μνλφρξσκν
1.2.12. Αξηζκφο LED (Number of LEDs) : 4
1.2.13. ΜΖΚΟ ΚΤΜΑΣΟ (Wavelength) : 850 nm
1.2.14. Απφζηαζε αλίρλεπζεο (Ditection Distance) : 160 m
1.2.15. Γσλία δέζκεο (Beam angle) : Φαξδηά δέζκε (Wide beam): 36° ηελή
δέζκε (Narrow beam): 6.3°
1.3. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ βίληεν (Video content analysis)
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1.3.1. Σχπνο αλάιπζεο (Analysis type) : Βαζηθέο αλαιχζεηο Video (Essential Video
Analytics)
1.3.2. Γηακνξθψζεηο (Configurations) : Silent VCA / Profile1 - 16
1.3.3. Καλφλεο ζπλαγεξκνχ (ζπλδπάζηκνη) (Alarm rules (combinable)) :
Οπνηνδήπνηε αληηθείκελν (Any object), Αληηθείκελν ζην πεδίν (Object in
field), Γηέιεπζε γξακκήο (Crossing line), Δηζαγσγή ζην πεδίν (Entering
field), Αθήλνληαο ην πεδίν (Leaving field), Υξνλνηξηβή (Loitering),
Παξαθνινχζεζε δηαδξνκήο (Following route), Αλελεξγφ αληηθείκελν (Idle
object), Αληηθείκελν πνπ αθαηξέζεθε (Removed object), Μεηξεηήο
(Counter), Πιεξφηεηα (Occupancy), Αλίρλεπζε πιήζνπο (Crowd detection),
Αιιαγή ζπλζεθψλ (Condition change), Αλαδήηεζε νκνηφηεηαο (Similarity
search), Παξαβίαζε (Tampering),
1.3.4. Φίιηξα αληηθεηκέλσλ (Object filters) : Γηάξθεηα (Duration), Μέγεζνο (Size),
Αλαινγία εηθφλαο v / h (Aspect ratio v/h), Σαρχηεηα (Speed)
Γηεχζπλζε (Direction), Υξψκα (Color), Σάμε αληηθεηκέλνπ (ξζην πξφζσπν,
πνδήιαην, Απηνθίλεην, θνξηεγφ) (Object classes (Upright persons, Bikes,
Cars, Trucks))
1.3.5. Βαζκνλφκεζε (Calibration) : Απηφκαηε απηνξξχζκηζε φηαλ ξπζκηζηεί ην
χςνο (Automatic self-calibrating when height is set)
1.4. Μεραληθά - Ζιεθηξηθά (Mechanical - Electrical)
1.4.1. Ρπζκίζεηο Pan / Tilt (Pan/Tilt Modes) : ειάρηζην: 0.1°/s - 120°/s
1.4.2. Πξνεπηιεγκέλε ηαρχηεηα (Preset Speed) : ειάρηζην πεξηζηξνθή (Pan):
220°/sειάρηζην θιίζε (Tilt): 120°/s
1.4.3. Δχξνο Pan (Pan Range) : 360° ζπλερήο (continuous)
1.4.4. Γσλία θιίζεο (Tilt Angle) : -90° to 3°
1.4.5. Πξν-ζέζεηο (Pre-positions) : ειάρηζην 240
1.4.6. Σάζε εηζφδνπ (Input voltage) : 24 VAC
1.4.7. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Power consumption) : 25 W (IR off) / 30 W (IR on)
1.4.8. Γίθηπν (Network)
1.4.9. πκπίεζε βίληεν (Video compression) : H.264, M-JPEG
1.4.10. Streaming:
Πνιιαπιέο ξπζκηδφκελεο ξνέο ζε (Multiple configurable
streams in) H.265, H.264, and M-JPEG; ξπζκηδφκελν ξπζκφ θαξέ θαη εχξνο
δψλεο
(configurable
frame
rate
and
bandwidth).
1.4.11. Ρπζκφο θαξέ (Frame rate) : 30fps at all resolutions
1.4.12. Αλάιπζε (Resolution) : 1080p θαη 720p
1.4.13. Ethernet: 10/100BASE-T
1.4.14. Κξππηνγξάθεζε (Encryption) : TLS 1.0, SSL, DES, DES
1.4.15. Πξσηφθνιια (Protocols) :
IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS,
RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, NTP
(SNTP), NMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, NSv6, DDNS
(DynDNS.org,selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,
1.4.16. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα (Interoperability) : ONVIF Profile S
1.5. Ήρνο (Audio)
1.5.1. πκπίεζε (Compression) : G.711, 8kHz ξπζκφο δεηγκαηνιεςείαο (sampling
rate)
1.5.2. Γηεπαθή (Interface) : 1/1 θαλάιη (Channel) In/Out
1.6. Λνηπά ζηνηρεία
1.6.1. Τπνδνρή θάξηαο κλήκεο (Memory card slot) : Τπνζηήξημε κηαο θάξηαο
κλήκεο κε κέγηζην (Support a memory card with a maximum of) 32GB
microSDHC
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1.6.2. Σνκέαο / ηίηινο (Sector/Titling) : 16 αλεμάξηεηνπο ηνκείο κε (independent
sectors with) 20 ραξαθηήξεο αλά ηίηιν (characters per title)
1.6.3. Μάζθεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Privacy Masks) :
24
Αλεμάξηεηα δηακνξθνχκελεο κάζθεο απνξξήηνπ (individually configurable
privacy masks)
1.6.4. Τπνζηεξηδφκελεο γιψζζεο (Supported Languages) : Διιεληθά ή/θαη Αγγιηθά
(απινπζηεπκέλα)
1.6.5. Δίζνδνη ζπλαγεξκνχ (Alarm Inputs) : 1
1.6.6. Έμνδνη ζπλαγεξκνχ (Alarm Outputs) : 1 ξειέ εμφδνπ (relay output)
1.6.7. Ήρνο (Audio) : 1x mono line in, 1x mono line out
1.6.8. Βαζκφο πξνζηαζίαο / πξφηππν (Ingress Protection Rating/ Standard) : IP66
1.6.9. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) : -35ºC to +55 ºC
1.6.10. Τγξαζία (Humidity) : Up to 90% RH, ρσξίο ζπκπχθλσζε (non-condensing)
1.6.11. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) : -40 ºC to +60 ºC
1.6.12. Πεξίβιεκα: Αινπκίλην ή/θαη Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε Αληειηαθή
πξνζηαζία
2. πζθεπή ζάξσζεο (πνπ πεξηιακβάλεη Μία ζεξκηθή θάκεξα θαη κία έγρξσκε
θάκεξα , εγθαηεζηεκέλεο ζε πεξηζηξνθηθή κνλάδα αθξηβείαο)
2.1. Θεξκηθή Κάκεξα πζθεπήο ζάξσζεο
2.1.1. Μνξθή πίλαθα (NTSC) (Array Format (NTSC)) : 640 × 480
2.1.2. Σχπνο αληρλεπηή (Detector Type) :
Long-Life, Uncooled VO×
Microbolometer
2.1.3. Απνηειεζκαηηθή αλάιπζε (Effective Resolution) : 307,200
2.1.4. Pixel Pitch: 17 κm
2.1.5. Οπηηθφ πεδίν (Field Of View) : 18° × 14°
2.1.6. Zoom: 2× E-zoom
2.1.7. Φαζκαηηθή πεξηνρή (Spectral Range) : ειάρηζην 8 κm to 13 κm
2.1.8. Δχξνο εζηίαζεο (Focus Range) : athermalized, focus-free
2.2. Κάκεξα νξαηνχ θσηφο (Visible Light Camera) πζθεπήο ζάξσζεο
2.2.1. Σχπνο αηζζεηήξα (Sensor Type) : 1/4” Exview HAD CCD
2.2.2. Πεδίν πξνβνιήο θαθνχ (Lens Field of View) : 55° (h) to 3° (h)
2.2.3. Δζηηαθφ κήθνο (Focal Length) : 4 mm to 118 mm
2.2.4. Zoom: 30× νπηηθφ zoom, 8× E-zoom
2.2.5. F/#: 1.6 to 4.5
2.2.6. Απνηειεζκαηηθά εηθνλνζηνηρεία (NTSC) (Effective pixels (NTSC)) : 380,000
2.3. Δμφδνη πζθεπήο ζάξσζεο
2.3.1. χλζεην βίληεν NTSC ή PAL (Composite Video NTSC or PAL) : Standard
2.3.2. Βίληεν κέζσ Ethernet (Video over Ethernet) : Γχν αλεμάξηεηα θαλάιηα κε
streaming MPEG-4, H.264, ή M-JPEG γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θάκεξεο
2.4. Διεγρνο πζθεπήο ζάξσζεο
2.4.1. Ethernet:
2.4.2. Serial : RS-232/-422; Pelco D
2.4.3. Δλεξγνπνηεκέλν δίθηπν (Network Enabled) :
2.5. Γπλαηφηεηα νιίζζεζεο / θιίζεο (Pan/Tilt Performance) πζθεπήο ζάξσζεο
2.5.1. Γσλία νιίζζεζεο/ Σαρχηεηα (Pan Angle/Speed) : πλερέο 360°; 0.1° to
60°/sec
2.5.2. Γσλία θιίζεο / Σαρχηεηα (Tilt Angle/Speed) : +90° to -90°; 0.1° to 30°/sec
2.5.3. Πξνγξακκαηηδφκελεο πξνεπηινγέο (Programmable presets) : 120
3. Μεηενξνινγηθόο ηαζκόο
3.1. Μεηξήζεηο βαξπκεηξηθήο πίεζεο (Barometric Pressure Measurement Performance)
3.1.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) : 600 ... 1100 hPa
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3.1.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) : ±0.5 hPa
at 0 … +30 °C ±1 hPa at -52 … +60 °C
3.1.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 hPa / 10 Pa / 0.001 bar/0.1 mmHg
/ 0.01 inHg
3.2. Απφδνζε κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο αέξα (Air Temperature Measurement
Performance)
3.2.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) : -45 ... +55 °C
3.2.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) ζηνπο + 20 ° C (Accuracy (for sensor
element) at +20 °C) : ±0.3 °C
3.2.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 °C
3.3. Απφδνζε κέηξεζεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (Relative Humidity Measurement
Performance)
3.3.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) : 0 ... 100 %RH
3.3.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) : ±3 %RH
at 0 ... 90 %RH ±5 %RH at 90 ... 100 %RH
3.3.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 %RH
3.4. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ (Wind Speed)
3.4.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range ) : 0 ... 55 m/s
3.4.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time ) : 0.25 s
3.4.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables ) : Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην
3.4.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) : ±3 % at 10 m/s (22 mph)
3.4.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 m/s (km/h, mph, knots)
3.5. Καηεχζπλζε αλέκνπ (Wind Direction)
3.5.1. Αδηκνχζην (Azimuth) : 0 ... 360°
3.5.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) : 0.25 s
3.5.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables) : Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην
3.5.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) : ±3.0° at 10 m/s (22 mph)
3.5.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 1°
3.6. Απφδνζε κέηξεζεο βξνρφπησζεο (Precipitation Measurement Performance)
3.6.1. Βξνρφπησζε (Rainfall) : Αζξνηζηηθή ζπζζψξεπζε κεηά ηελ ηειεπηαία
απηφκαηε ή κε απηφκαηε επαλαθνξά
3.6.2. Πεξηνρή ζπιινγήο (Collecting area) : 60 cm2
3.6.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.01 mm
3.6.4. Αθξίβεηα πεδίνπ γηα θαζεκεξηλή ζπζζψξεπζε (Field accuracy for daily
accumulation) : θαιχηεξε απφ 5 %, εμαξηφκελε απφ ηνλ θαηξφ
3.7. Βξνρή (Rain)
3.7.1. Γηάξθεηα (Duration) : Μέηξεζε θάζε 10-second θάζε θνξά πνπ αληρλεχνληαη
ζηαγνλίδηα
3.7.2. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) : 10 s
3.7.3. Δληαζε (Intensity) : Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ 10-second
3.7.4. Δχξνο παξαηήξεζεο έληαζεο (Intensity observation range) : 0 ... 200 mm/h
(κεγαιχηεξν εχξνο κε κεησκέλε αθξίβεηα)
3.7.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) : 0.1 mm/h (0.01 in/h)
3.8. Υαιάδη (Hail) : Αζξνηζηηθή πνζφηεηα ρηππεκάησλ θαηά ηε ζπιινγή ηεο επηθάλεηαο
3.8.1. Γηάξθεηα (Duration) : Μέηξεζε θάζε 10 δεπηεξνιέπησλ θάζε θνξά πνπ
αληρλεχεηαη ραιάδη
3.8.2. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 hits/cm2
3.8.3. Δληαζε (Intensity) :
Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ
10-second
3.8.4. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) : 10 s
3.8.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) : 0.1 hits/cm2h, 1 hit/h
3.9. Δίζνδνη θαη έμνδνη (Inputs and Outputs)
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3.9.1. Σάζε ιεηηνπξγίαο (Operating voltage) : 9 ... 15 VDC (-10 ... +30 %)
3.9.2. Φεθηαθέο εμφδνπο (Digital outputs) : SDI-12
3.9.3. Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (Communication protocols) : SDI-12 v1.3 ASCII
automatic and polled
3.10.
Πεξηβάιινλ Λεηηνπξγίαο (Operating Environment)
3.10.1. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) : -45 … +55 °C
3.10.2. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) : -60 … +70 °C
3.10.3. ρεηηθή πγξαζία (Relative humidity) : 0 … 100 %RH
3.10.4. Πίεζε (Pressure) : 600 … 1100 hPa
3.10.5. Αλεκνο (Wind) : 0 … 55m/s
3.10.6. Αμηνιφγεζε IP (IP rating) : IP65
3.11.
πκκφξθσζε (Compliance) : Compliance
3.11.1. EMC ζπκκφξθσζε (EMC compliance) : IEC 61326-1, IEC 60945, IEC
55022:2010 Class B
3.11.2. Πεξηβάιινλ (Environmental) : IEC 60068-2-1, 2, 6, 14, 30, 31, 52, 78,
IEC60529, VDA 621-415
4. Κεξαία 1 γηα αζύξκαηε ζύλδεζε
4.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) : PtP link
4.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) : 24V, 0.5A Gigabit PoE
4.3. Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) : 20-26VDC
4.4. Μέγηζηε. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) : 10W
4.5. Gain: 24 dBi
4.6. Δχξνο πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (Operating Frequency range) : 5170 - 5875 MHz
4.7. "Μεγέζε θαλαιηνχ
(Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)
10/20/30/40/50/60/80 MHz
4.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) : 10/20/30/40
MHz
4.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) : Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV
4.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) : -35 to 65°C
4.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) : 5 to 95% Με ζπκπχθλσζε
(Noncondensing)
4.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) : (1) 10/100/1000 Ethernet Port
4.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) : FCC, IC, CE
4.14. πκκφξθσζε RoHS (RoHS Compliance)
5. Switch (8 ports)
5.1. Θχξεο Ethernet (Ethernet ports) : 8x (10/100/1000 Ethernet ports)
5.2. Θχξεο SFP (SFP ports) : 2
5.3. εηξηαθή ζχξα (Serial port) : RJ45
5.4. Έμνδνο PoE (PoE out) : 802.3af
5.5. Τπνζηεξηδφκελε ηάζε εηζφδνπ (Supported input voltage) : 18 V - 26 V
5.6. Μέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηα (Max Power consumption) : 12 W
6. ύζηεκα ηξνθνδνζίαο κε ζύλδεζε ζε ειεθηξηθό δίθηπν
6.1. ΑΝΣΗΣΡΟΦΔΑ (INVERTER)
6.1.1. Πεξηνρή ηάζεο εηζφδνπ (Input voltage range) : 19 – 33V
6.1.2. Δίζνδνο (Output) : Σάζε εμφδνπ: 230VAC ± 2% πρλφηεηα: 50Hz ± 0,1% (1)
6.1.3. Ηζρχο εμφδνπ ζηνπο 25 ° C (Cont. output power at 25°C) : 500VA
6.1.4. Ηζρχο εμφδνπ ζηνπο 25 ° C (Cont. output power at 25°C) : 430W
6.2. ΦΟΡΣΗΣΖ (CHARGER)
6.2.1. Δίζνδνο AC (AC Input) : Δχξνο ηάζεο εηζφδνπ: 187-265 VAC πρλφηεηα
εηζφδνπ: 45 – 65 Hz
6.2.2. Ρεχκα θφξηηζεο κπαηαξίαο (Charge current house battery:) : 10A
6.3. ΜΠΑΣΑΡΗΑ (2 ηεκάρηα)
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6.3.1. Σχπνο δηαρσξηζηή: Απνξξνθεηηθφ γπαιί.
6.3.2. Σάζε: 12V
6.3.3. Υσξεηηθφηεηα: 38Ah
6.3.4. Μεληαία απνθφξηηζε ζηνπο 20 ° C: 3%
6.3.5. Σχπνο ειεθηξνιχηε: Θεηηθφ νμχ
6.3.6. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 έσο + 50 ° C
6.3.7. Υξφλνο απνζήθεπζεο ζηνπο 20 ° C: 9 κήλεο
6.4. ΓΔΝΗΚΑ
6.4.1. Δχξνο Θεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο (Operating temp. range: ) : -40 to +65°C
6.4.2. Τγξαζία (ρσξίο ζπκπχθλσζε): (Humidity (non-condensing):) : max 95%
7. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία
7.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 50164
7.2. Υξήζε αιεμηθέξαπλνπ χςνπο 1 κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην χςνο θάζε
άιινπ εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο
7.3. Αληίζηαζε γείσζεο αιεμηθέξαπλνπ ην πνιχ 10Χ.
8. Γείσζε
8.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά γείσζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ HD 384
8.2. Αληίζηαζε γείσζεο ην πνιχ 4 Χ.
8.3. Οη ζπλδέζεηο θάησ απφ ηε γε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ηφμνπ
κε επηθάιπςε φισλ ησλ πιεπξψλ
9. ύζηεκα ζηήξημεο εμνπιηζκνύ
9.1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ην πάρνο ηνπ
ζηξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε πξνζηαζία ηεο
εγθαηάζηαζεο
9.2. Έρεη ην θαηάιιειν χςνο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ
αλακεηαδφηε.
9.3. Έρεη ζρεδηαζηεί ζε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πνπ ζα ζηεξίδεη
θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή ηεθκεξίσζε
9.4. Έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ΔΝ 1993-3-1:2006 EUROCODE 3, ΔΝ 1998-6:2005
EUROCODE 8 θαη ΔΝ 1991 EUROCODE 1 θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή
ηεθκεξίσζε
9.5. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο θαη επεκβάζεσλ ζηνλ αλαξηεκέλν εμνπιηζκφ
ρσξίο ηελ ρξήζε πξφζζεησλ δηαηάμεσλ ή εμνπιηζκνχ (ηθξησκάησλ, θιηκάθσλ,
αλπςσηηθψλ θιπ) πάλσ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο.
9.6. Ζ ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη κε ηελ ρξήζε ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ ζθπξνδέκαηνο γηα
νξηδνληίσζε ηνπ εδάθνπο θαη ε πνζφηεηα ηνπ δελ ζα μεπεξλάεη ην 0,05θ.κ.
9.7. Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή δέλδξσλ, νχηε δηαηάξαμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο
παλίδαο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο
ηαζκόο αλίρλεπζεο θσηηάο ζηελ θνξπθή «Αληάηεπε»
Ο ζηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο
θαη’ ειάρηζηνλ :
1. Κάκεξα γηα επηζθόπεζε επνπηείαο (Camera for surveillance overview) (PTZ)
1.1.1. Imager: ειάρηζην 1/3” πξννδεπηηθφ scan (progressive scan) CMOS
1.1.2. Απνηειεζκαηηθά ζηνηρεία εηθφλαο (Effective Picture Elements) : 1920 x 1080
1.1.3. Φαθφο (Lens) : ειάρηζην 20x zoom; 6 mm - 120 mm
1.1.4. Πεδίν νπηηθνχ δνπκ (FOV) (Optical Zoom Field of View (FOV)) : 3° - 55°
1.1.5. Δζηίαζε (Focus) : Απηφκαηε (automatic)
1.1.6. Ίξηο (Iris) : Απηφκαηε (automatic)
1.1.7. Φεθηαθφ δνπκ (Digital Zoom) : 8x
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1.2. Απφδνζε βίληεν - Δπαηζζεζία (Video performance - Sensitivity)
1.2.1. Υξψκα (Color) : ειάρηζην 0.5 lx
1.2.2. Μνλν (Mono) : ειάρηζην 0.1 lx
1.2.3. Με IR (With IR) : 0 lx
1.2.4. Δχξνο πςεινχ δπλακηθνχ (High dynamic range) : ειάρηζην 91 dB
1.2.5. Ζιεθηξνληθή ηαρχηεηα θιείζηξνπ (AES) (Electronic Shutter Speed (AES)) :
1/30 s to 1/10000 s
1.2.6. Αλαινγία ζήκαηνο πξνο ζφξπβν (SNR) (Signal-to-noise Ratio (SNR)) : >53
dB (AGC off)
1.2.7. Μείσζε ζνξχβνπ (Noise Reduction) :
1.2.8. Αληηζηάζκηζε νπίζζηνπ θσηηζκνχ (BLC) (Backlight Compensation (BLC)) :
On/Off
1.2.9. Δπθπήο ξχζκηζε νκίριεο (Intelligent Defog) :
Απηφκαηε ξχζκηζε
παξακέηξσλ γηα θαιχηεξε εηθφλα ζε νκηριψδεο ή αζαθέο ζθεληθφ
(Auto/Off)
1.2.10. Ηζνξξνπία ιεπθνχ (White Balance) : On/Off
1.2.11. Μέξα/λχρηα (Day/Night) : Μεραληθά κεηβιεην θίιηξν IR (Auto/On/off)
Μνλφρξσκν
1.2.12. Αξηζκφο LED (Number of LEDs) : 4
1.2.13. ΜΖΚΟ ΚΤΜΑΣΟ (Wavelength) : 850 nm
1.2.14. Απφζηαζε αλίρλεπζεο (Ditection Distance) : 160 m
1.2.15. Γσλία δέζκεο (Beam angle) : Φαξδηά δέζκε (Wide beam): 36° ηελή
δέζκε (Narrow beam): 6.3°
1.3. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ βίληεν (Video content analysis)
1.3.1. Σχπνο αλάιπζεο (Analysis type) : Βαζηθέο αλαιχζεηο Video (Essential Video
Analytics)
1.3.2. Γηακνξθψζεηο (Configurations) : Silent VCA / Profile1 - 16
1.3.3. Καλφλεο ζπλαγεξκνχ (ζπλδπάζηκνη) (Alarm rules (combinable)) :
Οπνηνδήπνηε αληηθείκελν (Any object), Αληηθείκελν ζην πεδίν (Object in
field), Γηέιεπζε γξακκήο (Crossing line), Δηζαγσγή ζην πεδίν (Entering
field), Αθήλνληαο ην πεδίν (Leaving field), Υξνλνηξηβή (Loitering),
Παξαθνινχζεζε δηαδξνκήο (Following route), Αλελεξγφ αληηθείκελν (Idle
object), Αληηθείκελν πνπ αθαηξέζεθε (Removed object), Μεηξεηήο
(Counter), Πιεξφηεηα (Occupancy), Αλίρλεπζε πιήζνπο (Crowd
detection), Αιιαγή ζπλζεθψλ (Condition change), Αλαδήηεζε νκνηφηεηαο
(Similarity search), Παξαβίαζε (Tampering),
1.3.4. Φίιηξα αληηθεηκέλσλ (Object filters) : Γηάξθεηα (Duration), Μέγεζνο (Size),
Αλαινγία εηθφλαο v / h (Aspect ratio v/h), Σαρχηεηα (Speed)
Γηεχζπλζε (Direction), Υξψκα (Color), Σάμε αληηθεηκέλνπ (ξζην
πξφζσπν, πνδήιαην, Απηνθίλεην, θνξηεγφ) (Object classes (Upright
persons, Bikes, Cars, Trucks))
1.3.5. Βαζκνλφκεζε (Calibration) : Απηφκαηε απηνξξχζκηζε φηαλ ξπζκηζηεί ην
χςνο (Automatic self-calibrating when height is set)
1.4. Μεραληθά - Ζιεθηξηθά (Mechanical - Electrical)
1.4.1. Ρπζκίζεηο Pan / Tilt (Pan/Tilt Modes) : ειάρηζην: 0.1°/s - 120°/s
1.4.2. Πξνεπηιεγκέλε ηαρχηεηα (Preset Speed) : ειάρηζην πεξηζηξνθή (Pan):
220°/sειάρηζην θιίζε (Tilt): 120°/s
1.4.3. Δχξνο Pan (Pan Range) : 360° ζπλερήο (continuous)
1.4.4. Γσλία θιίζεο (Tilt Angle) : -90° to 3°
1.4.5. Πξν-ζέζεηο (Pre-positions) : ειάρηζην 240
1.4.6. Σάζε εηζφδνπ (Input voltage) : 24 VAC
1.4.7. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Power consumption) : 25 W (IR off) / 30 W (IR on)
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1.4.8. Γίθηπν (Network)
1.4.9. πκπίεζε βίληεν (Video compression) : H.264, M-JPEG
1.4.10. Streaming: Πνιιαπιέο ξπζκηδφκελεο ξνέο ζε (Multiple configurable
streams in) H.265, H.264, and M-JPEG; ξπζκηδφκελν ξπζκφ θαξέ θαη
εχξνο
δψλεο
(configurable
frame
rate
and
bandwidth).
1.4.11. Ρπζκφο θαξέ (Frame rate) : 30fps at all resolutions
1.4.12. Αλάιπζε (Resolution) : 1080p θαη 720p
1.4.13. Ethernet: 10/100BASE-T
1.4.14. Κξππηνγξάθεζε (Encryption) : TLS 1.0, SSL, DES, DES
1.4.15. Πξσηφθνιια (Protocols) : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS,
RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, NTP
(SNTP), NMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, NSv6, DDNS
(DynDNS.org,selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,
1.4.16. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα (Interoperability) : ONVIF Profile S
1.5. Ήρνο (Audio)
1.5.1. πκπίεζε (Compression) : G.711, 8kHz ξπζκφο δεηγκαηνιεςείαο (sampling
rate)
1.5.2. Γηεπαθή (Interface) : 1/1 θαλάιη (Channel) In/Out
1.6. Λνηπά ζηνηρεία
1.6.1. Τπνδνρή θάξηαο κλήκεο (Memory card slot) : Τπνζηήξημε κηαο θάξηαο
κλήκεο κε κέγηζην (Support a memory card with a maximum of) 32GB
microSDHC
1.6.2. Σνκέαο / ηίηινο (Sector/Titling) : 16 αλεμάξηεηνπο ηνκείο κε (independent
sectors with) 20 ραξαθηήξεο αλά ηίηιν (characters per title)
1.6.3. Μάζθεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Privacy Masks) :
24
Αλεμάξηεηα δηακνξθνχκελεο κάζθεο απνξξήηνπ (individually configurable
privacy masks)
1.6.4. Τπνζηεξηδφκελεο γιψζζεο (Supported Languages) : Διιεληθά ή/θαη Αγγιηθά
(απινπζηεπκέλα)
1.6.5. Δίζνδνη ζπλαγεξκνχ (Alarm Inputs) : 1
1.6.6. Έμνδνη ζπλαγεξκνχ (Alarm Outputs) : 1 ξειέ εμφδνπ (relay output)
1.6.7. Ήρνο (Audio) : 1x mono line in, 1x mono line out
1.6.8. Βαζκφο πξνζηαζίαο / πξφηππν (Ingress Protection Rating/ Standard) : IP66
1.6.9. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) : -35ºC to +55 ºC
1.6.10. Τγξαζία (Humidity) :
Up to 90% RH, ρσξίο ζπκπχθλσζε (noncondensing)
1.6.11. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) : -40 ºC to +60 ºC
1.6.12. Πεξίβιεκα: Αινπκίλην ή/θαη Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε Αληειηαθή
πξνζηαζία
2. πζθεπή ζάξσζεο (πνπ πεξηιακβάλεη Μία ζεξκηθή θάκεξα θαη κία έγρξσκε
θάκεξα , εγθαηεζηεκέλεο ζε πεξηζηξνθηθή κνλάδα αθξηβείαο)
2.1. Θεξκηθή Κάκεξα πζθεπήο ζάξσζεο
2.1.1. Μνξθή πίλαθα (NTSC) (Array Format (NTSC)) : 640 × 480
2.1.2. Σχπνο αληρλεπηή (Detector Type) :
Long-Life, Uncooled VO×
Microbolometer
2.1.3. Απνηειεζκαηηθή αλάιπζε (Effective Resolution) : 307,200
2.1.4. Pixel Pitch: 17 κm
2.1.5. Οπηηθφ πεδίν (Field Of View) : 18° × 14°
2.1.6. Zoom: 2× E-zoom
2.1.7. Φαζκαηηθή πεξηνρή (Spectral Range) : ειάρηζην 8 κm to 13 κm
2.1.8. Δχξνο εζηίαζεο (Focus Range) : athermalized, focus-free
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2.2. Κάκεξα νξαηνχ θσηφο (Visible Light Camera) πζθεπήο ζάξσζεο
2.2.1. Σχπνο αηζζεηήξα (Sensor Type) : 1/4” Exview HAD CCD
2.2.2. Πεδίν πξνβνιήο θαθνχ (Lens Field of View) : 55° (h) to 3° (h)
2.2.3. Δζηηαθφ κήθνο (Focal Length) : 4 mm to 118 mm
2.2.4. Zoom: 30× νπηηθφ zoom, 8× E-zoom
2.2.5. F/#: 1.6 to 4.5
2.2.6. Απνηειεζκαηηθά εηθνλνζηνηρεία (NTSC) (Effective pixels (NTSC)) : 380,000
2.3. Δμφδνη πζθεπήο ζάξσζεο
2.3.1. χλζεην βίληεν NTSC ή PAL (Composite Video NTSC or PAL) : Standard
2.3.2. Βίληεν κέζσ Ethernet (Video over Ethernet) : Γχν αλεμάξηεηα θαλάιηα κε
streaming MPEG-4, H.264, ή M-JPEG γηα θάζε κία απφ ηηο δχν θάκεξεο
2.4. Διεγρνο πζθεπήο ζάξσζεο
2.4.1. Ethernet
2.4.2. Serial : RS-232/-422; Pelco D
2.4.3. Δλεξγνπνηεκέλν δίθηπν (Network Enabled)
2.5. Γπλαηφηεηα νιίζζεζεο / θιίζεο (Pan/Tilt Performance) πζθεπήο ζάξσζεο
2.5.1. Γσλία νιίζζεζεο/ Σαρχηεηα (Pan Angle/Speed) : πλερέο 360°; 0.1° to
60°/sec
2.5.2. Γσλία θιίζεο / Σαρχηεηα (Tilt Angle/Speed) : +90° to -90°; 0.1° to 30°/sec
2.5.3. Πξνγξακκαηηδφκελεο πξνεπηινγέο (Programmable presets) : 120
3. Μεηενξνινγηθόο ηαζκόο
3.1. Μεηξήζεηο βαξπκεηξηθήο πίεζεο (Barometric Pressure Measurement Performance)
3.1.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) : 600 ... 1100 hPa
3.1.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) : ±0.5 hPa
at 0 … +30 °C ±1 hPa at -52 … +60 °C
3.1.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 hPa / 10 Pa / 0.001 bar /
0.1 mmHg / 0.01 inHg
3.2. Απφδνζε κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο αέξα (Air Temperature Measurement
Performance)
3.2.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) : -45 ... +55 °C
3.2.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) ζηνπο + 20 ° C (Accuracy (for sensor
element) at +20 °C) : ±0.3 °C
3.2.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 °C
3.3. Απφδνζε κέηξεζεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (Relative Humidity Measurement
Performance)
3.3.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) : 0 ... 100 %RH
3.3.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) : ±3 %RH
at 0 ... 90 %RH ±5 %RH at 90 ... 100 %RH
3.3.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 %RH
3.4. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ (Wind Speed)
3.4.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range ) : 0 ... 55 m/s
3.4.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time ) : 0.25 s
3.4.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables ) : Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην
3.4.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) : ±3 % at 10 m/s (22 mph)
3.4.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 m/s (km/h, mph, knots)
3.5. Καηεχζπλζε αλέκνπ (Wind Direction)
3.5.1. Αδηκνχζην (Azimuth) : 0 ... 360°
3.5.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) : 0.25 s
3.5.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables) : Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην
3.5.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) : ±3.0° at 10 m/s (22 mph)
3.5.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 1°
3.6. Απφδνζε κέηξεζεο βξνρφπησζεο (Precipitation Measurement Performance)
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3.6.1. Βξνρφπησζε (Rainfall) : Αζξνηζηηθή ζπζζψξεπζε κεηά ηελ ηειεπηαία
απηφκαηε ή κε απηφκαηε επαλαθνξά
3.6.2. Πεξηνρή ζπιινγήο (Collecting area) : 60 cm2
3.6.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.01 mm
3.6.4. Αθξίβεηα πεδίνπ γηα θαζεκεξηλή ζπζζψξεπζε (Field accuracy for daily
accumulation) : θαιχηεξε απφ 5 %, εμαξηφκελε απφ ηνλ θαηξφ
3.7. Βξνρή (Rain)
3.7.1. Γηάξθεηα (Duration) : Μέηξεζε θάζε 10-second θάζε θνξά πνπ αληρλεχνληαη
ζηαγνλίδηα
3.7.2. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) : 10 s
3.7.3. Δληαζε (Intensity) : Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ 10-second
3.7.4. Δχξνο παξαηήξεζεο έληαζεο (Intensity observation range) : 0 ... 200 mm/h
(κεγαιχηεξν εχξνο κε κεησκέλε αθξίβεηα)
3.7.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) : 0.1 mm/h (0.01 in/h)
3.8. Υαιάδη (Hail) : Αζξνηζηηθή πνζφηεηα ρηππεκάησλ θαηά ηε ζπιινγή ηεο επηθάλεηαο
3.8.1. Γηάξθεηα (Duration) : Μέηξεζε θάζε 10 δεπηεξνιέπησλ θάζε θνξά πνπ
αληρλεχεηαη ραιάδη
3.8.2. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 hits/cm2
3.8.3. Δληαζε (Intensity) :
Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ
10-second
3.8.4. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) : 10 s
3.8.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) : 0.1 hits/cm2h, 1 hit/h
3.9. Δίζνδνη θαη έμνδνη (Inputs and Outputs)
3.9.1. Σάζε ιεηηνπξγίαο (Operating voltage) : 9 ... 15 VDC (-10 ... +30 %)
3.9.2. Φεθηαθέο εμφδνπο (Digital outputs) : SDI-12
3.9.3. Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (Communication protocols) : SDI-12 v1.3 ASCII
automatic and polled
3.10.
Πεξηβάιινλ Λεηηνπξγίαο (Operating Environment)
3.10.1. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) : -45 … +55 °C
3.10.2. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) : -60 … +70 °C
3.10.3. ρεηηθή πγξαζία (Relative humidity) : 0 … 100 %RH
3.10.4. Πίεζε (Pressure) : 600 … 1100 hPa
3.10.5. Αλεκνο (Wind) : 0 … 55m/s
3.10.6. Αμηνιφγεζε IP (IP rating) : IP65
3.11.
πκκφξθσζε (Compliance) : Compliance
3.11.1. EMC ζπκκφξθσζε (EMC compliance) : IEC 61326-1, IEC 60945, IEC
55022:2010 Class B
3.11.2. Πεξηβάιινλ (Environmental) : IEC 60068-2-1, 2, 6, 14, 30, 31, 52, 78,
IEC60529, VDA 621-415
4. Κεξαία 1 γηα αζύξκαηε ζύλδεζε
4.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) : PtP link
4.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) : 24V, 0.5A Gigabit PoE
4.3. Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) : 20-26VDC
4.4. Μέγηζηε. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) : 10W
4.5. Gain: 24 dBi
4.6. Δχξνο πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (Operating Frequency range) : 5170 - 5875 MHz
4.7. "Μεγέζε θαλαιηνχ
(Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)
10/20/30/40/50/60/80 MHz
4.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) : 10/20/30/40
MHz
4.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) : Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV
4.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) : -35 to 65° C
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5.

6.

7.

8.

9.

4.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) :
5 to 95% Με ζπκπίθλσζε
(Noncondensing)
4.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) : (1) 10/100/1000 Ethernet Port
4.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) : FCC, IC, CE
4.14. πκκφξθσζε RoHS (RoHS Compliance)
Switch (8 ports)
5.1. Θχξεο Ethernet (Ethernet ports) : 8x (10/100/1000 Ethernet ports)
5.2. Θχξεο SFP (SFP ports) : 2
5.3. εηξηαθή ζχξα (Serial port) : RJ45
5.4. Έμνδνο PoE (PoE out) : 802.3af
5.5. Τπνζηεξηδφκελε ηάζε εηζφδνπ (Supported input voltage) : 18 V - 26 V
5.6. Μέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηα (Max Power consumption) : 12 W
Παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
6.1. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηθνχ εξκαξίνπ, εμνπιηζκνχ ηζρχνο θαη
επηθνηλσλίαο (Delivery and installation of Technological cabinet, power and
communication equipment) : 19" RACK γηα εμσηεξηθή ρξήζε κε δηπινχο ηνίρνπο,
αληηδηαβξσηηθή
επίζηξσζε,
βαζκφο
πξνζηαζίαο
IP≥55
Με δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ Πιάηνο 1000mm / Βάζνο 800mm / Υσξεηηθφηεηα
ηνπιάρηζηνλ 42U, δχν κπξνζηηλέο πφξηεο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 500mm, κία
πίζσ πφξηεο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 500mm θιεηδσκέλεο κε θιεηδαξηά θιεηδηνχ.
6.2. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε εηδηθήο πνιπθπθιηθήο κπαηαξίαο (string) γηα
απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (Delivery and installation of special multi
cyclic battery (string) for autonomous operation of the system) : 24pcs x 2V,
565Ah total
Παξάδνζε ειηαθνύ ζπζηήκαηνο, πιήξεο ζεη (Delivery of solar system, complete
set)
7.1. ΖΛΗΑΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΦΟΡΣΗΖ
7.1.1. Σάζε ζπζηήκαηνο: 48 V
7.1.2. Ολνκαζηηθή ηζρχ: 3600 W
7.1.3. Module current: 2 x 30 A / 1 x 60 A
7.1.4. Ρεχκα θφξηηζεο: 60 A
7.1.5. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο: -25 °C … +50 °C
7.2. SINE WAVE INVERTERS
7.2.1. Σάζε ζπζηήκαηνο: 48V
7.2.2. πλερή ηζρχ (Continuous powe): 300VA
7.2.3. Ηζρχ 30 min.: 400 VA
7.2.4. Σάζε κπαηαξίαο: 42 V … 64 V
7.2.5. Σάζε εμφδνπ: 230 V AC ±10 %
7.2.6. Θεκνθξαζία πεξηβάιινληνο: -20 °C … +50 °C
7.2.7. Converter RS232/IP, RS485/IP
Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θαηαζθεπώλ ηνπνζέηεζεο ζε ζηέγε (Delivery and installation of
Photovoltaic panels, including installation on a roof)
8.1. Φσηνβνιηατθά πάλει
8.1.1. πλνιηθή Ολνκαζηηθή ηζρχ Wp: 4150 ηνπιάρηζηνλ
8.1.2. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -40 to 70° C
8.1.3. Σεηξάγσλν ζρήκα πιεπξάο ην πνιχ: 550mm
8.1.4. Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε δνκήο γηα έλα ειηαθφ ζχζηεκα
Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία
9.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 50164
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9.2. Υξήζε αιεμηθέξαπλνπ χςνπο 1 κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην χςνο θάζε
άιινπ εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο
9.3. Αληίζηαζε γείσζεο αιεμηθέξαπλνπ ην πνιχ 10Χ.
10. Γείσζε
10.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά γείσζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ HD 384
10.2. Αληίζηαζε γείσζεο ην πνιχ 4 Χ.
10.3. Οη ζπλδέζεηο θάησ απφ ηε γε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ηφμνπ
κε επηθάιπςε φισλ ησλ πιεπξψλ
11. ύζηεκα ζηήξημεο εμνπιηζκνύ (πιελ θσηνβνιηατθώλ)
11.1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ην πάρνο ηνπ
ζηξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε πξνζηαζία ηεο
εγθαηάζηαζεο
11.2. Έρεη ην θαηάιιειν χςνο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ
αλακεηαδφηε.
11.3. Έρεη ζρεδηαζηεί ζε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πνπ ζα ζηεξίδεη
θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή ηεθκεξίσζε
11.4. Έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ΔΝ 1993-3-1:2006 EUROCODE 3, ΔΝ 1998-6:2005
EUROCODE 8 θαη ΔΝ 1991 EUROCODE 1 θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή
ηεθκεξίσζε
11.5. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο θαη επεκβάζεσλ ζηνλ αλαξηεκέλν εμνπιηζκφ
ρσξίο ηελ ρξήζε πξφζζεησλ δηαηάμεσλ ή εμνπιηζκνχ (ηθξησκάησλ, θιηκάθσλ,
αλπςσηηθψλ θιπ) πάλσ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο.
11.6. Ζ ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη ρσξίο ηελ ρξήζε ζθπξνδέκαηνο
11.7. Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή δέλδξσλ, νχηε δηαηάξαμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο
παλίδαο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο
Αλακεηαδόηεο
Ο αλακεηαδφηεο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο
πξνδηαγξαθέο θαη’ ειάρηζηνλ:
1. Μεηεσξνινγηθόο ηαζκόο
1.1. Μεηξήζεηο βαξπκεηξηθήο πίεζεο (Barometric Pressure Measurement Performance)
1.1.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) : 600 ... 1100 hPa
1.1.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) : ±0.5 hPa
at 0 … +30 °C ±1 hPa at -52 … +60 °C
1.1.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 hPa / 10 Pa / 0.001 bar /
0.1 mmHg / 0.01 inHg
1.2. Απφδνζε κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο αέξα (Air Temperature Measurement
Performance)
1.2.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) : -45 ... +55 °C
1.2.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) ζηνπο + 20 ° C (Accuracy (for sensor
element) at +20 °C) : ±0.3 °C
1.2.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 °C
1.3. Απφδνζε κέηξεζεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (Relative Humidity Measurement
Performance)
1.3.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range) : 0 ... 100 %RH
1.3.2. Αθξίβεηα (γηα ζηνηρείν αηζζεηήξα) (Accuracy (for sensor element)) : ±3 %RH
at 0 ... 90 %RH ±5 %RH at 90 ... 100 %RH
1.3.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 %RH
1.4. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ (Wind Speed)
1.4.1. Δχξνο παξαηήξεζεο (Observation range ) : 0 ... 55 m/s
1.4.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time ) : 0.25 s
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1.4.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables ) : Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην
1.4.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) : ±3 % at 10 m/s (22 mph)
1.4.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 m/s (km/h, mph, knots)
1.5. Καηεχζπλζε αλέκνπ (Wind Direction)
1.5.1. Αδηκνχζην (Azimuth) : 0 ... 360°
1.5.2. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) : 0.25 s
1.5.3. Γηαζέζηκεο κεηαβιεηέο (Available variables) : Μέζν, Μέγηζην θαη ειάρηζην
1.5.4. Αθξίβεηα (Accuracy ) : ±3.0° at 10 m/s (22 mph)
1.5.5. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 1°
1.6. Απφδνζε κέηξεζεο βξνρφπησζεο (Precipitation Measurement Performance)
1.6.1. Βξνρφπησζε (Rainfall) : Αζξνηζηηθή ζπζζψξεπζε κεηά ηελ ηειεπηαία
απηφκαηε ή κε απηφκαηε επαλαθνξά
1.6.2. Πεξηνρή ζπιινγήο (Collecting area) : 60 cm2
1.6.3. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.01 mm
1.6.4. Αθξίβεηα πεδίνπ γηα θαζεκεξηλή ζπζζψξεπζε (Field accuracy for daily
accumulation) : θαιχηεξε απφ 5 %, εμαξηφκελε απφ ηνλ θαηξφ
1.7. Βξνρή (Rain)
1.7.1. Γηάξθεηα (Duration) : Μέηξεζε θάζε 10-second θάζε θνξά πνπ αληρλεχνληαη
ζηαγνλίδηα
1.7.2. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) : 10 s
1.7.3. Δληαζε (Intensity) : Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ 10-second
1.7.4. Δχξνο παξαηήξεζεο έληαζεο (Intensity observation range) : 0 ... 200 mm/h
(κεγαιχηεξν εχξνο κε κεησκέλε αθξίβεηα)
1.7.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) : 0.1 mm/h (0.01 in/h)
1.8. Υαιάδη (Hail) : Αζξνηζηηθή πνζφηεηα ρηππεκάησλ θαηά ηε ζπιινγή ηεο επηθάλεηαο
1.8.1. Γηάξθεηα (Duration) : Μέηξεζε θάζε 10 δεπηεξνιέπησλ θάζε θνξά πνπ
αληρλεχεηαη ραιάδη
1.8.2. Αλάιπζε εμφδνπ (Output resolution) : 0.1 hits/cm2
1.8.3. Δληαζε (Intensity) :
Με κέζν αλά 1-minute ζε βήκαηα ησλ
10-second
1.8.4. Γηάξθεηα εμφδνπ αλάιπζε (Duration output resolution) : 10 s
1.8.5. Αλάιπζε εμφδνπ έληαζεο (Intensity output resolution) : 0.1 hits/cm2h, 1 hit/h
1.9. Δίζνδνη θαη έμνδνη (Inputs and Outputs)
1.9.1. Σάζε ιεηηνπξγίαο (Operating voltage) : 9 ... 15 VDC (-10 ... +30 %)
1.9.2. Φεθηαθέο εμφδνπο (Digital outputs) : SDI-12
1.9.3. Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (Communication protocols) : SDI-12 v1.3 ASCII
automatic and polled
1.10.
Πεξηβάιινλ Λεηηνπξγίαο (Operating Environment)
1.10.1. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating temperature) : -45 … +55 °C
1.10.2. Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Storage temperature) : -60 … +70 °C
1.10.3. ρεηηθή πγξαζία (Relative humidity) : 0 … 100 %RH
1.10.4. Πίεζε (Pressure) : 600 … 1100 hPa
1.10.5. Αλεκνο (Wind) : 0 … 55m/s
1.10.6. Αμηνιφγεζε IP (IP rating) : IP65
1.11.
πκκφξθσζε (Compliance) : Compliance
1.11.1. EMC ζπκκφξθσζε (EMC compliance) : IEC 61326-1, IEC 60945, IEC
55022:2010 Class B
1.11.2. Πεξηβάιινλ (Environmental) : IEC 60068-2-1, 2, 6, 14, 30, 31, 52, 78,
IEC60529, VDA 621-415
2. Κεξαία 1 γηα αζύξκαηε ζύλδεζε
2.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) : PtP link
2.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) : 24V, 0.5A Gigabit PoE
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Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) : 20-26VDC
Μέγηζηε. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) : 10W
Gain: 24 dBi
Δχξνο πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (Operating Frequency range) : 5170 - 5875 MHz
"Μεγέζε θαλαιηνχ
(Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)
10/20/30/40/50/60/80 MHz
2.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) : 10/20/30/40
MHz
2.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) : Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV
2.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) : -35 to 65° C
2.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) :
5 to 95% Με ζπκπίθλσζε
(Noncondensing)
2.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) : (1) 10/100/1000 Ethernet Port
2.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) : FCC, IC, CE
2.14. πκκφξθσζε RoHS (RoHS Compliance)
3. Κεξαία 2 γηα αζύξκαηε ζύλδεζε
3.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) : PtMP links
3.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) : 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter
3.3. Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) : 20-26VDC
3.4. Μέγηζηε Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) : 10W
3.5. Gain: 20 dBi
3.6. Δχξνο
πρλφηεηα
ιεηηνπξγίαο
(Operating
Frequency
range
) : 5.10 - 5.85 GHz
3.7. "Μεγέζε θαλαιηνχ
(Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)
10/20/30/40/50/60/80 MHz
3.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) : 10/20/30/40
MHz
3.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) : Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV
3.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) : -35 to 65° C
3.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) :
5 to 95% Με ζπκπίθλσζε
(Noncondensing)
3.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) : (1) 10/100/1000 Ethernet Port
3.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) : FCC, IC, CE
3.14. πκκφξθσζε RoHS (RoHS Compliance)
4. Switch (8 ports)
4.1. Θχξεο Ethernet (Ethernet ports) : 8x (10/100/1000 Ethernet ports)
4.2. Θχξεο SFP (SFP ports) : 2
4.3. εηξηαθή ζχξα (Serial port) : RJ45
4.4. Έμνδνο PoE (PoE out) : 802.3af
4.5. Τπνζηεξηδφκελε ηάζε εηζφδνπ (Supported input voltage) : 18 V - 26 V
4.6. Μέγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηα (Max Power consumption) : 12 W
5. ύζηεκα ηξνθνδνζίαο κε ζύλδεζε ζε ειεθηξηθό δίθηπν
5.1. ΑΝΣΗΣΡΟΦΔΑ (INVERTER)
5.1.1. Πεξηνρή ηάζεο εηζφδνπ (Input voltage range) : 19 – 33V
5.1.2. Δίζνδνο (Output) : Σάζε εμφδνπ: 230VAC ± 2% πρλφηεηα: 50Hz ± 0,1% (1)
5.1.3. Ηζρχο εμφδνπ ζηνπο 25 ° C (Cont. output power at 25°C) : 500VA
5.1.4. Ηζρχο εμφδνπ ζηνπο 25 ° C (Cont. output power at 25°C) : 430W
5.2. ΦΟΡΣΗΣΖ (CHARGER)
5.2.1. Δίζνδνο AC (AC Input) : Δχξνο ηάζεο εηζφδνπ: 187-265 VAC πρλφηεηα
εηζφδνπ: 45 – 65 Hz
5.2.2. Ρεχκα θφξηηζεο κπαηαξίαο (Charge current house battery:) : 10A
5.3. ΜΠΑΣΑΡΗΑ (2 ηεκάρηα)
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
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5.3.1. Σχπνο δηαρσξηζηή: Απνξξνθεηηθφ γπαιί.
5.3.2. Σάζε: 12V
5.3.3. Υσξεηηθφηεηα: 38Ah
5.3.4. Μεληαία απνθφξηηζε ζηνπο 20 ° C: 3%
5.3.5. Σχπνο ειεθηξνιχηε: Θεηηθφ νμχ
5.3.6. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20 έσο + 50 ° C
5.3.7. Υξφλνο απνζήθεπζεο ζηνπο 20 ° C: 9 κήλεο
5.4. ΓΔΝΗΚΑ
5.4.1. Δχξνο Θεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο (Operating temp. range: ) : -40 to +65°C
5.4.2. Τγξαζία (ρσξίο ζπκπχθλσζε): (Humidity (non-condensing):) : max 95%
6. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία
6.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 50164
6.2. Υξήζε αιεμηθέξαπλνπ χςνπο 1 κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην χςνο θάζε
άιινπ εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο
6.3. Αληίζηαζε γείσζεο αιεμηθέξαπλνπ ην πνιχ 10Χ.
7. Γείσζε
7.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά γείσζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ HD 384
7.2. Αληίζηαζε γείσζεο ην πνιχ 4 Χ.
7.3. Οη ζπλδέζεηο θάησ απφ ηε γε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ηφμνπ
κε επηθάιπςε φισλ ησλ πιεπξψλ
8. ύζηεκα ζηήξημεο εμνπιηζκνύ
8.1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ην πάρνο ηνπ
ζηξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε πξνζηαζία ηεο
εγθαηάζηαζεο
8.2. Έρεη ην θαηάιιειν χςνο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηνπο
ζηαζκνχο αλίρλεπζεο θσηηάο θαη ην Κέληξν ειέγρνπ.
8.3. Έρεη ζρεδηαζηεί ζε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πνπ ζα ζηεξίδεη
θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή ηεθκεξίσζε
8.4. Έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ΔΝ 1993-3-1:2006 EUROCODE 3, ΔΝ 1998-6:2005
EUROCODE 8 θαη ΔΝ 1991 EUROCODE 1 θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή
ηεθκεξίσζε
8.5. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο θαη επεκβάζεσλ ζηνλ αλαξηεκέλν εμνπιηζκφ
ρσξίο ηελ ρξήζε πξφζζεησλ δηαηάμεσλ ή εμνπιηζκνχ (ηθξησκάησλ, θιηκάθσλ,
αλπςσηηθψλ θιπ) πάλσ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο.
8.6. Ζ ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη ρσξίο ηελ ρξήζε ζθπξνδέκαηνο
8.7. Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή δέλδξσλ, νχηε δηαηάξαμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο
παλίδαο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο
Κέληξν ειέγρνπ
Σν θέληξν ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο
πξνδηαγξαθέο θαη’ ειάρηζηνλ :
1. Κεξαία 1 γηα αζύξκαηε ζύλδεζε
1.1. Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) : PtP link
1.2. Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Power Supply) : 24V, 0.5A Gigabit PoE
1.3. Τπνζηεξηδφκελε πεξηνρή ηάζεο (Supported Voltage Range) : 20-26VDC
1.4. Μέγηζηε. Καηαλάισζε ελέξγεηαο (Max. Power Consumption) : 10W
1.5. Gain: 24 dBi
1.6. Δχξνο πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (Operating Frequency range) : 5170 - 5875 MHz
1.7. "Μεγέζε θαλαιηνχ
(Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtP (PtP Mode)
10/20/30/40/50/60/80 MHz
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.8. "Μεγέζε θαλαιηνχ (Channel Sizes) Λεηηνπξγία PtMP (PtMP Mode) : 10/20/30/40
MHz
1.9. Πεξίβιεκα (Enclosure) : Πιαζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε πξνζηαζία UV
1.10. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) : -35 to 65° C
1.11. Τγξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Humidity) : 5 to 95% Με ζπκπχθλσζε
(Noncondensing)
1.12. Γηαζχλδεζε δηθηχσζεο (Networking Interface) : (1) 10/100/1000 Ethernet Port
1.13. Αζχξκαηεο εγθξίζεηο (Wireless Approvals) : FCC, IC, CE
1.14. πκκφξθσζε RoHS (RoHS Compliance)
Switch (24ports)
2.1. Θχξεο Ethernet (Ethernet ports) : 24x 10/100/1000 Ethernet ports
2.2. Θχξεο SFP (SFP ports) : 1
2.3. εηξηαθή ζχξα (Serial port) : RJ45
2.4. Τπνζηεξηδφκελε ηάζε εηζφδνπ (Supported input voltage) : 8-28V
2.5. (Extras) :
Γηαθφπηεο επαλαθνξάο; beeper; παξαθνινχζεζε ηάζεο θαη
ζεξκνθξαζίαο, LCD νζφλε αθήο
Καηαγξαθέαο video Γηθηύνπ (Network Video Recorder)
3.1. (Technical specifications) : Technical specifications
3.2. Γίθηπν εγγξαθήο βίληεν δηθηχνπ (Network Video Recorder) :
3.3. Καλάιηα IP θάκεξαο (IP camera channels) : 16
3.4. πκπίεζε απνθξππηνγξάθεζεο (Decoding compression) : H.264/MJPEG
3.5. Σαρχηεηα (Speed) : Max. 30 IPS αλά θαλάιη, δηακνξθψζηκν (configurable)
3.6. Αλάιπζε (Resolution) : 1080p, 720p
3.7. Μέγηζην εηζεξρφκελν εχξνο δψλεο (Maximum incoming bandwidth) : Up to 256
Mbps
3.8. Ethernet: RJ45 port (10/100/1000 Mbps)
3.9. Λνγηζκηθφ ππνινγηζηή (PC software) : Video Client, Web client support
3.10. Πξφζβαζε ρξεζηψλ (User access) : Μέρξη 128 ρξήζηεο
3.11. Δζσηεξηθή απνζήθεπζε (Internal storage options) : Διάρηζην 1xSATA HDD: 1 TB
Οζόλε (monitor) - 21,5"
4.1. Μέγεζνο νζφλεο (Display size) : 21.5"
4.2. Αλαινγία απεηθφληζεο (Aspect ratio) : 16:9
4.3. Δγγελήο αλάιπζε (Native resolution) : FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
4.4. Λάκςε (Brightness) : 250 cd/m²
4.5. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) : 5 ms
4.6. πλδεζηκφηεηα (Conectivity) : 1 VGA. 1 DisplayPort
Οζόλε (monitor) - 43"
5.1. Μέγεζνο νζφλεο (Display size) : 42.51 inch (108 cm)
5.2. Αλαινγία απεηθφληζεο (Aspect ratio) : 16:9
5.3. Δγγελήο αλάιπζε (Native resolution) : 3840 x 2160 @ 60Hz
5.4. Λάκςε (Brightness) : 300 cd/m²
5.5. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) : 5 ms
5.6. πλδεζηκφηεηα (Conectivity) :
1 VGA, 2 х DisplayPort, 2 х HDMI
ηαζκνί εξγαζίαο (Workstations)
6.1. CPU: Intel® Core™ i7
6.2. Μλήκε RAM (RAM Memory) : 8 GB DDR4
6.3. HDDs: 1000 GB 7200 rpm SATA
6.4. Κάξηα Video (Video Card) : PCI / 2GB Memory / DVI-I / DisplayPort
6.5. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Operating System) : Microsoft® Windows® 10 Pro
Τπνβάζκηζε ζε (downgrade to) Microsoft® Windows® 7 Pro 64-bit
(Parameter) : Server
7.1. CPU: Intel® Xeon E3
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7.2. Μλήκε RAM (RAM Memory) : 8 GB DDR4
7.3. HDDs: 2 x 1TB 7.2k 3.5" SATA
7.4. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Operating System) : Microsoft® Windows® 10 Pro
Τπνβάζκηζε ζε (downgrade to) Microsoft® Windows® 7 Pro 64-bit
8. Online UPS 3kVA
8.1.1. Ζιεθηξηθή είζνδνο (Electrical Input) : Electrical Input
8.1.2. χλδεζε (Connection) : (1) IEC-320-C20
8.1.3. Δχξνο ηάζεο εηζφδνπ (Input Voltage Range) : 180-276 Vac
8.1.4. Ολνκαζηηθή ηάζε (Nominal Voltage) : 220-240 V
8.1.5. πρλφηεηα (Frequency) : 50/60 Hz
8.1.6. Ολνκαζηηθφ ξεχκα (Nominal Current) : 13.0A @230V
8.1.7. Ζιεθηξηθή έμνδνο (Electrical Output) : Electrical Output
8.1.8. Τπνδνρέο εμφδνπ (Output Receptacles) : (8) IEC-320-C13; (1) IEC-320-C19
8.1.9. Ρχζκηζε ηάζεο ζηελ ζπζθεπή (On Utility Voltage Regulation) :
±3% ηνπ
νλνκαζηηθνχ
8.1.10. Ρχζκηζε ηάζεο ζηελ κπαηαξία (On Battery Voltage Regulation) : ±3% ηνπ
νλνκαζηηθνχ
8.2. Μπαηαξία (Battery)
8.2.1. Πεξηγξαθή κπαηαξίαο (Battery Description) : VRLA 12V/9 Ah
8.2.2. Σχπνο Μπαηαξίαο (Battery Type) : Αληηθαηαζηάζηκε, ρσξίο ζπληήξεζε
(Replaceable maintenance free sealed lead acid)
8.3. Δπηθνηλσλίεο (Communications)
8.3.1. Γηαζχλδεζε ρξήζηε (User Interface) : Γξαθηθή νζφλε LCD κε κπιε θσηηζκφ
θαη θείκελν ζηα Διιεληθά ή ηα Αγγιηθά (Graphical LCD with blue backlight
and text in Greek or English)
8.3.2. LEDs: Σέζζεξα ελδεηθηηθά θαηάζηαζεο LEDs
8.3.3. Θχξεο επηθνηλσλίαο (Communication Ports) : RS-232 θαη USB HID port as
standard
8.4. Πεξηβάιινλ & Πξφηππα (Environmental & Standards)
8.4.1. Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (Operating Temperature) : 0˚C to +40˚C
8.4.2. ρεηηθή πγξαζία (Relative Humidity) :
5–90% ρσξίο ζπκπχθλσζε (noncondensing)
9. Λνγηζκηθό γηα έγθαηξε αλίρλεπζε θσηηάο από ην Κέληξν Διέγρνπ
9.1. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ινγηζκηθνχ (Basic software features) – Γεληθά ζηνηρεία
9.1.1. Γξαθηθή δηεπαθή γηα νπηηθνπνίεζε θαη ξπζκίζεηο (Graphical interface for
visualisation and settings)
9.1.2. Ζ κεηαθίλεζε αθξίβεηαο κε πεξηζηξνθή / θιίζε κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο
παξέρεη αθξηβή έιεγρν ζηφρεπζεο (Precision pan/tilt movement through the
interface gives accurate pointing control )
9.1.3. Θεξκηθή νπηηθνπνίεζε εηθφλαο ζε απφιπην ζθνηάδη, ζε έληνλν ειηαθφ θσο,
κέζσ θαπλνχ, ζθφλεο ή αθφκα θαη ειαθξάο νκίριεο (Thermal image
visualisation in complete darkness, in bright sunlight, through smoke, dust
or even light fog)
9.1.4. Οπηηθνπνίεζε Δηθφλαο νξαηνχ θσηφο (Visible-light imagе visualisation)
9.1.5. Υεηξνθίλεηνο έιεγρνο ή πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελα κνηίβα ζάξσζεο
(Manual control or fully programmable scan patterns)
9.1.6. Αλίρλεπζε ππξθαγηάο κε βειηησκέλν αιγφξηζκν. (Fire detection by improved
algoritm. )
9.1.7. Ρπζκίζεηο παξακέηξσλ αλάιπζεο ππξφο (Fire detection analysis parameter
settings)
9.1.8. Παξαθνινχζεζε
επηθνηλσλίαο
κεηαμχ
ζπζθεπψλ
(Monitoring
of
communication between devices)
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9.1.9. Γηαρείξηζε ζπλαγεξκψλ θαη ζπκβάλησλ (Alarm and event manager)
9.1.10. Κάιπςε Εσλψλ (Masking zones)
9.1.11. Πνιιαπιή ππνζηήξημε client (Multiple client support)
9.1.12. Γπλαηφηεηα απνζηνιήο e-mail ζε πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα e-mail κε
πξνθαζνξηζκέλν κήλπκα ζε πεξίπησζε Alarm.
9.1.13. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηνπιάρηζηνλ 3 απνκεκαθξπζκέλνπο απφ ην
θέληξν ειέγρνπ, ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο εηθφλαο
ηνπ ζπζηήκαηνο ζ' απηνχο θαη εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ.
9.1.14. Οινθιήξσζε, απεηθφληζε, αλαθνξά θαη αξρεηνζέηεζε ζπκβάλησλ
ζπλαγεξκνχ απφ θάζε ηαζκψλ Αλίρλεπζεο Φσηηάο (.Α.Φ.).
9.1.15. απνκαθξπζκέλν έιεγρν ησλ .Α.Φ.,
9.1.16. δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ επηηξεπφκελσλ δσλψλ παξαθνινχζεζεο
9.1.17. δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ ησλ νξίσλ αλίρλεπζεο, ησλ
επηπέδσλ πξν εηδνπνίεζεο θαη ζπλαγεξκνχ.
9.1.18. δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηάγλσζε θαη επαλεθθίλεζε θάζε .Α.Φ.,
9.1.19. δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε πξαγκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο
GPS
9.1.20. δπλαηφηεηα απεηθφληζε ησλ ηξνρηψλ θαη ησλ δσλψλ παξαθνινχζεζεο.
9.2. Δμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ γηα θάκεξεο PTZ
9.2.1. εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ απεηθφληζεο γηα ηηο θάκεξεο PTZ γηα επηζθφπεζε θαη
έιεγρν βηληενεπηηήξεζεο
9.2.2. δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ απφζηαζε θάζε θάκεξαο PTZ θαη αιιαγήο ή λα
θαζνξηζκνχ δηαδξνκψλ γηα απηφκαηε επηηήξεζε πεξηπνιηψλ
9.3. Πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο – Λνγηζκηθφ
9.3.1. Απνκαθξπζκέλε
παξαθνινχζεζε
θαη
έιεγρνο
ηνπ
ζηαζκνχ
παξαθνινχζεζεο θαηξνχ, δπλαηφηεηεο αξρεηνζέηεζεο δεδνκέλσλ (Remote
monitoring and control of weather observation station, data archiving
capabilities)
9.3.2. δπλαηφηεηα απεηθφληζε, αλαθνξά θαη αξρεηνζέηεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ θάζε κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ,
9.4. Γηακφξθσζε ινγηζκηθνχ (Software Configuration)
9.4.1. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα επηηξέπεη Configuration θαη ξπζκίζεηο παξακέηξσλ
απφ απφζηαζε.
9.5. χζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ
9.5.1. Γηαρείξηζε ζπλαγεξκψλ.
9.5.2. Απηφκαηε δεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ.
10. Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία
10.1. ρεδηαζκφο θαη πιηθά αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 50164
10.2. Υξήζε αιεμηθέξαπλνπ χςνπο 1 κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην χςνο θάζε
άιινπ εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπήο
10.3. Αληίζηαζε γείσζεο αιεμηθέξαπλνπ ην πνιχ 10Χ.
11. ύζηεκα ζηήξημεο εμνπιηζκνύ
11.1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ην πάρνο ηνπ
ζηξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ πξέπεη λα παξέρεη αμηφπηζηε πξνζηαζία ηεο
εγθαηάζηαζεο
11.2. Έρεη ην θαηάιιειν χςνο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ
αλακεηαδφηε.
11.3. Έρεη ζρεδηαζηεί ζε αληηζηνηρία κε ηνλ πξνηεηλφκελν εμνπιηζκφ πνπ ζα ζηεξίδεη
θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή ηεθκεξίσζε
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11.4. Έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ΔΝ 1993-3-1:2006 EUROCODE 3, ΔΝ 1998-6:2005
EUROCODE 8 θαη ΔΝ 1991 EUROCODE 1 θαη ππάξρεη ζρεηηθή ηερληθή
ηεθκεξίσζε
11.5. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα επίζθεςεο θαη επεκβάζεσλ ζηνλ αλαξηεκέλν εμνπιηζκφ
ρσξίο ηελ ρξήζε πξφζζεησλ δηαηάμεσλ ή εμνπιηζκνχ (ηθξησκάησλ, θιηκάθσλ,
αλπςσηηθψλ θιπ) πάλσ απφ ην ζεκείν ζηήξημεο.
11.6. Ζ ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη ρσξίο ηελ ρξήζε ζθπξνδέκαηνο
11.7. Γελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θνπή δέλδξσλ, νχηε δηαηάξαμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο
παλίδαο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο
Σξεηο απνκεκαθξπζκέλνη από ην θέληξν ειέγρνπ ζηαζκνί εξγαζίαο
Κάζε ζηαζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο
θαη’ ειάρηζηνλ :
1. Γύν Οζόλεο (monitor) - 24"
1.1. Μέγεζνο νζφλεο (Display size) : 24"
1.2. Αλαινγία απεηθφληζεο (Aspect ratio) : 16:10
1.3. Δγγελήο αλάιπζε (Native resolution) : 1920 x 1200
1.4. Λάκςε (Brightness) : 300 cd/m²
1.5. Υξφλνο απφθξηζεο (Response time) : 8 ms
1.6. πλδεζηκφηεηα (Conectivity) : 1 VGA, 1 DVI
2. Έλα ηαζκό εξγαζίαο (Workstations)
2.1. CPU: Intel® Core™ i7
2.2. Μλήκε RAM (RAM Memory) : 8 GB DDR4
2.3. HDDs: 1000 GB 7200 rpm SATA
2.4. Κάξηα Video (Video Card) : PCI / 2GB Memory / DVI-I / DisplayPort
2.5. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (Operating System) : Microsoft® Windows® 10 Pro
Τπνβάζκηζε ζε (downgrade to) Microsoft® Windows® 7 Pro 64-bit
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζρεδηάζεη θαη λα πξνζθέξεη έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα, ην νπνίν ζα παξαιεθζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία, θαη ην νπνίν ζα έρεη θαη’
ειάρηζηνλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο. Αλ ζηνλ παξαπάλσ πξνδηαγεγξακκέλν
εμνπιηζκφ, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ιχζε πνπ ζα πξνηείλεη ν πξνκεζεπηήο, απαηηείηαη ε
πξνζζήθε θάπνησλ επηκέξνπο ζπζθεπψλ ή άιισλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ πιήξε θαη
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ, απηά απνηεινχλ επζχλε ηνπ
πξνκεζεπηή ν νπνίνο νθείιεη λα ηα πεξηγξάςεη θαη λα ηα πξνδηαγξάςεη ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά ηνπ.
Καισδηώζεηο
Γεληθά φια ηα θαιψδηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ηφζν ζηηο αθξαίεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, πγξαζία, ππεξηψδεο αθηηλνβνιία,
δηάβξσζε ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο) φζν θαη ζηηο αθξαίεο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ππεξηάζεηο). Αθφκε ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ
αληνρή ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο (θξνχζε, θάκςε) θαη ζε πξνζβνιή απφ ηα δηάθνξα
ηξσθηηθά. Σα θαιψδηα γείσζεο φπνπ πξνβιέπνληαη, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο
πξνηεηλφκελεο απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο δηαηνκέο. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
γεηψζεσλ ζηελ πιεπξά .Ρ. φπνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ε δηαηνκή ησλ
αγσγψλ γείσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνηεηλφκελε.
Σέινο ηα θαιψδηα κεηαθνξάο ζεκάησλ θαη δεδνκέλσλ φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα
πξέπεη λα νδεχνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απφ ηε κία λα κελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε
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αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ θαη απφ ηελ άιιε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα
ηξσθηηθά θαη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο.
Καιψδηα .Ρ.
Σα θαιψδηα ζα πξέπεη πέξαλ ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα
παξαθάησ:


Να έρνπλ ην ειάρηζην δπλαηφ κήθνο φδεπζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ειεθηξηθψλ
απσιεηψλ.
 Να είλαη θαηάιιεια γηα ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο -20ν C έσο
+50ν C.
 Να είλαη δηπιήο κφλσζεο.
 Να έρνπλ δνθηκαζζεί ζε θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο 1,8 KV.
 Να βξίζθνληαη κέζα ζε θπκαηνεηδή ζσιήλα κε πξνζηαζία UV.
Ζ δηαηνκή ησλ αγσγψλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα αληαπνθξίλεηαη:
ηε κέγηζηε αλακελφκελε ηηκή ηεο έληαζεο πνπ δηαξξέεη ην ζπγθεθξηκέλν αγσγφ θαζψο
θαη ζηε κέγηζηε ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ζα έρεη ιεθζεί ππφςε ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο
πνπ θαιχπηεη εηδηθέο ζπλζήθεο αηκφζθαηξαο θαη αλαθιάζεσλ θσηφο).
Οη ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνπο αθξνδέθηεο ησλ θπηίσλ
δηαζχλδεζεο θαη ησλ αθξνδεθηψλ ησλ πηλάθσλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε θαηάιιεινπο
ζπλδέζκνπο ηαρείαο ζχλδεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχλδεζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη
ζηαζεξή θαη κφληκε επαθή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα εμαιείθεηαη ν
θίλδπλνο δεκηνπξγία ζπηλζεξηζκψλ ή ε απνζχλδεζή ηνπο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θπηία δηαζχλδεζεο είλαη εληαία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
μερσξηζηέο πεξηνρέο γηα ηα ζεηηθά θαιψδηα θαη ηα αξλεηηθά κε ελδηάκεζν κνλσηηθφ
δηαρσξηζηηθφ.
Γηα ηελ απνθπγή ππεξηάζεσλ ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε
νη νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ λα κελ επηηξέπνπλ ην ζρεκαηηζκφ βξφγρσλ. Απηφ πξαθηηθά
ζεκαίλεη φηη ηα θαιψδηα θαη ησλ δχν πφισλ ηεο θάζε ζηνηρεηνζεηξάο, λα νδεχνπλ φζν
γίλεηαη παξάιιεια.
ηαλ νη θαισδηψζεηο νδεχνπλ ελαέξηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαξθήο ζηήξημε ψζηε λα κελ
θαηαπνλνχληαη νη ζπλδέζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο φδεπζεο επί ηνπ δαπέδνπ ή εδάθνπο
ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηε θζνξά ιφγσ θπθινθνξίαο
αλζξψπσλ ή θνξηίσλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πξνζηαηεπηηθφ κεηαιιηθφ ζσιήλα
γαιβαληδέ.
Καιψδηα Δ.Ρ.
Γεληθά νη θαισδηψζεηο ζηελ πιεπξά ηνπ Δ.Ρ. ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ γηα ηε ζχλδεζε,
εγθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηνπο ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο φπσο επηβάιινληαη απφ ηα
πξφηππα ΔΛΟΣ HD 384: «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο».
Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ψζηε νη νδεχζεηο ησλ θαισδηψζεσλ πέξαλ ηεο
πξνζηαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ θηηξίνπ, δελ ζα πξέπεη
λα ππνβαζκίδνπλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ.
ηαλ νη θαισδηψζεηο νδεχνπλ ελαέξηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαξθήο ζηήξημε ψζηε λα κελ
θαηαπνλνχληαη νη ζπλδέζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο φδεπζεο επί ηνπ δαπέδνπ ή εδάθνπο
ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηε θζνξά ιφγσ θπθινθνξίαο
αλζξψπσλ ή θνξηίσλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε πξνζηαηεπηηθφ κεηαιιηθφ ζσιήλα
γαιβαληδέ.
Ηιεθηξηθνί πίλαθεο.
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Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή θαηάιιεια γηα ηελ
ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε πξνζηαζία πνπ
ζα πξέπεη λα παξέρεηαη έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (ειηαθή αθηηλνβνιία, πγξαζία,
ζεξκνθξαζία), κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ, λα είλαη επαξθήο θαη λα παξέρνπλ πξνζηαζία
ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο ΗΡ 66.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζεκείν πνπ αθ' ελφο λα
παξέρεη αζθάιεηα γηα ην πξνζσπηθφ θαη αθ' εηαίξνπ λα πξνζηαηεχεηαη έλαληη ηξίησλ πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ νηαδήπνηε βιάβε ή δεκία. Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα αλνίγνπλ κε εηδηθφ θιεηδί θαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ. Σέινο
εμσηεξηθά θαη ζε εκθαλέο ζεκείν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε γηα θίλδπλν
ειεθηξνπιεμίαο ζε αλεμίηειε γξαθή, αλζεθηηθή γηα ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ηεο
πεξηνρήο.
Κπηία δηαζύλδεζεο.
Σα θπηία δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ
(ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, πγξαζία, ζεξκνθξαζία), κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ θαη έλαληη
ηξσθηηθψλ. Θα πξέπεη λα παξέρνπλ κφλσζε ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε κε απηήλ ηεο
εγθαηάζηαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαηεγνξία κφλσζεο ΗΡ 66. Ζ επηβεβαίσζε ηεο
ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο ζα απνδεηθλχνληαη κε ηα ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα παξέρνληαη απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα. Οη ζπλδέζεηο ησλ
θαισδίσλ ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ θπηίσλ δηαζχλδεζεο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε
θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο ηαρείαο ζχλδεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχλδεζε πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη ζηαζεξή θαη κφληκε επαθή κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα
εμαιείθεηαη ν θίλδπλνο δεκηνπξγία ζπηλζεξηζκψλ ή απνζχλδεζή ηνπο.
Σφζν ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θπηίσλ φζν θαη νη κνλψζεηο ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη
αλζεθηηθά ζηηο αθξαίεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα
θπηία δηαζχλδεζεο είλαη εληαία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ μερσξηζηέο πεξηνρέο γηα ηα ζεηηθά
θαιψδηα θαη ηα αξλεηηθά κε ελδηάκεζν κνλσηηθφ δηαρσξηζηηθφ.
πζηήκαηα ζηήξημεο Φ/Β πιαηζίσλ
Ζ έδξαζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ επί ησλ επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ, ζα γίλεηαη πάλσ ζε
πξφζζεηε εηδηθή κεηαιιηθή θαηαζθεπή (βάζεηο θαη νδεγνί-ξάγεο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ).
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα έρεη ειέγμεη πξνεγνχκελα κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη, ηελ αληνρή ηεο θαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο αθξαίεο ζπλζήθεο
θαηαπφλεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηνρή. Γηα ην ιφγν απηφλ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη
κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απνδεθηνχ νίθνπ φηη εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο θαη ζε αθξαίεο ζπλζήθεο αλέκνπ, ρηνλφπησζεο,
ζεηζκνχ θαη ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ, ρσξίο θίλδπλν γηα ηηο γχξσ θαηαζθεπέο θαη ηνπο
πεξηνίθνπο. Αθφκε ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ επζχλε πξφζζεηεο ελίζρπζεο ζε ζεκεία ηνπ
μχιηλνπ ζθειεηνχ ζηεγψλ (θεξακνζθεπέο) φηαλ θξίλεη φηη ε ζηαηηθή επάξθεηα κεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ζα είλαη νξηαθή.
Σα πιηθά ζηήξημεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκβαηφηεηα κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ηνπ
εμνπιηζκνχ. Ο ηξφπνο ζηήξημεο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζηηο ξάγεο ζα πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη επί πιένλ νη
δηαζηάζεηο ησλ πιαηζίσλ λα είλαη ίζεο (ή κηθξφηεξεο) απηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα
ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζηαηηθήο επάξθεηαο.
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζα είλαη εμ' νινθιήξνπ απφ αλνδησκέλν
αινπκίλην ή άιιεο αληίζηνηρεο πνηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο πιηθφ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ
ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. Γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ επί ησλ ξαγψλ,
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εθηφο ησλ θαηάιιεισλ ζθηγθηήξσλ απφ αινπκίλην, νη ππφινηπεο ζπλδέζεηο ζηήξημεο,
φπσο βίδεο, παμηκάδηα, αγθχξηα θ.ι.π. ζα είλαη απαξαίηεηα απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ζηήξημεο Φ/Β πιαηζίσλ ζε θεξακνζθεπέο, ε
ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ βάζεσλ κεηαμχ ησλ θεξακηδηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε ζην ηέινο λα επηηπγράλεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα έλαληη βξνρήο θαη πγξαζίαο
γεληθφηεξα (ζηελ πεξίπησζε ελδερφκελεο πιχζεο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ κε εθηφμεπζε δέζκεο
λεξνχ) θαη λα απνθεπρζεί πξφθιεζε νπνηαζδήπνηε δεκίαο ζηα θεξακίδηα. Δπηζεκαίλεηαη
φηη νπνηαδήπνηε δεκία ή βιάβε ζηελ θεξακνζθεπή, ζα απνθαηαζηαζεί κε δαπάλε ηνπ
ηδίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Αθφκε ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα γίλεη
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην επίπεδν ηεο πίζσ πιεπξάο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ λα απέρεη
ηνπιάρηζηνλ 7 εθ. απφ ην επίπεδν ηεο θεξακνζθεπήο (απηφ ζα δηαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην
αεξηζκφ θαη ηελ παξεκπφδηζε ζπζζψξεπζεο θχιισλ δέλδξσλ θαη ινηπψλ ζηεξεψλ ζε
κηθξφ δηάθελν).
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ζηήξημεο Φ/Β πιαηζίσλ ζε δψκαηα θαη
εθφζνλ ε ζηήξημε ησλ βάζεσλ γίλεη απ' επζείαο ζηελ πιάθα ηνπ νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο κε αγθχξηα, νη θνριίεο αγθχξσζεο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
ηξαπκαηίζνπλ ηε κφλσζε. Πξνο ηνχην ζα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο λα αλαθέξεη ζρεηηθά ζηελ
πξνζθνξά ηνπ ηνλ ηξφπν δηαζθάιηζεο θαη γηα ηε ζπλέρεηα ηφζν ηεο ζηεγαλφηεηαο φζν θαη
ηεο ελδερφκελεο ζεξκνκφλσζεο.
Σνπνζέηεζε ζε θάζε εγθαηάζηαζε ζηνπ ρηνληνχ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ρηνληνχ θαη ηελ
απνθπγή αηπρήκαηνο.
Μέηξα αζθαιείαο
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηε ιήςε θαη πηζηή ηήξεζε φισλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φζν θαη
θαηά ην ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Δγθαηαζηάζεηο
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζχλδεζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα γίλεη
κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθιεζνχλ δεκίεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ θαη ηα ζηνηρεία
ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαζθάιηζε ηεο
κφλσζεο ηφζν ησλ ζηεγψλ φζν θαη ησλ δσκάησλ ησλ θηηξίσλ. ηελ πεξίπησζε
θπθινθνξίαο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζε θεξακνζθεπέο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε
αθεξαηφηεηα ησλ θεξακηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα απνθεπρζεί ε κεηαηφπηζή ηνπο.
πνπ πξνβιέπνληαη γεηψζεηο εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα
αλάινγεο κνξθήο θαη δηαηνκήο κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα
κελ πξνθιεζνχλ δεκίεο ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ θαη λα κε δηαηαξαρζεί ε αηζζεηηθή
εηθφλα ηνπ θηηξίνπ.
Πξνζσπηθφ
Καζψο ν πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκφο είλαη ειεθηξνδνηνχκελνο κε κέζε ηάζε, είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ
πνπ γεληθά πξνηείλνληαη θαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Χζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε, ν
πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα θαζνδεγεί ηελ
νκάδα εγθαηάζηαζεο θαη ζα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο.
Σν πξνζσπηθφ εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα
απαξαίηεηα γεληθά θαη αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο (θφξκεο εξγαζίαο, γάληηα, ππνδήκαηα,
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θξάλε, εξγαιεία κε ηηο απαξαίηεηεο κνλψζεηο γηα εξγαζία ζε θαιψδηα θαη αθξνδέθηεο ππφ
ηάζε θιπ).
Ο πξνκεζεπηήο πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζε θάζε θηίξην νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνλ
επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ Γήκνπ θαηάζηαζε κε ην πξνζσπηθφ, ηηο εηδηθφηεηεο, ηνλ
ππεχζπλν ηεο νκάδαο θαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηνπλ. Αθφκε ν
πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηαπηφρξνλα θαη ππεχζπλε δήισζε φηη έρνπλ ιεθζεί
θαη ζα ηεξεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη γηα
ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.
ΔΓΓΤΗΔΙ
Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη πιήξσο ην θάζε ζχζηεκα, λα ην
ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο θαη λα επηδείμεη ζην αξκφδην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ φιεο ηηο
δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Αθφκε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
πξνκεζεπηή είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ αξκνδίνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζην
ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ
ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. Ζ
δαπάλε ησλ παξαπάλσ ζα βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή.
Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγηάο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα
(1) ρξφλν
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην
είδνο ή ην εμάξηεκά ηνπ πνπ έρεη ππνζηεί θζνξά θαη ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε.
Ζ βιάβε πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζα πξέπεη λα επαλνξζψλεηαη ζε είθνζη εκεξνινγηαθέο
εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζψλεηαη ζηελ σο άλσ
ηαρζείζα εκεξνκελία, επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο ηελ αμία ηνπ
πξναλαθεξζέληνο είδνπο.
ΣΑΚΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ
πλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ ζα πξνζέξρεηαη 1 θνξά εηεζίσο (θάζε Απξίιην θάζε έηνπο), ζηα
ζεκεία φπνπ επξίζθνληαη ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα, λα ηα επηζεσξεί θαη λα δηελεξγεί φιεο
ηηο εξγαζίεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ φζν δηαξθεί ε
πεξίνδνο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγηάο. Ζ ηαθηηθή πεξηνδηθή ζπληήξεζε αθνξά:


ηνλ θαζαξηζκφ απφ θάζε είδνπο επηθαζίζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο
 ηνλ ηαθηηθφ πεξηνδηθφ έιεγρν φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ θαισδηψζεσλ.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ δαπάλε, επζχλε θαη επηκέιεηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
ηαθηηθή ζπληήξεζε θαζψο θαη ηπρφλ εμαξηεκάησλ ειαηησκαηηθψλ ησλ νπνίσλ δελ έρεη
ιήμεη ε εγγχεζε ή φζσλ έπαζαλ δεκηά ιφγσ ηεο θαθήο εγθαηάζηαζεο ή κειέηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, φρη φκσο εμαξηεκάησλ πνπ ππφθεηληαη ζε θζνξά απφ θαθή ρξήζε, ή απφ
άζθεζε βίαο, δνιηνθζνξάο ή βαλδαιηζκνχ (θαθφβνπιεο ελέξγεηαο), ή άιιε φκνηα αηηία ή
απφ αίηηα αλσηέξαο βίαο.
Ζ θάζε επίζθεςε θαη εξγαζία ηαθηηθήο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ζα
θαηαγξάθεηαη ακέζσο ζηελ θαξηέια ζπληήξεζεο, ηελ εκέξα θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζήο
ηεο.  'απηήλ ζα θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαηεξήζεηο, νη βιάβεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη
επηζθεπάζηεθαλ θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ.
ΔΚΣΑΚΣΗ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ
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Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέξρεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη λα επεκβαίλεη
κε ην ζπλεξγείν ηνπ γηα λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε γηα ηελ νπνία εηδνπνηείηαη εθηάθησο
απφ ην Γήκν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα ηζρχεη ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη
κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο. Μεηά ηελ αλσηέξσ πεξίνδν ε έθηαθηε επηδηφξζσζε
θνζηνινγείηαη θαηά πεξίπησζε θαη δελ αθνξά ηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηε ζχκβαζε
πνπ ζα αθνινπζήζεη.
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ΣΜΗΜΑ 2 : Φνξηεγό Απηνθίλεην
Φνξηεγφ ηχπνπ PICK UP 4Υ4
πξνδηαγξαθέο:

θαηλνχξηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ κε ηηο παξαθάησ

1. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
1.1.
Κηλεηήξαο, : ηνπιάρηζηνλ 2200 cc
1.2.
Κηλεηήξαο : 4 θπιίλδξσλ - 16 βαιβίδσλ
1.3.
Καχζηκν, : diesel
1.4.
ηξνθνδνζία : κε άκεζν ςεθαζκφ
1.5.
χζηεκα ςχμεο: : Τδξφςπθην
1.6.
χζηεκα κεηάδνζεο: : Σεηξαθίλεζε κε ειεθηξνληθφ έιεγρν
1.7.
Μέγηζηε Ηππνδχλακε ζηηο 3750 ζηξνθέο. : ηνπιάρηζηνλ 150Hp
1.8.
κεραληθφ θηβψηην ηαρπηήησλ 5 ζρέζεσλ,: ή πεξηζζφηεξσλ
1.9.
Καηεγνξία Δθπνκπψλ ξχπσλ : Σνπιάρηζηνλ ΔURΟ 5
1.10. Γηαρείξηζε θαπζαεξίσλ : Με νμεηδσηηθφ θαηαιχηε
1.11. Αξηζκφο ζπξψλ: 4
1.12. χζηεκα δηεχζπλζεο: Τπνβνεζνχκελε θξεκαξηέξα
1.13. Πέδεζε εκπξφο: : αεξηδφκελα δηζθφθξελα
1.14. Πέδεζε πίζσ: : ηακπνχξα
1.15. χζηεκα πέδεζεο: χζηεκα Αληηκπινθαξίζκαηνο ABS + EBD
1.16. ειαζηηθά : 255/60 R18
1.17. Εάληεο : αηζάιηλεο
1.18. Χθέιηκν Φνξηίν : ηνπιάρηζηνλ 1000 Kg
1.19. Ηθαλφηεηα ξπκνχιθηζεο : ηνπιάρηζηνλ 3500 Kg
1.20. εμσηεξηθφ πιάηνο ρσξίο ηνπο θαζξέπηεο: ηνπιάρηζηνλ 1800mm
1.21. εμσηεξηθφ κήθνο : ηνπιάρηζηνλ 5300mm
1.22. Διάρηζηε απφζηαζε απφ ην έδαθνο: ηνπιάρηζηνλ 200 mm
1.23. Μήθνο θαξφηζαο ζην πάησκα: ηνπιάρηζηνλ 1,5m
1.24. Μέγηζην Πιάηνο θαξφηζαο: ηνπιάρηζηνλ 1,5m
1.25. Όςνο θφξησζεο: Απφ 450mm έσο 490 mm
1.26. κέγηζηε ηαρχηεηα : ηνπιάρηζηνλ 165 Km/hr
1.27. Μέγηζηε θιίζε θίλεζεο: ηνπιάρηζηνλ 30Ο
1.28. Μέγηζηε ξνπή ζηηο 1500-2500 ζηξνθέο: ηνπιάρηζηνλ 400 Nm
1.29. Καηαλάισζε εληφο πφιεο /100Km: ην πνιχ 9,5 Lit
1.30. Καηαλάισζε εθηφο πφιεο /100Km: ην πνιχ 6,8 Lit
1.31. Υσξεηηθφηεηα ξεδεξβνπάξ : ηνπιάρηζηνλ 70 Lit
1.32. Δθπνκπέο CO2 εληφο πφιεο: ην πνιχ 250 gr/Km
1.33. Δθπνκπέο CO2 εθηφο πφιεο: ην πνιχ 165 gr/Km
1.34. Air Condition κε θίιηξν γχξεο
1.35. Υξψκα : Λεπθφ κε θίηξηλε ισξίδα πεξηκεηξηθά νη δηαζηάζεηο ηεο νπνίαο ζα
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.
1.36. Εψλεο αζθαιείαο. : 2 κπξνο θαη 3 πίζσ
1.37. Πξνεληαηήξεο δσλψλ κπξνζηά
1.38. Αεξφζαθνη: : Σνπιάρηζηνλ νδεγνχ, ζπλνδεγνχ, πιεπξηθνί ζψξαθνο θαη ηχπνπ
θνπξηίλαο
1.39. Θφξπβνο: : χκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΔ 1999/101/EC
2. Λνηπόο Δμνπιηζκόο:
2.1.
Κιείδσκα : κε ηειερεηξηζηήξην θεληξηθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο
2.2.
Ζιεθηξηθά παξάζπξα : Σνπιάρηζηνλ εκπξφο
2.3.
Αηζάιηλε θαλνληθή ξεδέξβα
2.4.
Κάζηζκα νδεγνχ: Ρπζκηδφκελν
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2.5.
Παξνρέο 12Volt: Σνπιάρηζηνλ 2
2.6.
Πξνβνιείο νκίριεο
2.7.
Ζρνζχζηεκα κε Ράδην / CD θαη θεξαία
2.8.
Κνηζαδφξν κε θηο ξεχκαηνο
2.9.
Παηάθηα θανπηζνχθ
2.10. Λαζπνηήξεο
3. Λνηπά:
3.1.
Δλεκεξσηηθέο Πηλαθίδεο/ έληππα ζηα Διιεληθά
3.2.
Δγρεηξίδην ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
3.3.
Άδεηα θπθινθνξίαο θαη πηλαθίδεο θξαηηθνχ νρήκαηνο
3.4.
πλνδεπηηθά εξγαιεία: Γξχινο, Ππξνζβεζηήξαο, θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ,
πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν
3.5.
Λνγφηππα Γήκνπ θαη πξνγξάκκαηνο: ζπλνιηθή δηάζηαζε Λνγφηππνπ θάζε
πιεπξάο ηνπ απηνθηλήηνπ: 120Υ50cm, κε απηνθφιιεηα γξάκκαηα θαη ζήκαηα
πνπ ζα δνζνχλ.
3.6.
Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο: ηνπιάρηζηνλ 36 κήλεο απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο
ή ηνπιάρηζηνλ 150.000Κm, πνπ ζα πεξηιακβάλεη εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά.
3.7.
ηελ Δγγχεζε πεξηιακβάλεηαη νηηδήπνηε ρξεηαζηεί (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά)
γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζηνλ θηλεηήξα, ζην
ζχζηεκα θίλεζεο θαη ζην ζχζηεκα πέδεζεο. Ζ απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη
δσξεάλ ζε εηδηθφ ρψξν ν νπνίνο δε ζα είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ΠΔ Έβξνπ.
3.8.
Παξάδνζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζην νπθιί.
3.9.
Υξφλνο παξάδνζεο ην πνιχ 60 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Τπάξρεη δπλαηφηεηα ηεο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ ρξνληθά έσο ην πνιχ δχν (2) κήλεο
θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε.
Αζθάιηζε ηνπ νρήκαηνο
Σν ππφ πξνκήζεηα φρεκα ζα αζθαιηζηεί κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή ζε αζθαιηζηηθή
εηαηξεία πξψηεο ηάμεο γηα θάζε είδνπο θίλδπλν, κεηαθνξάο, ζπγθξνχζεσλ, εθηξνρηάζεσλ,
πξνζθξνχζεσλ, αλαηξνπήο, θαζηδήζεσο νδψλ, θαηάξξεπζε γεθπξψλ, ζεξάγγσλ,
έθξεμεο ιεβήησλ, ππξθαγηάο, κεξηθήο θινπήο ή νιηθήο, ζηάζεσλ πνιέκνπ θ.ιπ. κέρξη ηελ
εκέξα παξάδνζεο πιήξσο ηνπ πιηθνχ ζε ιεηηνπξγία ζηνλ Γήκν νπθιίνπ
Σα φπνηα έμνδα κεηαβίβαζεο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαζψο θαη ε βαθή ηνπ νρήκαηνο κε ηηο
δηαθξηηηθέο ισξίδεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΦΤΛΛΟ ΤΜΟΡΦΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 Σφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιών
ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΦΩΣΗΣ
Ρροςφορά

Ρροδιαγραφι
α/α

Υποχρ/κι
απαίτθςθ

Ρεριγραφι
Κάμερα για επιςκόπθςθ εποπτείασ (Camera for
surveillance overview) (PTZ) (2 τεμάχια)
Imager: ελάχιςτο 1/3” προοδευτικό scan (progressive
scan) CMOS
Αποτελεςματικά ςτοιχεία εικόνασ (Effective Picture
Elements) : 1920 x 1080

ΝΑΛ

Ψακόσ (Lens) : ελάχιςτο 20x zoom; 6 mm - 120 mm
Ρεδίο οπτικοφ ηουμ (FOV) (Optical Zoom Field of View
(FOV)) : 3° - 55°

ΝΑΛ

6

Εςτίαςθ (Focus) : Αυτόματθ (automatic)

7

Μρισ (Iris) : Αυτόματθ (automatic)

8

Ϊθφιακό ηουμ (Digital Zoom) : 8x
Απόδοςθ βίντεο - Ευαιςκθςία (Video performance Sensitivity)

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

1
2
3
4
5

9
10

Ωρϊμα (Color) : ελάχιςτο 0.5 lx

11

Μονο (Mono) : ελάχιςτο 0.1 lx

12

Με IR (With IR) : 0 lx
Εφροσ υψθλοφ δυναμικοφ (High dynamic range) :
ελάχιςτο 91 dB

13

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

14

Θλεκτρονικι ταχφτθτα κλείςτρου (AES) (Electronic Shutter
Speed (AES)) : 1/30 s to 1/10000 s

ΝΑΛ

15

Αναλογία ςιματοσ προσ κόρυβο (SNR) (Signal-to-noise
Ratio (SNR)) : >53 dB (AGC off)

ΝΑΛ

16

Μείωςθ κορφβου (Noise Reduction) :

ΝΑΛ

17

Αντιςτάκμιςθ οπίςκιου φωτιςμοφ (BLC) (Backlight
Compensation (BLC)) : On/Off
Ευφυισ ρφκμιςθ ομίχλθσ (Intelligent Defog) : Αυτόματθ
ρφκμιςθ παραμζτρων για καλφτερθ εικόνα ςε ομιχλϊδεσ
ι αςαφζσ ςκθνικό (Auto/Off)

ΝΑΛ

19

Λςορροπία λευκοφ (White Balance) : On/Off

ΝΑΛ

20

Μζρα/νφχτα (Day/Night) : Μθχανικά μετβλθτο φίλτρο IR
(Auto/On/off) Μονόχρωμο

ΝΑΛ

21

Αρικμόσ LED (Number of LEDs) : 4

22

ΜΘΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (Wavelength) : 850 nm

23

Απόςταςθ ανίχνευςθσ (Ditection Distance) : 160 m
Γωνία δζςμθσ (Beam angle) : Ψαρδιά δζςμθ (Wide
beam): 36°
Στενι δζςμθ (Narrow beam): 6.3°

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

18

24
25

Ανάλυςθ περιεχομζνου βίντεο (Video content analysis)

26

Τφποσ ανάλυςθσ (Analysis type) : Βαςικζσ αναλφςεισ
Video (Essential Video Analytics)
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ΝΑΛ

Απάντθςθ
προμθκ/τι

Ραραπομπι
προςφοράσ

Ραρατθριςεισ
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27

28

29

30
31
32
33

Διαμορφϊςεισ (Configurations) : Silent VCA / Profile1 - 16
Κανόνεσ ςυναγερμοφ
(ςυνδυάςιμoi) (Alarm rules
(combinable)) : Οποιοδιποτε αντικείμενο (Any object),
Αντικείμενο ςτο πεδίο (Object in field),
Διζλευςθ γραμμισ (Crossing line),
Ειςαγωγι ςτο πεδίο (Entering field),
Αφινοντασ το πεδίο (Leaving field),
Ωρονοτριβι (Loitering),
Ραρακολοφκθςθ διαδρομισ (Following route),
Ανενεργό αντικείμενο (Idle object),
Αντικείμενο πο αφαιρζκθκε (Removed object),
Μετρθτισ (Counter),
Ρλθρότθτα (Occupancy),
Ανίχνευςθ πλικουσ (Crowd detection),
Αλλαγι ςυνκθκϊν (Condition change),
Αναηιτθςθ ομοιότθτασ (Similarity search),
Ραραβίαςθ (Tampering),
Ψίλτρα αντικειμζνων (Object filters) : Διάρκεια
(Duration), Μζγεκοσ (Size), Αναλογία εικόνασ v / h (Aspect
ratio v/h), Ταχφτθτα (Speed)
Διεφκυνςθ (Direction), Ωρϊμα (Color), Τάξθ αντικειμζνου
(Πρκιο πρόςωπο, ποδιλατο, Αυτοκίνθτο, φορτθγό)
(Object classes (Upright persons, Bikes, Cars, Trucks))
Βακμονόμθςθ (Calibration) : Αυτόματθ αυτορφκμιςθ
όταν ρυκμιςτεί το φψοσ (Automatic self-calibrating when
height is set)
Μθχανικά - Θλεκτρικά (Mechanical - Electrical)
υκμίςεισ Pan / Tilt (Pan/Tilt Modes) : ελάχιςτο: 0.1°/s 120°/s
Ρροεπιλεγμζνθ ταχφτθτα (Preset Speed) : ελάχιςτο
περιςτροφι (Pan): 220°/s
ελάχιςτο κλίςθ (Tilt): 120°/s

34

Εφροσ Pan (Pan Range) : 360° ςυνεχισ (continuous)

35

Γωνία κλίςθσ (Tilt Angle) : -90° to 3°

36

Ρρο-κζςεισ (Pre-positions) : ελάχιςτο 240

37

Τάςθ ειςόδου (Input voltage) : 24 VAC
Κατανάλωςθ ενζργειασ (Power consumption) : 25 W (IR
off) / 30 W (IR on)

38

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

39

Δίκτυο (Network)

40

Συμπίεςθ βίντεο (Video compression) : H.264, M-JPEG
Streaming: Ρολλαπλζσ ρυκμιηόμενεσ ροζσ ςε (Multiple
configurable streams in) H.265, H.264, and M-JPEG;
ρυκμιηόμενο ρυκμό καρζ και εφροσ ηϊνθσ (configurable
frame rate and
bandwidth).

ΝΑΛ

42

υκμόσ καρζ (Frame rate) : 30fps at all resolutions

43

Ανάλυςθ (Resolution) : 1080p και 720p

44

Ethernet: 10/100BASE-T

45

Κρυπτογράφθςθ (Encryption) : TLS 1.0, SSL, DES, 3DES

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

41
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46

Ρρωτόκολλα (Protocols) : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP,
HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, , NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,

ΝΑΛ

47

Διαλειτουργικότθτα (Interoperability) : ONVIF Profile S

ΝΑΛ

48

Ιχοσ (Audio)
Συμπίεςθ (Compression) : G.711, 8kHz ρυκμόσ
δειγματολθψείασ (sampling rate)

49
50

Διεπαφι (Interface) : 1/1 κανάλι (Channel) In/Out

51

Λοιπά ςτοιχεία
Υποδοχι κάρτασ μνιμθσ (Memory card slot) : Υποςτιριξθ
μιασ κάρτασ μνιμθσ με μζγιςτο (Support a memory card
with a maximum of) 32
GB microSDHC
Τομζασ / τίτλοσ (Sector/Titling) : 16 ανεξάρτθτουσ τομείσ
με (independent sectors with) 20 χαρακτιρεσ ανά τίτλο
(characters per title)

52

53

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

54

Μάςκεσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων (Privacy
Masks) : 24 Ανεξάρτθτα διαμορφοφμενεσ μάςκεσ
απορριτου (individually configurable privacy masks)

ΝΑΛ

55

Υποςτθριηόμενεσ γλϊςςεσ (Supported Languages) :
Ελλθνικά ι/και Αγγλικά (απλουςτευμζνα)

ΝΑΛ

56

Είςοδοι ςυναγερμοφ (Alarm Inputs) : 1
Ζξοδοι ςυναγερμοφ (Alarm Outputs) : 1 ρελζ εξόδου
(relay output)

ΝΑΛ

Ιχοσ (Audio) : 1x mono line in, 1x mono line out
Βακμόσ προςταςίασ / πρότυπο (Ingress Protection Rating/
Standard) : IP66
Κερμοκραςία λειτουργίασ (Operating temperature) : 35ºC to +55 ºC
Υγραςία (Humidity) : Up to 90% RH, χωρίσ ςυμπίκνωςθ
(non-condensing)
Κερμοκραςία αποκικευςθσ (Storage temperature) : -40
ºC to +60 ºC

ΝΑΛ

Ρερίβλθμα: Αλουμίνιο ι/και Ρλαςτικό εξωτερικοφ χϊρου
με Αντθλιακι προςταςία
Συςκευι ςάρωςθσ (που περιλαμβάνει Μία κερμικι
κάμερα και μία ζγχρωμθ κάμερα , εγκατεςτθμζνεσ ςε
περιςτροφικι μονάδα ακριβείασ) (2 τεμάχια)

ΝΑΛ

57
58
59
60
61
62
63
64
65

68

Κερμικι Κάμερα Συςκευισ ςάρωςθσ
Μορφι πίνακα (NTSC) (Array Format (NTSC)) : 640 × 480
Τφποσ ανιχνευτι (Detector Type) : Long-Life, Uncooled
VO×
Microbolometer
Αποτελεςματικι ανάλυςθ (Effective Resolution) : 307,200

69

Pixel Pitch: 17 μm

70

Οπτικό πεδίο (Field Of View) : 18° × 14°

71

Zoom: 2× E-zoom
Ψαςματικι περιοχι (Spectral Range) : ελάχιςτο 8 μm to
13 μm
Εφροσ εςτίαςθσ (Focus Range) : athermalized, focus-free

66
67

72
73
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Κάμερα ορατοφ φωτόσ (Visible Light Camera) Συςκευισ
ςάρωςθσ
Τφποσ αιςκθτιρα (Sensor Type) : 1/4” Exview HAD CCD
Ρεδίο προβολισ φακοφ
(Lens Field of View) : 55° (h) to 3° (h)
Εςτιακό μικοσ
(Focal Length) : 4 mm to 118 mm
Zoom: 30× οπτικό zoom, 8× E-zoom
F/#: 1.6 to 4.5
Αποτελεςματικά εικονοςτοιχεία (NTSC) (Effective pixels
(NTSC)) : 380,000
Εξόδοι Συςκευισ ςάρωςθσ
Σφνκετο βίντεο NTSC ι PAL (Composite Video NTSC or
PAL) : Standard
Βίντεο μζςω Ethernet (Video over Ethernet) : Δφο
ανεξάρτθτα κανάλια με streaming MPEG-4, H.264, ι MJPEG για κάκε μία από τισ δφο κάμερεσ

85

Ελεγχοσ Συςκευισ ςάρωςθσ
Ethernet

86

Serial : RS-232/-422; Pelco D

87

Ενεργοποιθμζνο δίκτυο (Network Enabled)
Δυνατότθτα ολίςκθςθσ / κλίςθσ (Pan/Tilt Performance)
Συςκευισ ςάρωςθσ
Γωνία ολίςκθςθσ/ Ταχφτθτα (Pan Angle/Speed) : Συνεχζσ
360°; 0.1° to 60°/sec
Γωνία κλίςθσ / Ταχφτθτα (Tilt Angle/Speed) : +90° to -90°;
0.1° to 30°/sec
Ρρογραμματιηόμενεσ προεπιλογζσ (Programmable
presets) : 120
Μετεορολογικόσ Στακμόσ (3 τεμάχια)
Μετριςεισ βαρυμετρικισ πίεςθσ (Barometric Pressure
Measurement Performance)

88
89
90
91
92
93
94
95

Εφροσ παρατιρθςθσ (Observation range) : 600 ... 1100
hPa
Ακρίβεια (για ςτοιχείο αιςκθτιρα) (Accuracy (for sensor
element)) : ±0.5 hPa at 0 … +30 °C
±1 hPa at -52 … +60 °C

96

Ανάλυςθ εξόδου (Output resolution) : 0.1 hPa / 10 Pa /
0.001 bar /
0.1 mmHg / 0.01 inHg

97

Απόδοςθ μζτρθςθσ κερμοκραςίασ αζρα (Air Temperature
Measurement Performance)

98
99
100
101
102
103

Εφροσ παρατιρθςθσ (Observation range) : -45 ... +55 °C
Ακρίβεια (για ςτοιχείο αιςκθτιρα) ςτουσ + 20 ° C
(Accuracy (for sensor element) at +20 °C) : ±0.3 °C
Ανάλυςθ εξόδου (Output resolution) : 0.1 °C
Απόδοςθ μζτρθςθσ ςχετικισ υγραςίασ (Relative Humidity
Measurement Performance)
Εφροσ παρατιρθςθσ (Observation range) : 0 ... 100 %RH
Ακρίβεια (για ςτοιχείο αιςκθτιρα) (Accuracy (for sensor
Σελίδα 90
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ΝΑΛ
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ΝΑΛ
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element)) : ±3 %RH at 0 ... 90 %RH
±5 %RH at 90 ... 100 %RH

ΝΑΛ

104
Ανάλυςθ εξόδου (Output resolution) : 0.1 %RH
105

ΤΑΩΥΤΘΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (Wind Speed)

106

Εφροσ παρατιρθςθσ (Observation range ) : 0 ... 55 m/s

107

Ωρόνοσ απόκριςθσ (Response time ) : 0.25 s
Διακζςιμεσ μεταβλθτζσ (Available variables ) : Μζςο,
Μζγιςτο και ελάχιςτο

108
109
110

Ακρίβεια (Accuracy ) : ±3 % at 10 m/s (22 mph)
Ανάλυςθ εξόδου (Output resolution) : 0.1 m/s (km/h,
mph, knots)

111

Κατεφκυνςθ ανζμου (Wind Direction)

112

Αηιμοφκιο (Azimuth) : 0 ... 360°

113

Ωρόνοσ απόκριςθσ (Response time) : 0.25 s
Διακζςιμεσ μεταβλθτζσ (Available variables) : Μζςο,
Μζγιςτο και ελάχιςτο

114
115

Ακρίβεια (Accuracy ) : ±3.0° at 10 m/s (22 mph)

116

Ανάλυςθ εξόδου (Output resolution) : 1°
Απόδοςθ μζτρθςθσ βροχόπτωςθσ (Precipitation
Measurement Performance)
Βροχόπτωςθ (Rainfall) : Ακροιςτικι ςυςςϊρευςθ μετά
τθν τελευταία αυτόματθ ι μθ αυτόματθ επαναφορά

117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

Ρεριοχι ςυλλογισ (Collecting area) : 60 cm2
Ανάλυςθ εξόδου (Output resolution) : 0.01 mm
Ακρίβεια πεδίου για κακθμερινι ςυςςϊρευςθ (Field
accuracy for daily accumulation) : καλφτερθ από 5 %,
εξαρτόμενθ από τον καιρό
Βροχι (Rain)
Διάρκεια (Duration) : Μζτρθςθ κάκε 10-second κάκε
φορά που ανιχνεφονται ςταγονίδια

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

Διάρκεια εξόδου ανάλυςθ (Duration output resolution) :
10 s
Ενταςθ (Intensity) : Με μζςο ανά 1-minute ςε βιματα
των
10-second
Εφροσ παρατιρθςθσ ζνταςθσ (Intensity observation
range) : 0 ... 200 mm/h (μεγαλφτερο εφροσ με μειωμζνθ
ακρίβεια)

ΝΑΛ

Ανάλυςθ εξόδου ζνταςθσ (Intensity output resolution) :
0.1 mm/h (0.01 in/h)
Ωαλάηι (Hail) : Ακροιςτικι ποςότθτα χτυπθμάτων κατά τθ
ςυλλογι τθσ επιφάνειασ

ΝΑΛ

Διάρκεια (Duration) : Μζτρθςθ κάκε 10 δευτερολζπτων
κάκε φορά που ανιχνεφεται χαλάηι

ΝΑΛ

Ανάλυςθ εξόδου (Output resolution) : 0.1 hits/cm2
Ενταςθ (Intensity) : Με μζςο ανά 1-minute ςε βιματα
των
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10-second
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Διάρκεια εξόδου ανάλυςθ (Duration output resolution) :
10 s
Ανάλυςθ εξόδου ζνταςθσ (Intensity output resolution) :
0.1 hits/cm2h, 1 hit/h
Είςοδοι και ζξοδοι (Inputs and Outputs)
Τάςθ λειτουργίασ (Operating voltage) : 9 ... 15 VDC (-10 ...
+30 %)
Ϊθφιακζσ εξόδουσ (Digital outputs) : SDI-12
Ρρωτόκολλα επικοινωνίασ (Communication protocols) :
SDI-12 v1.3
ASCII automatic and polled
Ρεριβάλλον Λειτουργίασ (Operating Environment)
Κερμοκραςία λειτουργίασ (Operating temperature) : -45
… +55 °C
Κερμοκραςία αποκικευςθσ (Storage temperature) : -60
… +70 °C

141

Σχετικι υγραςία (Relative humidity) : 0 … 100 %RH

142

Ρίεςθ (Pressure) : 600 … 1100 hPa

143

Ανεμοσ (Wind) : 0 … 55m/s

144

Αξιολόγθςθ IP (IP rating) : IP65

145

Συμμόρφωςθ (Compliance) : Compliance
EMC ςυμμόρφωςθ (EMC compliance) : IEC 61326-1, IEC
60945, IEC 55022:2010 Class B

146
147
148

Ρεριβάλλον (Environmental) : IEC 60068-2-1, 2, 6, 14, 30,
31, 52, 78, IEC60529, VDA 621-415

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

Κεραία 1 για αςφρματθ ςφνδεςθ (4 τεμάχια)
Λειτουργικότθτα (Functionality) : PtP link
Ραροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ (Power Supply) : 24V, 0.5A
Gigabit PoE
Υποςτθριηόμενθ περιοχι τάςθσ (Supported Voltage
Range) : 20-26VDC
Μζγιςτθ. Κατανάλωςθ ενζργειασ (Max. Power
Consumption) : 10W

ΝΑΛ

Gain: 24 dBi
Εφροσ Συχνότθτα λειτουργίασ (Operating Frequency
range) : 5170 - 5875 MHz
"Μεγζκθ καναλιοφ (Channel Sizes) Λειτουργία PtP (PtP
Mode) 10/20/30/40/50/60/80 MHz

ΝΑΛ

156

"Μεγζκθ καναλιοφ (Channel Sizes) Λειτουργία PtMP
(PtMP Mode) : 10/20/30/40 MHz

ΝΑΛ

157

Ρερίβλθμα (Enclosure) : Ρλαςτικό εξωτερικοφ χϊρου με
προςταςία UV
Κερμοκραςία λειτουργίασ (Operating Temperature) : -35
to 65° C
Υγραςία λειτουργίασ (Operating Humidity) : 5 to 95% Μθ
ςυμπίκνωςθ (Noncondensing)

ΝΑΛ

160

Διαςφνδεςθ δικτφωςθσ (Networking Interface) : (1)
10/100/1000 Ethernet Port

ΝΑΛ

161

Αςφρματεσ εγκρίςεισ (Wireless Approvals) : FCC, IC, CE

ΝΑΛ

149
150
151
152
153
154
155

158
159

Σελίδα 92

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

19PROC005566006 2019-09-16
162

Συμμόρφωςθ RoHS (RoHS Compliance)

163

Κεραία 2 για αςφρματθ ςφνδεςθ (1 τεμάχιο)

164

Λειτουργικότθτα (Functionality) : PtMP links
Ραροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ (Power Supply) : 24V, 0.5A
Gigabit PoE Adapter
Υποςτθριηόμενθ περιοχι τάςθσ (Supported Voltage
Range) : 20-26VDC
Μζγιςτθ Κατανάλωςθ ενζργειασ (Max. Power
Consumption) : 10W

165
166
167

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

Gain: 20 dBi
Εφροσ Συχνότθτα λειτουργίασ (Operating Frequency range
) : 5.10 - 5.85 GHz

ΝΑΛ

170

"Μεγζκθ καναλιοφ (Channel Sizes) Λειτουργία PtP (PtP
Mode) 10/20/30/40/50/60/80 MHz

ΝΑΛ

171

"Μεγζκθ καναλιοφ (Channel Sizes) Λειτουργία PtMP
(PtMP Mode) : 10/20/30/40 MHz

ΝΑΛ

172

Ρερίβλθμα (Enclosure) : Ρλαςτικό εξωτερικοφ χϊρου με
προςταςία UV
Κερμοκραςία λειτουργίασ (Operating Temperature) : -35
to 65° C
Υγραςία λειτουργίασ (Operating Humidity) : 5 to 95% Μθ
ςυμπίκνωςθ (Noncondensing)

ΝΑΛ

175

Διαςφνδεςθ δικτφωςθσ (Networking Interface) : (1)
10/100/1000 Ethernet Port

ΝΑΛ

176

Αςφρματεσ εγκρίςεισ (Wireless Approvals) : FCC, IC, CE

177

Συμμόρφωςθ RoHS (RoHS Compliance)

178

Switch (8 ports) (3 τεμάχια)
Κφρεσ Ethernet (Ethernet ports) : 8x (10/100/1000
Ethernet ports)

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

168
169

173
174

179
180

Κφρεσ SFP (SFP ports) : 2

181

Σειριακι κφρα (Serial port) : RJ45

182

Ζξοδοσ PoE (PoE out) : 802.3af
Υποςτθριηόμενθ τάςθ ειςόδου (Supported input voltage) :
18 V - 26 V
Μζγιςτθ κατανάλωςθ ενζργεια (Max Power consumption)
: 12 W

183
184

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

Switch (24ports) (1 τεμάχιο)
Κφρεσ Ethernet (Ethernet ports) : 24x 10/100/1000
Ethernet ports

ΝΑΛ

187

Κφρεσ SFP (SFP ports) : 1

188

Σειριακι κφρα (Serial port) : RJ45
Υποςτθριηόμενθ τάςθ ειςόδου (Supported input voltage) :
8-28V
(Extras) : Διακόπτθσ επαναφοράσ; beeper;
παρακολοφκθςθ τάςθσ και κερμοκραςίασ, LCD οκόνθ
αφισ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

185
186

189
190
191

192

Ραροχι θλεκτρικισ ενζργειασ (1 ςετ)
Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ τεχνολογικοφ ερμαρίου,
εξοπλιςμοφ ιςχφοσ και επικοινωνίασ (Delivery and
installation of Technological cabinet, power and
communication equipment) : 19" RACK για εξωτερικι
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193

194
195
196

χριςθ με διπλοφσ τοίχουσ, αντιδιαβρωτικι επίςτρωςθ,
βακμόσ προςταςίασ IP≥55
Με διαςτάςεισ τουλάχιςτον Ρλάτοσ 1000mm / Βάκοσ
800mm / Ωωρθτικότθτα τουλάχιςτον 42U, δφο μπροςτινζσ
πόρτεσ πλάτουσ τουλάχιςτον 500mm, μία πίςω πόρτεσ
πλάτουσ τουλάχιςτον 500mm κλειδωμζνεσ με κλειδαριά
κλειδιοφ.
Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ ειδικισ πολυκυκλικισ
μπαταρίασ (string) για αυτόνομθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ (Delivery and installation of special multi
cyclic battery (string) for autonomous operation of the
system) : 24pcs x 2V, 565Ah total
Ραράδοςθ θλιακοφ ςυςτιματοσ, πλιρεσ ςετ (Delivery of
solar system, complete set) (1 ςετ)
ΘΛΛΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΘΣ ΨΟΤΛΣΘΣ

ΝΑΛ

Τάςθ ςυςτιματοσ: 48 V

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

197

Ονομαςτικι ιςχφ: 3600 W

198

Module current: 2 x 30 A / 1 x 60 A

199

εφμα φόρτιςθσ: 60 A

200

Κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: -25 °C … +50 °C

201

SINE WAVE INVERTERS με:

202

Τάςθ ςυςτιματοσ: 48V

203

Συνεχι ιςχφ (Continuous powe): 300VA

204

Λςχφ 30 min.: 400 VA

205

Τάςθ μπαταρίασ: 42 V … 64 V

206

Τάςθ εξόδου: 230 V AC ±10 %

207

Κεμοκραςία περιβάλλοντοσ: -20 °C … +50 °C

208

Converter RS232/IP, RS485/IP
Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ Φωτοβολταϊκών πλαιςίων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των καταςκευών τοποκζτθςθσ
ςε ςτζγθ (Delivery and installation of Photovoltaic
panels, including installation on a roof) (1 τεμάχιο)

209
210

Ψωτοβολταϊκά πάνελ

211

Συνολικι Ονομαςτικι ιςχφ Wp: 4150

212

Τετράγωνο ςχιμα πλευράσ το πολφ: 550mm

213

Κερμοκραςία λειτουργίασ: -40 to 70° C
Συςτιματα ςτιριξθσ Ψ/Β πλαιςίων ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτθ μελζτθ
Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ δομισ για ζνα θλιακό
ςφςτθμα

214
215
216

Σφςτθμα τροφοδοςίασ με ςφνδεςθ ςε θλεκτρικό δίκτυο
(2 τεμάχια)

217

ΑΝΤΛΣΤΟΨΕΑΣ (INVERTER)

218

Ρεριοχι τάςθσ ειςόδου (Input voltage range) : 19 – 33V
Είςοδοσ (Output) : Τάςθ εξόδου: 230VAC ± 2%
Συχνότθτα: 50Hz ± 0,1% (1)
Λςχφσ εξόδου ςτουσ 25 ° C (Cont. output power at 25°C) :
500VA
Λςχφσ εξόδου ςτουσ 25 ° C (Cont. output power at 25°C) :
430W

219
220
221

ΝΑΛ

222

ΨΟΤΛΣΤΘΣ (CHARGER)

223

Είςοδοσ AC (AC Input) : Εφροσ τάςθσ ειςόδου: 187-265
Σελίδα 94

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

19PROC005566006 2019-09-16
VAC Συχνότθτα ειςόδου: 45 – 65 Hz
224

εφμα φόρτιςθσ μπαταρίασ (Charge current house
battery:) : 10A

225

ΜΡΑΤΑΛΑ (2 τεμάχια ςε κάκε ςφςτθμα)

226

Τφποσ διαχωριςτι: Απορροφθτικό γυαλί.

227

Τάςθ: 12V

228

Ωωρθτικότθτα: 38Ah

229

Μθνιαία αποφόρτιςθ ςτουσ 20 ° C: 3%

230

Τφποσ θλεκτρολφτθ: Κειικό οξφ

231

Κερμοκραςία λειτουργίασ: -20 ζωσ + 50 ° C

232

Ωρόνοσ αποκικευςθσ ςτουσ 20 ° C: 9 μινεσ

233

ΓΕΝΛΚΑ
Εφροσ Κερμοκραςίασ λειτουργίασ (Operating temp. range:
) : -40 to +65°C
Υγραςία (χωρίσ ςυμπφκνωςθ): (Humidity (noncondensing):) : max 95%
Καταγραφζασ video Δικτφου (Network Video Recorder)
(1 τεμάχιο)

234
235
236

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

(Technical specifications) : Technical specifications
Δίκτυο εγγραφισ βίντεο δικτφου (Network Video
Recorder) :
κανάλια IP κάμερα
σ (IP camera channels) : 16
Συμπίεςθ αποκρυπτογράφθςθσ
(Decoding compression) : H.264/MJPEG
Ταχφτθτα (Speed) : Max. 30 IPS ανά κανάλι,
διαμορφϊςιμο (configurable)

ΝΑΛ

Ανάλυςθ (Resolution) : 1080p, 720p
Μζγιςτο ειςερχόμενο εφροσ ηϊνθσ (Maximum incoming
bandwidth) : Up to 256 Mbps

ΝΑΛ

244

Ethernet: RJ45 port (10/100/1000 Mbps)

ΝΑΛ

245

Λογιςμικό υπολογιςτι (PC software) : Video Client, Web
client support

ΝΑΛ

246

Ρρόςβαςθ χρθςτϊν (User access) : Μζχρι 128 χριςτεσ
Εςωτερικι αποκικευςθ
(Internal storage options) :
ελάχιςτο 1xSATA HDD: 1 TB

ΝΑΛ

Οκόνθ (monitor) - 21,5" (2 τεμάχια)
Μζγεκοσ οκόνθσ (Display size) : 21.5"

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

237
238
239
240
241
242
243

247
248
249
250
251

Αναλογία απεικόνιςθσ (Aspect ratio) : 16:9
Εγγενισ ανάλυςθ (Native resolution) : FHD (1920 x 1080
@ 60 Hz)

252

Λάμψθ (Brightness) : 250 cd/m²

253

Ωρόνοσ απόκριςθσ (Response time) : 5 ms

254

Συνδεςιμότθτα (Conectivity) : 1 VGA. 1 DisplayPort

255

Οκόνθ (monitor) - 24" (6 τεμάχια)

256

Μζγεκοσ οκόνθσ (Display size) : 24"

257

Αναλογία απεικόνιςθσ (Aspect ratio) : 16:10

258

Εγγενισ ανάλυςθ (Native resolution) : 1920 x 1200

259

Λάμψθ (Brightness) : 300 cd/m²

260

Ωρόνοσ απόκριςθσ (Response time) : 8 ms
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261

Συνδεςιμότθτα (Conectivity) : 1 VGA, 1 DVI

262

Οκόνθ (monitor) - 43" (2 τεμάχια)

263

Μζγεκοσ οκόνθσ (Display size) : 42.51 inch (108 cm)

264

Αναλογία απεικόνιςθσ (Aspect ratio) : 16:9
Εγγενισ ανάλυςθ (Native resolution) : 3840 x 2160 @
60Hz

265
266

Λάμψθ (Brightness) : 300 cd/m²

267

Ωρόνοσ απόκριςθσ (Response time) : 5 ms
Συνδεςιμότθτα (Conectivity) : 1 VGA, 2 х DisplayPort,
2 х HDMI

268
269

Στακμοί εργαςίασ (Workstations) (5 τεμάχια)

270

CPU: Intel® Core™ i7

271

Μνιμθ RAM (RAM Memory) : 8 GB DDR4

272

HDDs: 1000 GB 7200 rpm SATA
Κάρτα Video (Video Card) : PCI / 2GB Memory / DVI-I /
DisplayPort
Λειτουργικό ςφςτθμα (Operating System) : Microsoft®
Windows® 10 Pro Υποβάκμιςθ ςε (downgrade to)
Microsoft® Windows® 7 Pro 64-bit

273
274
275

(Parameter) : Server (1 τεμάχιο)

276

CPU: Intel® Xeon E3

277

Μνιμθ RAM (RAM Memory) : 8 GB DDR4

278

HDDs: 2 x 1TB 7.2k 3.5" SATA
Λειτουργικό ςφςτθμα (Operating System) : Microsoft®
Windows® 10 Pro Υποβάκμιςθ ςε (downgrade to)
Microsoft® Windows® 7 Pro 64-bit

279
280

Online UPS 3kVA (1 τεμάχιο)

281

Θλεκτρικι είςοδοσ (Electrical Input) : Electrical Input

282

Σφνδεςθ (Connection) : (1) IEC-320-C20

283

Εφροσ τάςθσ ειςόδου (Input Voltage Range) : 180-276 Vac

284

Ονομαςτικι τάςθ (Nominal Voltage) : 220-240 V

285

Συχνότθτα (Frequency) : 50/60 Hz

286

Ονομαςτικό ρεφμα (Nominal Current) : 13.0A @230V

287

Θλεκτρικι ζξοδοσ (Electrical Output) : Electrical Output
Υποδοχζσ εξόδου (Output Receptacles) : (8) IEC-320-C13;
(1) IEC-320-C19
φκμιςθ τάςθσ ςτθν ςυςκευι (On Utility Voltage
Regulation) : ±3% του ονομαςτικοφ
φκμιςθ τάςθσ ςτθν μπαταρία (On Battery Voltage
Regulation) : ±3% του ονομαςτικοφ
Μπαταρία (Battery)

288
289
290
291
292
293
294
295

Ρεριγραφι μπαταρίασ (Battery Description) : VRLA
12V/9 Ah
Τφποσ Μπαταρίασ (Battery Type) : Αντικαταςτάςιμθ,
χωρίσ ςυντιρθςθ (Replaceable maintenance free sealed
lead acid)
Επικοινωνίεσ (Communications)
Διαςφνδεςθ χριςτθ (User Interface) : Γραφικι οκόνθ LCD
με μπλε φωτιςμό και κείμενο ςτα Ελλθνικά ι τα Αγγλικά
(Graphical LCD with blue backlight and text in Greek or
English)
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296
297

LEDs: Τζςςερα ενδεικτικά κατάςταςθσ LEDs
Κφρεσ επικοινωνίασ (Communication Ports) : RS-232 και
USB HID port as standard

298

Ρεριβάλλον & Ρρότυπα (Environmental & Standards)

299

Κερμοκραςία λειτουργίασ (Operating Temperature) :
0˚C to +40˚C
Σχετικι υγραςία (Relative Humidity) : 5–90% χωρίσ
ςυμπφκνωςθ (non-condensing)
Λογιςμικό για ζγκαιρθ ανίχνευςθ φωτιάσ από το Κζντρο
Ελζγχου

300
301
302
303

304

305

306
307
308

Βαςικζσ λειτουργίεσ λογιςμικοφ (Basic software features)
- Γενικά ςτοιχεία
Γραφικι διεπαφι για οπτικοποίθςθ και ρυκμίςεισ
(Graphical interface for visualisation and settings)
Θ μετακίνθςθ ακρίβειασ με περιςτροφι / κλίςθ μζςω τθσ
διαςφνδεςθσ παρζχει ακριβι ζλεγχο ςτόχευςθσ (Precision
pan/tilt movement through the interface gives accurate
pointing control )
Κερμικι οπτικοποίθςθ εικόνασ ςε απόλυτο ςκοτάδι, ςε
ζντονο θλιακό φωσ, μζςω καπνοφ, ςκόνθσ ι ακόμα και
ελαφράσ ομίχλθσ (Thermal image visualisation in
complete darkness, in bright sunlight, through smoke,
dust or even light fog)
Οπτικοποίθςθ Εικόνασ ορατοφ φωτόσ (Visible-light imagе
visualisation)
Ωειροκίνθτοσ ζλεγχοσ ι πλιρωσ προγραμματιηόμενα
μοτίβα ςάρωςθσ (Manual control or fully programmable
scan patterns)
Ανίχνευςθ πυρκαγιάσ με βελτιωμζνο αλγόρικμο. (Fire
detection by improved algoritm. )

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

309

υκμίςεισ παραμζτρων ανάλυςθσ πυρόσ (Fire detection
analysis parameter settings)

ΝΑΛ

310

Ραρακολοφκθςθ επικοινωνίασ μεταξφ ςυςκευϊν
(Monitoring of communication between devices)

ΝΑΛ

311

Διαχείριςθ ςυναγερμϊν και ςυμβάντων (Alarm and event
manager) : Alarm and event manager
Κάλυψθ Ηωνϊν (Masking zones)

ΝΑΛ

312
313
314

315

316
317
318
319
320

Ρολλαπλι υποςτιριξθ client (Multiple client support)
Δυνατότθτα αποςτολισ e-mail ςε προκακοριςμζνθ λίςτα
e-mail με προκακοριςμζνο μινυμα ςε περίπτωςθ Alarm
Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τουλάχιςτον 3
απομεμακρυςμζνουσ από το κζντρο ελζγχου, ςτακμοφσ
εργαςίασ και δυνατότθτα παραχϊρθςθσ εικόνασ του
ςυςτιματοσ ς' αυτοφσ και ειδοποίθςθσ ςε περίπτωςθ
ςυναγερμοφ.
Ολοκλιρωςθ, απεικόνιςθ, αναφορά και αρχειοκζτθςθ
ςυμβάντων ςυναγερμοφ από κάκε Στακμϊν Ανίχνευςθσ
Ψωτιάσ (Σ.Α.Ψ.).
απομακρυςμζνο ζλεγχο των Σ.Α.Ψ.,
δυνατότθτα αλλαγισ των επιτρεπόμενων ηωνϊν
παρακολοφκθςθσ
δυνατότθτα αλλαγισ των παραμζτρων των ορίων
ανίχνευςθσ, των επιπζδων προ ειδοποίθςθσ και
ςυναγερμοφ.

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διάγνωςθ και
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επανεκκίνθςθ κάκε Σ.Α.Ψ.,
321

δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ του ςυςτιματοσ με
πραγματικζσ ςυντεταγμζνεσ GPS

ΝΑΛ

322

δυνατότθτα απεικόνιςθ των τροχιϊν και των ηωνϊν
παρακολοφκθςθσ.

ΝΑΛ

323

Εξειδικευμζνο λογιςμικό για κάμερεσ PTZ
εξειδικευμζνο λογιςμικό απεικόνιςθσ για τισ κάμερεσ PTZ
για επιςκόπθςθ και ζλεγχο βιντεοεπιτιρθςθσ
δυνατότθτα ελζγχου από απόςταςθ κάκε κάμερασ PTZ
και αλλαγισ ι να κακοριςμοφ διαδρομϊν για αυτόματθ
επιτιρθςθ περιπολιϊν

324
325
326

327

328
329

Ρρόςκετεσ λειτουργίεσ - Λογιςμικό
Απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ του
ςτακμοφ
παρακολοφκθςθσ
καιροφ,
δυνατότθτεσ
αρχειοκζτθςθσ δεδομζνων (Remote monitoring and
control of weather observation station, data archiving
capabilities)
δυνατότθτα απεικόνιςθ, αναφορά και αρχειοκζτθςθ των
μετεωρολογικϊν δεδομζνων που μεταδίδονται από κάκε
μετεωρολογικό ςτακμό,
Διαμόρφωςθ λογιςμικοφ (Software Configuration)

330

Το ςφςτθμα πρζπει να επιτρζπει Configuration και
ρυκμίςεισ παραμζτρων από απόςταςθ.

331

Σφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων

332

Διαχείριςθ ςυναγερμϊν.

333
334

Αυτόματθ δθμιουργία ενθμερωτικϊν μθνυμάτων.
Αντικεραυνικι προςταςία (4 τεμάχια)
Σχεδιαςμόσ και υλικά αντικεραυνικισ προςταςίασ
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 50164
Ωριςθ αλεξικζραυνου φψουσ 1 μζτρου τουλάχιςτον πάνω
από το φψοσ κάκε άλλου εξαρτιματοσ ι ςυςκευισ

335
336

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

337

Αντίςταςθ γείωςθσ αλεξικζραυνου το πολφ 10Ϋ.

338

Γείωςθ (3 τεμάχια)

339

Σχεδιαςμόσ και υλικά γείωςθσ ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ HD 384

ΝΑΛ

340

Αντίςταςθ γείωςθσ το πολφ 4 Ϋ.
Οι ςυνδζςεισ κάτω από τθ γθ πραγματοποιοφνται με
θλεκτροςυγκόλλθςθ τόξου με επικάλυψθ όλων των
πλευρϊν

ΝΑΛ

341
342

343

344

345
346

Σφςτθμα ςτιριξθσ εξοπλιςμοφ εκτόσ φωτοβολταϊκών (4
τεμάχια)
Ζχει καταςκευαςτεί εξ ολοκλιρου από γαλβανιςμζνο
χάλυβα και το πάχοσ του ςτρϊματοσ ψευδαργφρου
πρζπει να παρζχει αξιόπιςτθ προςταςία τθσ
εγκατάςταςθσ
Ζχει το κατάλλθλο φψοσ ϊςτε να διαςφαλίηει τθν
απρόςκοπτθ επικοικινονία του ςυςτιματοσ με οπτικι
επαφι.
Ζχει ςχεδιαςτεί ςε αντιςτοιχία με τον προτεινόμενο
εξοπλιςμό που κα ςτθρίηει και υπάρχει ςχετικι τεχνικι
τεκμθρίωςθ
Ζχει ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με ΕΝ 1993-3-1:2006
EUROCODE 3, ΕΝ 1998-6:2005 EUROCODE 8 και ΕΝ 1991
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EUROCODE 1 και υπάρχει ςχετικι τεχνικι τεκμθρίωςθ
347

348
349
350
351

352
353
354
355
356

Δίνει τθν δυνατότθτα επίςκεψθσ και επεμβάςεων ςτον
αναρτθμζνο εξοπλιςμό χωρίσ τθν χριςθ πρόςκετων
διατάξεων ι εξοπλιςμοφ (ικριωμάτων, κλιμάκων,
ανυψωτικϊν κλπ) πάνω από το ςθμείο ςτιριξθσ.

ΝΑΛ

Θ ςτιριξθ του κα γίνει με τθν ποςότθτα ςκυροδζματοσ
που προβλζπεται ςτθν μελζτθ αντίςτοιχα
Δεν κα πραγματοποιθκεί κοπι δζνδρων, οφτε διατάραξθ
τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ τθσ περιοχισ κατά τθν φάςθ
τθσ καταςκευισ
Γενικά χαρακτθριςτικά ςυνολικοφ ςυςτιματοσ
Αποδεικνφεται θ απόλυτθ ςυμβατότθτα μεταξφ του
προτεινόμενου εξοπλιςμοφ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
βζλτιςτεσ ςυνκικεσ απόδοςθσ και θ απρόςκοπτθ
λειτουργία του κάκε ςυςτιματοσ
Τα Καλϊδια Σ.. είναι κατάλλθλα για λειτουργία ςε
κερμοκραςίεσ -20ο C ζωσ +110ο C.
Τα Καλϊδια Σ.. είναι διπλισ μόνωςθσ
Τα Καλϊδια Σ.. βρίςκονται μζςα ςε κυματοειδι ςωλινα
με προςταςία UV.
Τα Καλϊδια Ε.. είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που
αναγράφονται ςτθ μελζτθ
Οι Θλεκτρικοί πίνακεσ - Κυτία διαςφνδεςθσ είναι
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτθ
μελζτθ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

ΤΜΗΜΑ 2 : Φορτθγό Αυτοκίνθτο

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΟΦΩΣΗΣ
Ρροδιαγραφι
α/α

Ρροςφορά
Υποχρ/κι
απαίτθςθ

Ρεριγραφι

1.

Τεχνικά χαρακτθριςτικά:

1.1.

Κινθτιρασ, : τουλάχιςτον 2200 cc

1.2.

Κινθτιρασ : 4 κυλίνδρων - 16 βαλβίδων

1.3.

Καφςιμο, : diesel

1.4.

τροφοδοςία : με άμεςο ψεκαςμό

1.5.

Σφςτθμα ψφξθσ: : Υδρόψυκτο

1.6.
Σφςτθμα
μετάδοςθσ:
θλεκτρονικό ζλεγχο

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

:

ΝΑΛ
ΝΑΛ

Τετρακίνθςθ

με
ΝΑΛ

1.7.
Μζγιςτθ Λπποδφναμθ ςτισ 3750 ςτροφζσ. :
τουλάχιςτον 150Hp
1.8.
μθχανικό κιβϊτιο ταχυτιτων 5 ςχζςεων,: ι
περιςςότερων
1.9.

Κατθγορία Εκπομπϊν ρίπων : Τουλάχιςτον EURO 5

1.10.

Διαχείριςθ καυςαερίων : Με οξειδωτικό καταλφτθ
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Απάντθςθ
προμθκ/τι

Ραραπομπι
προςφοράσ

Ραρατθριςεισ
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1.11.

Αρικμόσ κυρϊν: 4

1.12.

Σφςτθμα διεφκυνςθσ: Υποβοθκοφμενθ κρεμαριζρα

1.13.

Ρζδθςθ εμπρόσ: : αεριηόμενα διςκόφρενα

1.14.

Ρζδθςθ πίςω: : ταμποφρα

ΝΑΛ

ΝΑΛ
ΝΑΛ

1.15. Σφςτθμα πζδθςθσ: Σφςτθμα Αντιμπλοκαρίςματοσ
ABS + EBD
1.16.

ελαςτικά : 255/60 R18

1.17.

Ηάντεσ : ατςάλινεσ

1.18.

Ϋφζλιμο Ψορτίο : τουλάχιςτον 1000 Kg

1.19.

Λκανότθτα ρυμοφλκιςθσ : τουλάχιςτον 3500 Kg

1.20. εξωτερικό πλάτοσ
τουλάχιςτον 1800mm
1.21.

ΝΑΛ

χωρίσ

ΝΑΛ

τουσ

ΝΑΛ

κακρζπτεσ:
ΝΑΛ

εξωτερικό μικοσ : τουλάχιςτον 5300mm

ΝΑΛ

1.23.

Μικοσ καρότςασ ςτο πάτωμα: τουλάχιςτον 1,5m

1.24.

Μζγιςτο Ρλάτοσ καρότςασ: τουλάχιςτον 1,5m

1.25.

Φψοσ φόρτωςθσ: Από 450mm ζωσ 490 mm

1.26.

μζγιςτθ ταχφτθτα : τουλάχιςτον 165 Km/hr
Μζγιςτθ κλίςθ κίνθςθσ: τουλάχιςτον 30

1.28. Μζγιςτθ ροπι
τουλάχιςτον 400 Nm

ΝΑΛ
ΝΑΛ

1.22. Ελάχιςτθ απόςταςθ από το ζδαφοσ: τουλάχιςτον
200 mm

1.27.

ΝΑΛ

ςτισ

1500-2500

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

Ο

ΝΑΛ
ςτροφζσ:
ΝΑΛ

1.29.

Κατανάλωςθ εντόσ πόλθσ /100Km: το πολφ 9,5 Lit

1.30.

Κατανάλωςθ εκτόσ πόλθσ /100Km: το πολφ 6,8 Lit

1.31.

Ωωρθτικότθτα ρεηερβουάρ : τουλάχιςτον 70 Lit

1.32.

Εκπομπζσ CO2 εντόσ πόλθσ: το πολφ 250 gr/Km

1.33.

Εκπομπζσ CO2 εκτόσ πόλθσ: το πολφ 165 gr/Km

1.34.

Air Condition με φίλτρο γφρθσ

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

1.35. Ωρϊμα : Λευκό με κίτρινθ λωρίδα περιμετρικά οι
διαςτάςεισ τθσ οποίασ κα υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία.
1.36.

Ηϊνεσ αςφαλείασ. : 2 μπροσ και 3 πίςω

1.37.

Ρροεντατιρεσ ηωνϊν μπροςτά

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

1.38. Αερόςακοι: : Τουλάχιςτον οδθγοφ, ςυνοδθγοφ,
πλευρικοί κϊρακοσ και τφπου κουρτίνασ
1.39. Κόρυβοσ:
1999/101/EC

:

Σφμφωνα

με

τθν

οδθγία

ΝΑΛ

ΕΕ
ΝΑΛ

2.

Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ:

2.1.

Κλείδωμα : με τθλεχειριςτιριο κεντρικά και
Σελίδα 100

ΝΑΛ
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θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ
2.2.

Θλεκτρικά παράκυρα : Τουλάχιςτον εμπρόσ

2.3.

Ατςάλινθ κανονικι ρεηζρβα

2.4.

Κάκιςμα οδθγοφ: υκμιηόμενο

2.5.

Ραροχζσ 12Volt: Τουλάχιςτον 2

2.6.

Ρροβολείσ ομίχλθσ

2.7.

Θχοςφςτθμα με άδιο / CD και κεραία

2.8.

Κοτςαδόρο με φισ ρεφματοσ

2.9

Ρατάκια καουτςοφκ

2.10.

Λαςποτιρεσ

3.

Λοιπά:

3.1.

Ενθμερωτικζσ Ρινακίδεσ/ ζντυπα ςτα Ελλθνικά

ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ
ΝΑΛ

3.2.
Εγχειρίδιο χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ
ελλθνικι γλϊςςα
3.3.
Άδεια
οχιματοσ

ΝΑΛ

κυκλοφορίασ

και

πινακίδεσ

ΝΑΛ

κρατικοφ
ΝΑΛ

3.4.
Συνοδευτικά εργαλεία: Γρφλοσ, Ρυροςβεςτιρασ,
κουτί πρϊτων βοθκειϊν, προειδοποιθτικό τρίγωνο
3.5.
Λογότυπα Διμου και προγράμματοσ: ςυνολικι
διάςταςθ Λογότυπου κάκε πλευράσ του αυτοκινιτου:
120Ω50cm, με αυτοκόλλθτα γράμματα και ςιματα που κα
δοκοφν.
3.6.
Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ: τουλάχιςτον 36 μινεσ
από τθν θμζρα παραλαβισ ι τουλάχιςτον 150.000Κm,
που κα περιλαμβάνει εργαςία και ανταλλακτικά.
3.7.
Στθν Εγγφθςθ περιλαμβάνεται οτιδιποτε χρειαςτεί
(εργαςία και ανταλλακτικά) για τθν πλιρθ και ζντεχνθ
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ςτον κινθτιρα, ςτο ςφςτθμα
κίνθςθσ και ςτο ςφςτθμα πζδθςθσ. Θ αποκατάςταςθ κα
γίνεται δωρεάν ςε ειδικό χϊρο ο οποίοσ δε κα είναι εκτόσ
των ορίων τθσ ΡΕ Ζβρου.
3.8.
Ραράδοςθ ςτισ
Σουφλίου ςτο Σουφλί.

ΝΑΛ

ςτθν

εγκαταςτάςεισ

του

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

ΝΑΛ

Διμου
ΝΑΛ

3.9.
Ωρόνοσ παράδοςθσ το πολφ 30 θμζρεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI
[ΥΠΟΦΡΕΩΤΙΚΟ]

–

ΔΔΔ

(Πξνζαξκνζκέλν

από

ηελ

Αλαζέηνπζα

Αξρή)-

*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων: Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ, ιτοι
τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ (βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Παραρτιματοσ 2
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕ που κα
ανταποκρίνεται: α+ ςτισ καταςτάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ
τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που
ζχουν κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. Σο περιεχόμενο του αρχείου είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ
διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο
μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.+
*Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων: Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ με
βάςθ τθν τυποποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ Σ.Ε.Τ.Δ. που διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, θ οποία κα ανταποκρίνεται: α+ ςτισ
καταςτάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν
κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. Σο περιεχόμενο του αρχείου είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ
διακιρυξθσ, είτε ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο
μζροσ αυτισ. Η ωσ άνω διλωςθ αναρτάται και ςε επεξεργάςιμθ μορφι προκειμζνου να ςυντάξουν οι
οικονομικοί φορείσ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.+
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