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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Σελίδα 5 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 27 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 522 

Τηλέφωνο 2313 /319139 

Φαξ 2313/319135 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  M.Michailidou@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μ.Μιχαηλίδου 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών (ΟΤΑ).  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Νόμος 4412/2016.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ)         Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την  προαναφερθείσα  

            διεύθυνση και από τη διεύθυνση  http://www.pkm.gov.gr 
 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. 
ΣΑΕΠ0081.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810106). 

http://www.pkm.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 5 της Πράξης: «Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την 
Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με α.π. 2996/30.5.2019 (ΑΔΑ: 
ΩΘ3Ι7ΛΛ-ΚΜ8 -ορθή επανάληψη 14.10.2019) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5043339 . 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

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

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει το Υποέργο 5.1: “Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης ”. Η προμήθεια αφορά: 

Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και εξοπλισμού 
επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, που αφορά ένα αυτοκινούμενο επιχειρησιακό κέντρο-βαν 
(επιχειρησιακή εποχούμενη μονάδα αυτόνομου δικτύου κινητής επικοινωνίας 4G/LTE), το οποίο θα 
είναι εξοπλισμένο με οθόνες απεικόνισης, σέρβερς διαχείρισης πληροφοριών και τον απαιτούμενο 
επικοινωνιακό εξοπλισμό θέσης σε λειτουργία δικτύου 4G/LTE.  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Προμήθεια Εξοπλισμού για το έργο « Επιχειρησιακό σύστημα επείγουσας 
επικοινωνίας για την ανεμπόδιστη και αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρησιακών δράσεων διαχείρισης 
κρίσεων ή φυσικών καταστροφών » 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κινητό/φορητό και επεκτάσιμο σύστημα επικοινωνίας το οποίο τίθεται άμεσα 
σε λειτουργία και επιτρέπει στους υπεύθυνους διαχείρισης κρίσεων να συντονίζουν αποτελεσματικά και 
ανεμπόδιστα τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. 

Το σύστημα αποτελείται από: 

1) ένα (1) αυτοκινούμενο επιχειρησιακό κέντρο-βαν (επιχειρησιακή εποχούμενη μονάδα αυτόνομου 
δικτύου κινητής επικοινωνίας 4G/LTE ) το οποίο είναι εξοπλισμένο με οθόνες απεικόνισης, σέρβερς 
διαχείρισης πληροφοριών και τον απαιτούμενο επικοινωνιακό εξοπλισμό θέσης σε λειτουργία δικτύου 
4G/LTE, που του επιτρέπουν να παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

- παροχή – διάθεση υπηρεσιών πολυμέσων (multimedia)  

- κεντρική πλατφόρμα ελέγχου και εντολών 

- μεταφόρτωση πληροφοριών πεδίου με χρήση διαφορετικών μέσων μετάδοσης, όπως οπτικές ίνες, 
δορυφορική επικοινωνία κλπ. 

2) μία (1) φορητή μονάδα ταχείας θέσης σε λειτουργία δικτύου 4G/LTE. Πρόκειται για ένα μηχανισμό 
«κρίσιμων επικοινωνιών» με μορφή συμπαγούς φορητής μονάδας που συνδυάζει τις λειτουργίες ενός 
σταθμού βάσης και ενός δικτύου μετάδοσης και δρομολόγησης πληροφοριών (φωνής, δεδομένων, βίντεο). 

3) τριάντα (30) τηλέφωνα - συσκευές επικοινωνίας 4G/LTE βαρεως τύπου 

 

Προσφορές υποβάλλονται συνολικά για όλο το έργο. Δεν επιτρέπεται προσφορά για τμήμα του έργου. 

Εκτιμώμενη συνολική αξία  1.595.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 382.800,00€ ) 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων  

CPV : 341440000-8 Αυτοκίνητα Οχήματα Ειδικής Χρήσης - 32510000-1 Σύστημα ασύρματης 
τηλεπικοινωνίας 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 

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

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητα-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
-2013» 

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

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

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

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

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

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

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

 του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,  

                                                           
1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  





 

Σελίδα 8 

 του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα»,  

 της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με 
τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών 
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

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

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

 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΔΜΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης»                    

  της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 το ΦΕΚ 387/Β/1984 - Υπουργική Απ 6400/2060 περί «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης , θέσης και άρσης της 
κυκλοφορίας ….» 

 το ΦΕΚ 108/Β/4.2.2010, Απόφαση 129/2534 περί «καθορισμός χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού….» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω 

 Την υπ. αριθμ.511/2020 Απόφ. Ο.Ε.(ΑΔΑ:6ΞΤΨ7ΛΛ-ΝΧ6) σχετικά με τη «Συγκρότηση Πενταμελούς 
Επιτροπής διενέργειας και τεχνικής αξιολόγησης διαγωνισμών έργων ΕΣΠΑ και  συγχρηματοδοτούμενων 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» 

 την υπ’ αρ. 2996/30-05.2019 (ΑΔΑ:ΩΘ3Ι7ΛΛ-ΚΜ8 -ορθή επανάληψη 14.10.2019) Απόφαση ένταξης της 
πράξης  «Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5043339 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 

 το με αριθμ.πρωτ. οικ.709089(15812)/12-11-2019 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της ΠΚΜ περί 
«Ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών των  
Υποέργων της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση δομών και εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της 
ΠΚΜ» 

 Το με ΑΠ8886/4.3.2020  έγγραφο της ΑΔΜΘ περί έγκρισης αγοράς (ΑΔΑ: ΩΞΦ8ΟΡ1Υ-Ι6Κ) 

 την  υπ’ αρ. 2193/16-04-2020  σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για τον έλεγχο νομιμότητας της 
διακήρυξης 
την υπ’ αριθμ.874/21-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΙΝΒ7ΛΛ-ΘΟ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το τεύχος 
Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/10/2020 και ώρα 15:00 μ.μ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 08/10/2020 , ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 9:00 π.μ 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  28/08/2020  στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.pkm.gov.gr στις 02/09/2020  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

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

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ.405327/9096. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
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2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

5. το σχέδιο της σύμβασης 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

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

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

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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





 

Σελίδα 12 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα Υποδείγματα του Παραρτήματος IV της παρούσης. 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

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

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εννιακοσίων 
ευρώ  (31.900,00 €)  

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 08-11-2021, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

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





 

Σελίδα 13 

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

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

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

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

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

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

ή/και 

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

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

(γ) εάν με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει 
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

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

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2.γ. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με  
αμετάκλητη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

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

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

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

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

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

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

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

(1) ελάχιστο μέσο γενικό ετήσιο  κύκλο εργασιών τα τελευταία 3 έτη - διαχειριστικές χρήσεις 
τουλάχιστον ίσο με το με το 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης ή έναρξης δραστηριοτήτων του 
φορέα. Διευκρινίζεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών πρέπει να προκύπτει από εγκεκριμένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

(2)  πιστοληπτική ικανότητα, σε ύψος τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού του έργου, 
χωρίς ΦΠΑ. 

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

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται : 
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α1) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 (τριών) ετών, έως την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών να έχουν εκτελέσει - τουλάχιστον 2 συμβάσεις προμηθειας και/ή εγκατάστασης 
συστημάτων ασύρματων δικτύων επικοινωνίας, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσο με το 100% του 
προϋπολογισμού της υπό ανάθεση προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

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

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

α2) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 (τριών) ετών, έως την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών να έχουν εκτελέσει - τουλάχιστον 2 μετασκευές οχημάτων, με τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις CE και σχετικές εγκρίσεις τύπου.  

 

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

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

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

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

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

β) ISO 27001:2013 - Πιστοποίηση ασφάλειας πληροφοριών ή ισοδύναμο  
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Για υποψήφιους που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς 
φορείς. Στις περιπτώσεις ενώσεων/ κοινοπραξιών, για την ικανοποίηση της παρούσας απαίτησης, θα πρέπει 
τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης να είναι πιστοποιημένο για κάθε ένα από τα ζητούμενα πρότυπα. 

Ειδικά το πρότυπο ISO 27001:2013 - Πιστοποίηση ασφάλειας πληροφοριών αφορά στην από μερους του 
αναδόχου τήρηση των σχετικών διαδικασιών λόγω των ευαίσθητων σημείων του έργου, που αφορά σε 
λογισμικό κρίσιμων επικοινωνιών (critical infrastructure). 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

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

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

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

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

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 





 

Σελίδα 19 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

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

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

 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6).  

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

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

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.   

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από τον οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρείς 3 μήνες πριν από την 
ημέρα υποβολής του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

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

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

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

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

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

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 





 

Σελίδα 21 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]:  Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 
του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

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

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

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

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

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

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

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

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

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

Β.3   1. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή 
τους.   Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης 
οικονομικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση αντιγράφου του εντύπου Ε3 για τις τρεις 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις και εκκαθαριστικών σημειωμάτων των αντίστοιχων  Φορολογικών 
Δηλώσεων, συνοδευόμενων από Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
του για τις τρεις τελευταίες χρήσεις. 

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

 
2. Πρόσφατη, με ημερομηνία έκδοσης μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, τραπεζική 

βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα σε ύψος τουλάχιστον δέκα τοις 
εκατό (10%) του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς ΦΠΑ 

3. Ο προσφέρων δύναται, να στηρίζεται στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει 
στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του, τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και συγκεκριμένα: 

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

 Υπεύθυνη Δήλωση του τρίτου φορέα με την οποία αναλαμβάνει τη δέσμευση και υποχρέωση 
διάθεσης στον οικονομικό φορέα των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων καθ’ όλη την 
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καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής 
παράτασής της.  

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

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

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
(είτε πρόκειται για τους ίδιους ή μέλη της ένωσης ή τρίτους στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 
προσφέρων:  

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

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ 

  (Υποψηφίου 
Αναδόχου ή/και 
Υπεργολάβου) 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Σ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

(ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ
Α ΑΡΧΗ) 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

(από – έως) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 
Ημ/νία) 

        

        

        

 

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

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

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

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

α2) συμβάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, με την απαιτούμενη περιγραφή 
της προμήθειας που θα βεβαιώνει το αντίστοιχο-παρόμοιο της εμπειρίας του, συμπληρώνοντας τον 
παρακάτω πίνακα και επιπλεον αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την ολοκλήρωση της μετασκευής όπως, 
έγγραφο έγκρισης τύπου, πιστοποιητικά ελέγχου μετασκευών. 
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Α/
Α 

ΟΝΟΜΑ 
ΦΟΡΕΑ 

  
(Υποψηφίου 
Αναδόχου, 

Τρίτου ή/και 
Υπεργολάβο

υ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
Ο 

ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ  

ΠΕΛΑΤΗΣ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΊΗΣ
ΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & Ημ/νία) 

        

        

        

 

 Με τον ανωτέρω πίνακα να κατατεθεί αναλυτικό υπόμνημα με τα ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά των δηλωθέντων μετασκευών που διενεργήθηκαν την τελευταία 3ετία.  

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

β) Σε περίπτωση όπου ο προσωρινός Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  .  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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

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

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

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

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

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

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

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 

Απόσταση εκπομπής του δικτύου για επικοινωνία των 
χρηστών, που έχει την δυνατότητα να καλύψει το σύστημα 
επικοινωνίας με συνδυασμό των δύο κεραιων του 
επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE 
(την κεραία επί οχηματος έκτακτης ανάγκης σε σειρά με την 
κεραία του φορητού συστήματος ταχείας ανάπτυξης 
επείγουσας επικοινωνίας) 

30% 

Κ2 
Αριθμος εγγεγραμμένων χρηστών του τηλεφωνικού κέντρου 
του επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 
4G/LTE 

5% 

Κ3 
Αριθμος ομάδων χρηστών του τηλεφωνικού κέντρου του 
επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE 

5% 

Κ4 
Αριθμος ταυτόχρονων φωνητικών κλήσεων του τηλεφωνικού 
κέντρου του επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας 
επικοινωνίας 4G/LTE 

5% 

Κ5 
Αριθμος βιντεοκλήσεων του τηλεφωνικού κέντρου του 
επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE 

5% 

Κ6 Χρόνος Υλοποίησης του Έργου  10% 

Κ7 
Χρόνος αποκατάστασης της παροχης υπηρεσίας δικτύου 
4G/LTE σε περιπτωση δυσλειτουργίας κάποιας από τις 
μονάδες αυτόνομου δικτύου κινητής επικοινωνίας στο 

40% 
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πλαίσιο της μέγιστης όσο το δυνατόν αδιαλειπτης λειτουργιας 
συντήρησης - υποστήριξης της λειτουργίας που εγγυάται με 
SLA ο υποψήφιος ανάδοχος  

   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Το σύνολο της βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠi) του οικονομικού φορέαi, προκύπτει από το 
άθροισμα των αξιολογήσεων των επιμέρους κριτηρίων (Κ1,Κ2,Κ3,Κ4,Κ5,Κ6,Κ7) δηλαδή:  

ΒΤΠi=Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+Τ5+Τ6+Τ7  

όπου  

Τi=Bi*ΣΒi 

Βi: Ο βαθμος αξιολόγησης του κριτηρίου Κi 

ΣΒi: Ο συντελεστής βαρυτητας του κριτηρίου Κi 

 

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

 

1. Η βαθμολόγηση Β1 του κριτηρίου Κ1 γίνεται με βάση την απόσταση εκπομπής του δικτύου για 
επικοινωνία των χρηστών, που έχει την δυνατότητα να καλύψει το σύστημα επικοινωνίας με συνδυασμό 
των δύο κεραιων του επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE (την κεραία επί 
οχηματος έκτακτης ανάγκης σε σειρά με την κεραία του φορητού συστήματος ταχείας ανάπτυξης 
επείγουσας επικοινωνίας).  

Η προσφορά που έχει την δυνατότητα να καλύψει ακριβώς την ελάχιστη απόσταση που ορίζει η διακήρυξη 
λαμβάνει τον βαθμό 100, η προσφορά με την κάλυψη της μεγαλύτερης απόστασης λαμβάνει τον βαθμό 150 
και όλες οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων 
τιμών. 

Το κριτήριο Κ1 αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές με αριθμό 7 και 12 του πίνακα συμμόρφωσης. Ο 
υποψήφιος για να βαθμολογηθεί στο παρόν κριτήριο θα πρέπει να καλύπτει την απαίτηση της κάθε μια από 
τις παραπάνω προδιαγραφές ξεχωριστά ως προς τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις. 

 

2. Η βαθμολόγηση Β2 του κριτηρίου Κ2 γίνεται με βάση τον αριθμο των εγγεγραμμένων χρηστών του 
τηλεφωνικού κέντρου του επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE (που η 
εξυπηρετηση θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης) 

Η προσφορά που έχει ακριβώς τον ελαχιστο αριθμο που ορίζει η διακήρυξη λαμβάνει τον βαθμό 100, η 
προσφορά με τον μεγαλύτερο αριθμό λαμβάνει τον βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες προσφορές 
λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων τιμών. 

Το κριτήριο Κ2 αφορά στην τεχνική προδιαγραφή με αριθμό 5α του πίνακα συμμόρφωσης 
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3. Η βαθμολόγηση Β3 του κριτηρίου Κ3 γίνεται με βάση τον αριθμο των ομάδων χρηστών του τηλεφωνικού 
κέντρου του επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE (που η εξυπηρετηση θα γίνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης) 

Η προσφορά που έχει ακριβώς τον ελαχιστο αριθμο που ορίζει η διακήρυξη λαμβάνει τον βαθμό 100, η 
προσφορά με τον μεγαλύτερο αριθμό λαμβάνει τον βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες προσφορές 
λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων τιμών. 

Το κριτήριο Κ3 αφορά στην τεχνική προδιαγραφή με αριθμό 5β του πίνακα συμμόρφωσης 

 

4. Η βαθμολόγηση Β4 του κριτηρίου Κ4 γίνεται με βάση τον αριθμό των ταυτόχρονων φωνητικών κλήσεων 
του τηλεφωνικού κέντρου του επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE (που η 
εξυπηρετηση θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης) 

Η προσφορά που έχει ακριβώς τον ελαχιστο αριθμο που ορίζει η διακήρυξη λαμβάνει τον βαθμό 100, η 
προσφορά με τον μεγαλύτερο αριθμό λαμβάνει τον βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες προσφορές 
λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων τιμών. 

Το κριτήριο Κ4 αφορά στην τεχνική προδιαγραφή με αριθμό 5γ του πίνακα συμμόρφωσης 

 

5. Η βαθμολόγηση Β5 του κριτηρίου Κ5 γίνεται με βάση τον αριθμό των ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων του 
τηλεφωνικού κέντρου του επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE (που η 
εξυπηρετηση θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης) 

Η προσφορά που έχει ακριβώς τον ελαχιστο αριθμο που ορίζει η διακήρυξη λαμβάνει τον βαθμό 100, η 
προσφορά με τον μεγαλύτερο αριθμό λαμβάνει τον βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες προσφορές 
λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων τιμών. 

Το κριτήριο Κ5 αφορά στην τεχνική προδιαγραφή με αριθμό 5δ του πίνακα συμμόρφωσης 

 

6. Η βαθμολόγηση Β6 του κριτηρίου Κ6 γίνεται με βάση τον Χρόνο Υλοποίησης του Έργου (με τεκμηρίωση 
της ρεαλιστικότητας εκτέλεσης του χρονοδιαγραμματος στην τεχνική περιγραφή και του αναφερόμενου 
χρόνου υλοποίησης). 

Η προσφορά που έχει τον μέγιστο, σύμφωνα με την διακήρυξη, χρόνο υλοποίησης λαμβάνει τον βαθμό 100, 
η προσφορά με τον μικρότερο χρόνο υλοποίησης λαμβάνει τον βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες προσφορές 
λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' αναλογία των δύο ακραίων τιμών. 

Το κριτήριο Κ6 αφορά στην τεχνική προδιαγραφή με αριθμό 1 του πίνακα συμμόρφωσης 

 

7. Η βαθμολόγηση Β7 του κριτηρίου Κ7 γίνεται με βάση τόν χρόνο αποκατάστασης της παροχης υπηρεσίας 
δικτύου 4G/LTE σε περιπτωση δυσλειτουργίας κάποιας από τις μονάδες αυτόνομου δικτύου κινητής 
επικοινωνίας στο πλαίσιο της μέγιστης όσο το δυνατόν αδιαλειπτης λειτουργιας συντήρησης - υποστήριξης 
της λειτουργίας που εγγυάται με SLA ο υποψήφιος ανάδοχος (με τεκμηρίωση στην τεχνική περιγραφή του 
αναφερόμενου χρόνου αποκατάστασης και με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεια των όσων δηλώνονται 
στην προσφορά). 
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Η προσφορά που έχει τον μέγιστο, σύμφωνα με την διακήρυξη, χρόνο αποκατάστασης της παροχής 
υπηρεσίας δικτύου 4G/LTE λαμβάνει τον βαθμό 100, η προσφορά με τον μικρότερο χρόνο αποκατάστασης 
λαμβάνει τον βαθμό 150 και όλες οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν ενδιάμεση βαθμολογία κατ' 
αναλογία των δύο ακραίων τιμών. 

Το κριτήριο Κ7 αφορά στην τεχνική προδιαγραφή με αριθμό 3 του πίνακα συμμόρφωσης 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

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

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

 

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

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

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

ΒΤΠi=Τ1+Τ2+Τ3+Τ4+Τ5+Τ6+Τ7.  

όπου  

Τi=Bi*ΣΒi 

Βi: Ο βαθμος αξιολόγησης του κριτηρίου Κi 

ΣΒi: Ο συντελεστής βαρυτητας του κριτηρίου Κi 

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

 

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

 

Η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς ΒΟΠi προκύπτει από τον τύπο: 

ΒΟΠi = ΟΠmin / ΟΠi 

όπου 

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

ΟΠi : το ποσό της οικονομικής προσφοράς i  

 

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

ΤΒΑi =[ 0,30xΒOΠi]+[ 0,70xΒΤΠi]  
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Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο διαγωνιζόμενος με την 
υψηλότερη βαθμολογία ΤΒΑ ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.   

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

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

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

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

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

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

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

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

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

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

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

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

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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

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

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

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα V). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται.,  συμπληρωμένο μαζί με την προσφορά, σε μορφή pdf και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 73 του ν.4412/16 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   

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

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

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

 

2.4.3.2      Τεχνική Προσφορά  

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

Ειδικότερα οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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1) Όλα τα σχέδια, μελέτες τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια, prospectus, εικόνες κλπ., των κατασκευαστών 

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

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

του Παραρρτήματος ΙΙ.  

2) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου, ή επίσημες υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων ελέγχου της ποιότητας, που να βεβαιώνουν την καταλληλόλητα των 
κυριότερων προϊόντων.  

3) Πιστοποιητικά Κατασκευαστή (CE), ή Δηλώσεις Συμμόρφωσης ανά προβλεπόμενο είδος (εφόσον 
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία). Σχετικά με την μετασκευή του Οχήματος / Βαν, οι 
υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι η μετασκευή θα γίνει 
σύμφωνα με του κανονισμούς και θα προσκομίσουν τις σχετικές εγκρίσεις, με την παράδοση του 
μετασκευασμένου οχήματος.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 
μηνών από την επομένη της αναφερόμενης ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών. 

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

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

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

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά και δεν επιτρέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

Ι) η οποία δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του Παραρτήματος Ι και ειδικότερα τις 
υποχρεωτικές προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 08-10-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:00 π.μ 

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

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

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/20162  και τους όρους της 
παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή3 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

                                                           
2  Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4608/2019 
3 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 





 

Σελίδα 37 

αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων4. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

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

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου 5. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς6. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

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

                                                           
4        Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
5 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
6  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών.  Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης   

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

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

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,  παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 372, του ν. 4412/2016 

και να 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 
του ν. 4412/2016 , στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104, του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
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(β)δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

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

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

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

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.   

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

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

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

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια 
της διαδικασίας . 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
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πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

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

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της 
ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της Απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

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

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

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

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

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

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

 4.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης με εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους …………. Ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον 
3 ετών ή όσων προσφέρει ο ανάδοχος με την προσφορά του , η οποία θα αρχίζει με την οριστική παραλαβή 
των ειδών   

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

 

4.3  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

 

4.4 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.4.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/16. 

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

4.5 Υπεργολαβία 

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

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

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

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

 

4.6 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

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

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

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

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

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

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

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

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στο σύνολό του. 
Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο εντός 6 μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. Τα προμηθευόμενα είδη θα συνοδεύονται από τεύχος αναλυτικών οδηγικών χρήσης στα 
Ελληνικά ή Αγγλικά. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει και την εγγύηση του κάθε τμήματος του εξοπλισμού 
από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 
Η παράδοση περιλαμβάνει, εντός του οριζόμενου χρόνου παράδοσης των 6 μηνών, την δοκιμαστική 
λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού στο πεδίο και την εκ παραλλήλου εκπαίδευση, στη χρήση των 
συστηματων, του προτεινόμενου από την Αναθετουσα Αρχή προσωπικού. Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 
τουλάχιστον 8 ώρες για κάθε εκπαιδευόμενο και θα γίνεται σε τμήματα των 10 ατόμων. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

Η παραλαβή αφορά τον παρακάτω εξοπλισμό: 
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1) ένα (1) αυτοκινούμενο επιχειρησιακό κέντρο-βαν (επιχειρησιακή εποχούμενη μονάδα αυτόνομου 
δικτύου κινητής επικοινωνίας 4G/LTE ) το οποίο είναι εξοπλισμένο με οθόνες απεικόνισης, σέρβερς 
διαχείρισης πληροφοριών και τον απαιτούμενο επικοινωνιακό εξοπλισμό θέσης σε λειτουργία δικτύου 
4G/LTE, που του επιτρέπουν να παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

- παροχή – διάθεση υπηρεσιών πολυμέσων (multimedia)  

- κεντρική πλατφόρμα ελέγχου και εντολών 

- μεταφόρτωση πληροφοριών πεδίου με χρήση διαφορετικών μέσων μετάδοσης, όπως οπτικές ίνες, 
δορυφορική επικοινωνία κλπ. 

2) μία (1) φορητή μονάδα ταχείας θέσης σε λειτουργία δικτύου 4G/LTE. Πρόκειται για ένα μηχανισμό 
«κρίσιμων επικοινωνιών»  με μορφή συμπαγούς φορητής μονάδας που συνδυάζει τις λειτουργίες ενός 
σταθμού βάσης και ενός δικτύου μετάδοσης και δρομολόγησης πληροφοριών (φωνής, δεδομένων, 
βίντεο) 

3) τριάντα (30) τηλέφωνα - συσκευές επικοινωνίας 4G/LTE βαρεως τύπου 

 

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

Η παράδοση - παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται σε 2 φάσεις: 

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

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

2) Στην δεύτερη φάση, η οποία θα γίνει στο πεδίο, θα παρουσιαστεί με ειδικό σενάριο από τον 
αναδοχο, ο τρόπος κάλυψης μιας πιθανής δυσλειτουργίας τμήματος του εξοπλισμού, με τον ίδιο 
τρόπο ακριβώς που περιέγραψε στην προσφορά του και βεβαιωσε με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η 
Επιτροπή θα διαπιστώσει ιδιαίτερα την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις εντός του χρονικού διαστήματος όπως έχει δεσμευτεί. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

 

6.4.  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

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

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

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

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

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

Οι απαιτήσεις για την λειτουργία του συστήματος, επιβάλλουν την δέσμευση του αναδόχου, με μια 
συμφωνία επιπέδου συντήρησης, για τουλάχιστον 3 χρόνια, κατά το οποίο διάστημα ο ανάδοχος εγγυάται 
ότι, η υπηρεσία της δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης, θα είναι πάντα διαθέσιμη 
για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες και 50 ηλεκτρονικές ομάδες συνολικά με δυνατότητα 40 
ταυτόχρονων κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων. 

Επιπλεον ο ανάδοχος θα πρεπει να μπορει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του SLA και σε κάθε άσκηση 
ετοιμότητας η οποία θα γίνεται τακτικά τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο) και 
αιφνιδιαστικά τουλάχιστον άλλες 2 φορές τον χρόνο. Οι ασκήσεις ετοιμότητας θα έχουν σενάρια που θα 
περιλαμβάνουν και την περίπτωση της βλάβης ή δυσλειτουργίας τμήματος του εξοπλισμού του 
επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE και την μη δυνατότητα παροχής της 
υπηρεσίας δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις απαιτησεις. 

Σε περίπτωση, έκτακτης ανάγκης ή άσκησης ετοιμότητας, κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Φορέας 
Λειτουργίας διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία μέρους του εξοπλισμού (είτε στο 
σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος έκτακτης ανάγκης είτε στο φορητό σύστημα 4G/LTE ταχείας 
ανάπτυξης) και δεν μπορει να είναι διαθεσιμη ΑΜΕΣΑ η ως άνω υπηρεσία της δημιουργίας δικτύου 
επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες και 50 ηλεκτρονικές 
ομάδες, με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων, ενημερωνει σχετικά 
τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος από την στιγμή της ενημέρωσης, συνολικά το πολύ εντός 6 
ωρών, να μπορει να καλύψει το έλειμμα που δημιουργησε η δυσλειτουργία του εξοπλισμού, με τρόπο που 
θα έχει συμφωνηθεί και στην μεταξύ τους σύμβαση. 

Οι αποδεκτοί, από την Αναθέτουσα Αρχή, τρόποι, με σκοπό να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η υπηρεσία της 
δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες 
και 50 ηλεκτρονικές ομάδες, με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων, 
είναι: 

1) Η κατοχή, από τον ανάδοχο, επιπλέον, αντίστοιχου με τον προσφερόμενο, εξοπλισμού και συσκευών και 
η διαθεσιμότητά τους σε συγκεκριμένο σημείο, εντός του ως άνω συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, 
μετά την ενημέρωση του αναδόχου. 

2) Η κατοχη, από τον ανάδοχο, πληρους σειράς ανταλλακτικών και εξειδικευμενου τεχνικου προσωπικού, 
με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και λογισμικά για τον έλεγχο, την διαγνωση και την επισκευή του μη 
λειτουργούντος εξοπλισμού, εντός του ως άνω συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, μετά την ενημέρωση 
του αναδόχου. 
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Ο υποψήφιος ανάδοχος θα δεσμευτεί κατα την υποβολή της τεχνικής του προσφοράς για τα ανωτέρω με 
σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει τον τρόπο από τους παραπάνω που θα επιλέξει και με 
τον οποίο θα εγγυηθεί την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

6.5.  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

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

 

                                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                                               ΤΗΣ Π.Κ.Μ 
 
 
 
 
                                                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού τόσο για τις υπηρεσίες της ΠΚΜ 
όσο και για τις εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας μιας και κρίνεται σκόπιμη η ανάληψη 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόληψης και των δυνατοτήτων αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών σε ζώνες υψηλού κινδύνου. Στην προσπάθεια αυτή πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι 
αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής 
Προστασίας, οι οποίες αποδεδειγμένα ενεργοποιούνται σε δράσεις πολιτικής προστασίας εντός της 
διοικητικής επικράτειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή την στιγμή στην ΠΚΜ 
δραστηριοποιούνται 60 Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας έχει λάβει αιτήματα από πολλές από τις ανωτέρω εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής 
προστασίας να τις χορηγήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς πολλές από αυτές διαθέτουν απαρχαιωμένο 
ή ελλιπή εξοπλισμό. 

Το έργο θα υλοποιηθεί με επτά (7) υποέργα. 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στο Υποέργο 5.1: «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου 
επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης», που αφορά ένα 
αυτοκινούμενο επιχειρησιακό κέντρο-βαν (επιχειρησιακή εποχούμενη μονάδα αυτόνομου δικτύου κινητής 
επικοινωνίας 4G/LTE), το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με οθόνες απεικόνισης, σέρβερς διαχείρισης 
πληροφοριών και τον απαιτούμενο επικοινωνιακό εξοπλισμό θέσης σε λειτουργία δικτύου 4G/LTE.  

Εκτιμώμενη Αξία Τμήματος Α: 1.977.800,00€ (1.595.000,00€ + 382.800,00€ ΦΠΑ) 

Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει:  

 «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού 
επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης» 

ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4G/LTE ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για κρίσιμες επικοινωνίες κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, χρειάζεται ένα σύστημα που να καλύπτει τις απαιτήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Η λύση είναι ένα κινητό σύστημα που να επιτρέπει πολύ γρήγορη θέση σε λειτουργία, επιτρέποντας στους 
επιχειρούντες να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τις λειτουργίες τους σε οποιαδήποτε περιοχή. Με ένα 
τέτοιο σύστημα, η διοίκηση αποκτά δυνατότητες για mission-critical υπηρεσίες φωνής και υπηρεσίες 
δεδομένων ευρυζωνικής πρόσβασης.  

Το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος θα είναι να μπορει να δημιουργεί δίκτυο 4G/LTE αλλα και να είναι 
συμβατό και να συνδέεται με άλλα δίκτυα (4G/LTE, TETRA κλπ) αυτόματα χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. 
Ετσι εκτός από την αυτόνομη λειτουργία σε περιπτώσης έκτακτης ανάγκης θα μπορει να καλύψει κενά 
κάλυψης υφιστάμενων δικτύων και να λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτά όταν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση.  
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Συνήθως οι διαφορετικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συνοψίζονται 
σε διάφορα σενάρια. 

1) Ανακούφιση από καταστροφές 

Αντιμετώπιση καταστροφών: Όταν συμβαίνουν καταστροφές (σεισμοί κ.λπ.), η υποδομή έχει υποστεί ζημιά 
και τα οχήματα δεν μπορούν να φθάσουν στο σημείο του ατυχήματος. Εν τω μεταξύ, το δίκτυο επικοινωνίών 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας και η κατάσταση είναι άγνωστη, καθιστώντας δύσκολη την άμεση διάσωση. 

Ετσι οταν συμβαίνει καταστροφή, οι επικοινωνίες ενδέχεται να καταστραφούν. Το κινητό σύστημα 
επικοινωνιών τοποθετημένο σε όχημα μπορεί να εισέλθει στην περιοχή της καταστροφής από τους πρώτους 
επιχειρούντες και να αποκαταστήσει γρήγορα τις επικοινωνίες μεταξύ του σημείου καταστροφής και του 
κέντρου διοίκησης. 

Σε βαριές ζημιές που δεν μπορούν να φτάσουν τα αυτοκίνητα, το φορητό σύστημα επικοινωνιών μπορεί να 
μεταφερθεί από τους διασώστες και παρέχει την υπηρεσία επικοινωνίας για την ομάδα που επιχειρεί. 

Μέσω του επιτόπου προσωρινού δικτύου μπορούν να οργανωθούν δραστηριότητες διάσωσης. Η 
κατάσταση διευκρινίζεται με την αποστολή βίντεο πίσω από την περιοχή καταστροφής, έτσι ώστε η 
διοίκηση να μπορεί να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τη διάσωση. 

2) Δημόσια ασφάλεια 

Δημόσια ασφάλεια: Τα δημόσια δίκτυα ενδέχεται να έχουν "τρύπες" στην κάλυψή τους. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε κακή ασφάλεια κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων ή σε τακτικές περιπολίες, με 
αποτέλεσμα την αργή ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ένα ευέλικτο δίκτυο είναι 
απαραίτητο για την πλήρωση αυτών των τρυπών. 

Η διασφάλιση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια σημαντικών συμβάντων απαιτεί επικοινωνία πλήρους 
κάλυψης και κινητης βιντεοπαρακολούθησης. Παρουσιάζεται με τρύπες κάλυψης δικτύου κεντρικών 
γραφείων, το φορητό σύστημα επικοινωνιών 4G/LTE ή το σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος 
έκτακτης ανάγκης μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα για αποτελεσματικές και ενοποιημένες επικοινωνίες. 
Συνδέοντας το πεδίο και το κέντρο διοίκησης με δορυφόρο ή οπτική ίνα, μπορει να μεταφορτωθεί το βίντεο 
από το πεδίο στο κέντρο διοίκησης. 

3) Πυρόσβεση 

Πυροσβεστική: Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, οι πρώτοι επιχειρούντες αγωνιζονται ενάντια στον χρόνο. 
Συνήθως, η κάλυψη του δικτύου είναι κακή εντός των κτιρίων. Γρήγορες, επαγγελματικές και ανθεκτικές 
επικοινωνίες είναι απαραίτητες για την παροχή έγκαιρων αναφορών κατάστασης και οδηγιών διάσωσης. 

Το φορητό σύστημα επικοινωνιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της κάλυψης σε εσωτερικές 
και υπόγειες θέσεις. Η υπηρεσία δρομολόγησης επικοινωνίας είναι διαθέσιμη και το βίντεο πυρκαγιάς σε 
πραγματικό χρόνο μεταδίδεται πίσω στο κέντρο διοίκησης. 

Σε κτίριο, τα μέλη της ομάδας διάσωσης επικοινωνούν μεταξύ τους και αναφέρουν στον διοικητή μέσω των 
προσωπικών συσκευών. 

Σε σήραγγα, τα μέλη της ομάδας διάσωσης επικοινωνούν μεταξύ τους και αναφέρουν στον κυβερνήτη μέσω 
του αναμεταδότη οχήματος. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το σύστημα στο σύνολό του και τα επι μέρους στοιχεία του εξοπλισμού θα έχουν επι ποινή αποκλεισμού 3 
έτη εγγύηση κατασκευαστή.  
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Υποστήριξη λειτουργίας - SLA (service level agreement) 3 ετών 

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

Η χρήση του εξοπλισμού είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις εκτακτης ανάγκης στις οποίες 
περιπτώσεις δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, με 
σκοπό την παροχή της υπηρεσίας δημιουργίας δικτύου 4G/LTE έκτακτης ανάγκης, που να καλύπτει τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Ετσι λοιπόν, οι απαιτήσεις για την λειτουργία του συστήματος, επιβάλλουν την δέσμευση του αναδόχου, με 
μια συμφωνία επιπέδου συντήρησης, για τουλάχιστον 3 χρόνια, κατά το οποίο διάστημα ο ανάδοχος 
εγγυάται ότι, η υπηρεσία της δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης, θα είναι πάντα 
διαθέσιμη για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες και 50 ηλεκτρονικές ομάδες συνολικά με 
δυνατότητα 40 ταυτόχρονων κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων. 

Επιπλεον ο ανάδοχος θα πρεπει να μπορει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του SLA και σε κάθε άσκηση 
ετοιμότητας η οποία θα γίνεται τακτικά τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο) και 
αιφνιδιαστικά τουλάχιστον άλλες 2 φορές τον χρόνο. Οι ασκήσεις ετοιμότητας θα έχουν σενάρια που θα 
περιλαμβάνουν και την περίπτωση της βλάβης ή δυσλειτουργίας τμήματος του εξοπλισμού του 
επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE και την μη δυνατότητα παροχής της 
υπηρεσίας δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις απαιτησεις. 

Σε περίπτωση, έκτακτης ανάγκης ή άσκησης ετοιμότητας, κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Φορέας 
Λειτουργίας διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία μέρους του εξοπλισμού (είτε στο 
σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος έκτακτης ανάγκης είτε στο φορητό σύστημα 4G/LTE ταχείας 
ανάπτυξης) και δεν μπορει να είναι διαθεσιμη ΑΜΕΣΑ η ως άνω υπηρεσία της δημιουργίας δικτύου 
επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες και 50 ηλεκτρονικές 
ομάδες, με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων, ενημερωνει σχετικά 
τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος από την στιγμή της ενημέρωσης, συνολικά το πολύ εντός 6 
ωρών, να μπορει να καλύψει το έλειμμα που δημιουργησε η δυσλειτουργία του εξοπλισμού, με τρόπο που 
θα έχει συμφωνηθεί και στην μεταξύ τους σύμβαση. 

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

Οι αποδεκτοί, από την Αναθέτουσα Αρχή, τρόποι, με σκοπό να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η υπηρεσία της 
δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες 
και 50 ηλεκτρονικές ομάδες, με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων, 
είναι: 

1) Η κατοχή, από τον ανάδοχο, επιπλέον, αντίστοιχου με τον προσφερόμενο, εξοπλισμού και συσκευών και 
η διαθεσιμότητά τους σε συγκεκριμένο σημείο, εντός του ως άνω συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, 
μετά την ενημέρωση του αναδόχου. 

2) Η κατοχη, από τον ανάδοχο, πληρους σειράς ανταλλακτικών και εξειδικευμενου τεχνικου προσωπικού, 
με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και λογισμικά για τον έλεγχο, την διαγνωση και την επισκευή του μη 
λειτουργούντος εξοπλισμού, εντός του ως άνω συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, μετά την ενημέρωση 
του αναδόχου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα δεσμευτεί κατα την υποβολή της τεχνικής του προσφοράς για τα ανωτέρω με 
σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει τον τρόπο από τους παραπάνω που θα επιλέξει και με 
τον οποίο θα εγγυηθεί την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τα παραπάνω. 
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Με την παράδοση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής λετουργίας των ειδών της σύμβασης, ο ανάδοχος 
πρέπει να προσκομίσει επικαιροποιημένη έγγραφη δέσμευση του για τα ανωτέρω. 

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

 

2.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G/LTE ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Το σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος έκτακτης ανάγκης, με βαση την διεθνή εμπειρία, είναι η 
ιδανική λύση για κρίσιμης σημασίας αποστολές που χρειάζονται: 

• Σύστημα διοίκησης και αποστολών επί οχήματος, που παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση για την 
εκπλήρωση αποστολών στο πεδίο.  

• Ευέλικτη κάλυψη και γρήγορη εγκατάσταση, προσφέροντας άμεση απόκριση για να σωθούν ζωές 
όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει.  

• Απομακρυσμένη διαχείριση και ζωντανη εικονα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την 
απομακρυσμένη καθοδήγηση με κλήσεις δικτύου και παρακολούθηση βίντεο μεταξύ του πεδίου αποστολής 
και του κέντρου εντολών. 

Το σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος έκτακτης ανάγκης έχει εφαρμογή σε πολλαπλά σενάρια, 
όπως σε περιοχές διάσωσης, διασφάλιση σπουδαίων γεγονότων, ανακούφιση από καταστροφές και τακτική 
διοίκηση, παρέχοντας ισχυρές λειτουργίες όπως:  

1. ολοκληρωμένες υπηρεσίες πολυμέσων και λειτουργίες αποστολής.  

2. Δημιουργία μιας ισχυρής πλατφόρμας ελέγχου και διοίκησης πεδίου.  

3. Μεταφόρτωση πληροφοριών πεδίου στο κέντρο διοίκησης μέσω πολλαπλών τρόπων μετάδοσης, 
όπως δορυφορικών και οπτικών ινών. 

Μερικα από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει απαραιτήτως να έχει το συστημα είναι: 

1) Το προτεινόμενο σύστημα θα είναι ψηφιακό σύστημα δρομολόγησης ραδιοεπικοινωνιών που θα 
βασίζεται στα πρότυπα του 4G/LTE με τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Το σύστημα θα υποστηρίζει φωνή, δεδομένα και υπηρεσίες βίντεο. 

• Το σύστημα θα μπορει να λειτουργήσει σε TDD mode, και θα μπορει να υλοποιήσει bandwidth 
10MHz or 20MHz. 

• Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να παραμετροποιηθεί ως προς την λειτουργία του σε διαφορες 
συχνότητες, συμπεριλαμβανομένων των 400 MHz και 1,8 GHz (ανάλογα με τις συνθήκες και τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό). 

• Το σύστημα θα προσφέρει τουλάχιστον 9 QoS επίπεδο για τις διάφορες υπηρεσίες.όπως η υπηρεσία 
υψίστης προτεραιότητας emergency call. 

2) Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα συστήματα επικοινωνίας, όπως 
το Tetra και η υπηρεσία θα μπορει να διαλειτουργεί μεταξύ του νέου συστήματος και άλλων υπαρχόντων 
συστημάτων σε υπηρεσίες όπως η κλήση ομάδας και η κλήση PtP) να υποστηρίζει ευρυζωνικές υπηρεσίες 
πολυμέσων και πλήρεις λειτουργίες του κέντρου διοίκησης. 

3) Το σύστημα θα υποστηρίζει την επικοινωνία σε στατική κατάσταση ή/ και σε κίνηση. 
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4) Το σύστημα θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με το κέντρο διοίκησης (headquarters) μέσω δορυφόρου, 
μικροκυμάτων ή οπτικών ινών. Σε κάθε περίπτωση να έχει υλοποιημένη την σύνδεση μέσω δορυφόρου 
πάνω στο όχημα. 

Το Κινητό κέντρο διοίκησης και κινητό δίκτυο επικοινωνίας θα πρέπει να μπορει να προσφέρει κάλυψη σε 
οποιοδήποτε σημείο on demand με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις εξυπηρέτησης σε κάθε περίπτωση : 

• χρήστες: τουλάχιστον 400 σε τουλάχιστον 40 ομάδες,  

• κάλυψη: τουλάχιστον 3 χλμ έως 10 χλμ (ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες κεραίες και ισχύ του 
συστήματος όταν αυτό είναι σε στάση καθώς και το ανάγλυφο του εδάφους) 

Σε κίνηση, το όχημα θα είναι σε θέση να προσφέρει κάλυψη τουλάχιστον 500 μέτρων για αξιόπιστες 
επικοινωνίες εντός του κινούμενου στόλου που κατευθύνεται από και πρός το σημείο έκτακτης αναγκης. 

 

3.1 Χαρακτηριστικά του συστήματος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σύστημα θα παρέχει στο κέντρο απομακρυσμένης διοίκησης την δυνατότητα λήψης και αποστολής 
φωνής και βίντεο, καθώς και την υλοποίηση και τον έλεγχο της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.  

Το σύστημα θα εχει λογική λύσης all-in-one και θα επιτρέπει και θα συνδυάζει την χρήση δορυφορικού, 
ενσύρματου και ασύρματου δίκτυου, ενώ η λειτουργία πλήρους IP θα υποστηρίζει το τοπικό ασύρματο 
κανάλι, το δορυφορικό κανάλι, το τοπικό καλωδιακό κανάλι, κλπ., επιτρέποντας πολλαπλές λύσεις για τη 
φωνητική αποστολή, την επιτήρηση βίντεο και πολλά άλλα. 

Το όχημα αποστολής παρέχει υπηρεσίες γρήγορης ανταπόκρισης κατ 'απαίτηση (on-demand) όταν και όπου 
συμβαίνει η επείγουσα περίπτωση.  

Στο χώρο έκτακτης ανάγκης το όχημα θα αναπτύσσει γρήγορα καθ' ύψος μια κεραία μήκους τουλάχιστον 
10 μέτρων και θα δημιουργεί ένα "ιδιωτικό"- τοπικό δίκτυο, που θα καλύπτει ακτίνα τουλάχιστον 3 έως και 
10 χιλιομέτρων (ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες κεραίες και ισχύ του συστήματος όταν αυτό είναι σε 
στάση καθώς και το ανάγλυφο του εδάφους) για τους επιχειρούντες και χρήστες του συστήματος.  

Σε κίνηση, το όχημα θα είναι σε θέση να προσφέρει κάλυψη τουλάχιστον 500 μέτρων για αξιόπιστες 
επικοινωνίες εντός του κινούμενου στόλου που κατευθύνεται από και πρός το σημείο έκτακτης αναγκης. 

Το σύστημα θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα με ευρυζωνική δρομολόγηση για απομονωμένη 
λειτουργία πεδίου (Isolated Site Operation) και θα ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού του (λειτουργια βασικής ζώνης, μεταγωγή πακέτων δεδομένων, λειτουργίες 
προγραμματισμού), που εκτελούν πρωτίστως τις λειτουργίες του σταθμού βάσης και του κεντρικού δικτύου. 
Επίσης, θα ολοκληρώνει τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των φωνητικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών 
δεδομένων, των υπηρεσιών βίντεο και της δρομολόγησης και διαχείρισης δεδομένων των χρηστών.  

 

3.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και προδιαγραφές: 

1) Υψηλή απόδοση με πολλαπλές υπηρεσίες ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαύσουν ολοκληρωμένη 
διαθεσιμότητα πληροφοριών σε κάθε τοποθεσία, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της εργασίας 
και την αυξημένη ταχύτητα απόκρισης. 
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Το σύστημα θα βασίζεται σε πλατφόρμα σταθμού βάσης 4G/LTE, η οποία θα πρέπει να παρέχει απόδοση 
έως και 40Mbps(uplink 25Mbps, downlink 15Mbps with 10MHz bandwidth in TDD LTE) and 85Mbps(uplink 
50Mbps, downlink 35Mbps with 20MHz bandwidth in TDD LTE). Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε 
υπηρεσίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, θα έχει βελτιωμένο σχεδιασμό του σταθμού βάσης για την 
παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών επικοινωνιών.  

Ενδεικτικά αναφέρονται ως επιθυμητά ο χρόνος εγκατάστασης κλήσεων ομάδας <300 ms, και ο χρόνος 
εγκατάστασης προεπιλεγμένης κλήσης <150 ms.  

Εκτός από το φωνητικό κανάλι, στο σύστημα θα υπάρχουν επίσης υπηρεσίες δεδομένων όπως βίντεο, λήψη 
δεδομένων και υπηρεσίες GIS (Geographic Information System).  

2) Εύκολη ανάπτυξη, ευρεία προσαρμοστικότητα και κάλυψη δικτύου σε διάφορα περιβάλλοντα. 

Το σύστημα θα ενσωματώνει σταθμό βάσης 4G/LTE και λειτουργίες EPC (Evolved Packet Core). Επιπλεον θα 
μπορεί να συνδέσει ταυτόχρονα αρκετές μονάδες RRU ώστε να μπορεί να καλύψει μεγαλύτερες περιοχές 
ανάλογα με τις αναγκες. Οταν απαιτείται από ειδικές ανάγκες κάλυψης, θα μπορεί να συνδεθεί ένα RRU με 
κατευθυντικότητα, ώστε να καλύπτει απόσταση έως και 10 χιλιομέτρων προς την συγκεκριμένη 
κατεύθυνση, γεγονός που προσφέρει σημαντική ευελιξία κάλυψης για διαφορετικές επιχειρησιακές 
συνθήκες. 

Το σύστημα θα έχει συμπαγή και αρθρωτό σχεδιασμό, ώστε να μπορει να εγκατασταθεί και αναπτυχθεί 
μέσα σε οχήματα, που ειναι πολύ σημαντικό για την άμεση απόκριση και ρύθμιση της επείγουσας 
επικοινωνίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

Για λόγους εύκολης διασύνδεσης, με διάφορα άλλα συστήματα και εξοπλισμό που διαθέτουν 
αναγνωρισμένες τεχνολογίες, είναι επιθυμητό το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης να 
διαθέτει τέτοια λειτουργικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν αυτό και να το υποστηρίζουν για όσα 
περισσότερα πρότυπα και πρωτόκολλα είναι δυνατόν.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κάποια από τα χαρακτηριστικά: 

Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά 

Διαχείριση χρήστη και ομάδας 

Δημιουργία / διαγραφή / αναζήτηση / αναθεώρηση χρήστη και πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας 

Ομαδική διαχείριση συνδρομών / σύγχρονη, συμπεριλαμβανομένου του χρήστη ομάδας δημιουργίας / 
διαγραφής / αναζήτησης πληροφορίας 

Διαχείριση πληροφοριών ομάδας / σύγχρονη, συμπεριλαμβανομένου του χρήστη ομάδας δημιουργίας / 
διαγραφής / αναζήτησης πληροφορίας 

Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας 

Εγγραφή, τερματισμός λειτουργίας, αποσύνδεση 

Δημιουργία/Κλείσιμο ομάδας 

Ομάδα συνδρομητών χρήστη 

Απελευθέρωση κλήσεων 

Διαχείριση πόρων ομάδας 

Παρακολούθηση κατάστασης ομάδας 

Κλήση έκτακτης ανάγκης 
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P2P (Point to Point) φωνητική κλήση 

Υπηρεσίες δεδομένων PS (πακετομεταγωγής) 

Κατανομή IP χρηστών 

Δημιουργία / ακύρωση σύνδεσης PDN (πακέτα δεδομένων) 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

Τύποι QoS (Ποιότητα εξυπηρέτησης) 

Σύνθετες υπηρεσίες 

Ταυτóχρονη επεξεργασία φωνητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δεδομένων PS 

Ταυτόχρονη επεξεργασία υπηρεσιών φωνής P2P και υπηρεσιών δεδομένων PS 

Σύνθετη επιχειρησιακή υπηρεσία 

 

Προδιαγραφές απόδοσης 

Το σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος έκτακτης ανάγκης θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 400 
ηλεκτρονικών χρηστών και 40 ηλεκτρονικών ομάδων με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων κλήσεων και 20 
ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων. 

Δημιουργία / διαγραφή / αναζήτηση / αναθεώρηση πληροφοριών χρήστη και ελέγχου ταυτότητας 

Ομαδική διαχείριση συνδρομών / συγχρονισμού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρήστη 
δημιουργίας / διαγραφής / αναζήτησης ομάδας 

Διαχείριση πληροφοριών ομάδας / σύγχρονες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρήστη για τη 
δημιουργία / διαγραφή / αναζήτηση ομάδας 

 

 

Φυσικές διεπαφές 

- Θύρες CPRI (Common Public Radio Interface) 

Τουλάχιστον έξι θύρες CPRI (τυπικές θύρες CPRI4.1 συμβατές προς τα πίσω με το CPRI3.0). 

- Θύρες διαχείρισης υπηρεσιών και δικτύου 

Τουλαχιστον δύο θύρες Ethernet FE / GE ή δύο οπτικές θύρες FE / GE ή μία θύρα Ethernet FE / GE και μία 
οπτική θύρα FE / GE 

 

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές 

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 ° C έως + 50 ° C (συνεχώς) και έως + 55 ° C (για λιγο χρονο). 

 

4. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ 

Το όχημα προβλέπεται ότι θα έχει εγκατάσταση Δορυφορικού συστήματος VSAT (Very small aperture 
terminal) για την σύδεση του επιχειρησιακού κέντρου στο πεδίο με τον υπόλοιπο κόσμο και ειδικότερα με 
τα κέντρα διοίκησης και γενικότερου συντονισμού. 
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Το δορυφορικό σύστημα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- KU Band 

- VSAT System 

- 0,80cm Διάμετρος 

- Σταθερή Εγκατάσταση 

- Αυτόματη Στόχευση SAT Rac Διανομής δεδομένων 

 

Σημαντικές Παραδοχές για την λειτουργια του συστήματος της δορυφορικής κεραίας 

• Το σύστημα αποστολής – λήψης δεδομένων ( Ήχου, εικόνας, internet) θα έχει ισχυρή κεραία λήψης, 
αλλά και πολύ ισχυρό σύστημα εκπομπής (Ενισχυτής εκπομπής) ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για 
δορυφορική σύνδεση από οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας.  

• Θα έχει αυτόματη στόχευση κεραίας προς τον δορυφόρο για λειτουργία όταν το όχημα είναι σε 
στάση. 

• Το σήμα μετά τον ενισχυτή κεραίας, κατευθύνεται στον encoder και από εκεί σε όποιο υπολογιστικό 
σύστημα έχει την σχετική είσοδο. 

• Το δορυφορικό σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με την τεχνολογία Vsat/Ku. 

 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEOCONFERENCING 

Το Σύστημα Videoconferencing θα ειναι ένα συμπαγές σύστημα με ενσωματωμένο κωδικοποιητή HD, 
κάμερα και συστοιχία μικροφώνων. Θα έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να μπορει να τοποθετείται στα 
τοιχώματα, σε μια οθόνη τηλεόρασης ή σε οροφή με ανεστραμμένη εγκατάσταση. 

Η φωνητική κλήση θα πρέπει να μπορει να είναι P2P σε πολλά σημεία. Σε κλήση P2P θα μπορεί να προστεθεί 
και τρίτο μέρος ή να καλείται να συνδεθεί σε άλλες διασκέψεις πολλών σημείων. Δεν θα χρειάζεται να 
κλείσει η διάσκεψη. 

Επιπλεον, πρέπει να έχει ενσωματωμένο Wi-Fi, ώστε να υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο, ασύρματο 
μικρόφωνο και κοινή χρήση περιεχομένου. 

Το σύστημα θα έχει τεχνολογίες βελτίωσης της απόδοσης βίντεο, ώστε να χρειάζεται μικρότερο έυρος 
ζώνης.  

Επίσης θα μπορει να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, να μειώσει την κατανάλωση 
εύρους ζώνης και να βελτιώσει την ποιότητα του βίντεο με ιδιαίτερες τεχνικές.  

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο θα έχει ακτίνα λήψης ήχου έως και 5 μέτρα. 

Η ποιότητα του βίντεο θα είναι υψηλής ποιότητας ακόμα και με απώλεια πακέτων μεγαλύτερη του 10%-
20%. 

Το σύστημα θα υποστηρίζει το πρότυπο H.264 SVC για να προσαρμόζεται σε διαφορετικά εύρη ζώνης, 
δυνατότητες συσκευών και απαιτήσεις δικτύου.  

Για περιπτώσεις που χρειάζεται διασύνδεση με άλλα συστήματα μετά από σχετικές παραμετροποποιήσεις 
και καθώς δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να διαθέτει 
δυνατότητες υποστήριξης πολλών διαφορετικών προτύπων και πρωτοκόλλων.  
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Πιο συγκεκριμένα, είναι επιθυμητό να υποστηρίζει ενδεικτικά τα εξής πρότυπα και πρωτοκολλα: 

- γενικά: ITU-T H.323, IETF SIP, H.239, BFCP 

- για το βίντεο: H.263, H.263+, H.264 BP, H.264 HP, H.264 SVC, RTV 

- για τον ήχο: G.711, G.722, G.728, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, HWA-LD, G.719, G729, G.729A 

Network Standards & Protocols: TCP/IP, FTP, FTPS, DHCP, SNMP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/TLS, 
PPPoE, RTP, RTCP, SNTP, ARP, 802.1X, 802.1P, 802.1Q 

- Επίσης τα πρότυπα: H.225, H.235, H.241, H.243, H.245, H.350, H.460, T.140, DTMF, H.281, H.224, H.460 και 
H.235.  

Η ανάλυση βίντεο πρόσώπου/ατόμου σε βιντεοκλήση θα μπορει κατ' ελάχιστον να είναι: 

- 720p @ 25/30fps στα 384 Kbps και  

- 4SIF/4CIF στα 128 Kbps 

Η ανάλυση βίντεο περιεχομένου θα μπορει κατ' ελάχιστον να είναι: 

- Input: VGA (640×480) @ 60 fps, SVGA (800×600) @ 60 fps, XGA (1024×768) @ 60 fps, 1152×864 @ 60 fps, 
1280×600 @ 60 fps, WXGA 

- Coding/Decoding resolution: 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080 

- Output: 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080 

- Dual Stream: Dual 720p @ 30 fps 1080p HD Camera: 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει: 

• camera τουλάχιστον 2-megapixel (επιθυμητό να είναι built-in) με δυνατότητες οριζόντιας γωνίας 
θέασης έως και 70° και γωνία Panning/Tilting +/-30° tilt, +/- 100° pan. 

• δυνατότητες Automatic White Balance (AWB), Automatic Exposure (AE), Automatic Focus (AF) 

• δυνατότητα να εμφανίσει Picture in Picture και  Picture outside Picture και να χρησιμοποιεί τεχνικές 
VME (Video Motion Enhancement) 

Στις δυνατότητες ήχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται Dual-channel AAC-LD Stereo, Acoustic Echo 
Cancellation (AEC), Acoustic Noise Suppression (ANS) 12 dB, Automatic Gain Control (AGC) ±6 dB, Voice Clear, 
Audio Enhancer. 

Στις δυνατότητες δικτύου θα πρέπει να περιλαβάνονται: Dual-stack IPv6 and IPv4, Super Error Concealment 
(SEC), Intelligent Rate Control (IRC), Automatic Repeat-reQuest (ARQ), Forward Error Correction (FEC). 

Για την ασφάλεια θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί PLC Security: H.235 signaling and media stream 
encryption, AES media stream encryption, dual-stream encryption, TLS and SRTP for SIP signaling and media 
stream encryption,  

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ορίζεται Conference access password, conference control 
password, Administrator password, SSH/HTTPS, Firewall Traversal: H.460.18, H.460.19 firewall traversal, 
Static NAT, SNP 

Θα πρέπει να υπαρχουν υποδοχές για τουλάχιστον τα ακόλουθα  

Audio Inputs: 1×3.5 mm line-in jack, 1×HD-AI (stereo, connects to microphone array), Audio Outputs: 1×3.5 
mm line-out jack, 1×HDMI,  

και Video Inputs: 1×VGA, 1×Built-in Camera, Video Outputs: 1×VGA/YPbPr, 1×HDMI 
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Η εγκατάσταση και προσαρμογή του συστήματος θα μπορει να γίνεται με εύκολο τρόπο μέσω εφαρμογών 
τύπου API. 

 

6. ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G/LTE ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΣΕ) 

6.1 Εισαγωγή 

Το φορητό σύστημα 4G/LTE ταχείας ανάπτυξης θα είναι ένα αυτόνομο σύστημα δημιουργίας δικτύου 
επικοινωνιών, το οποίο πρεπει να συνεργάζεται απόλυτα με το σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος 
έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα θα εχει όλα τα χαρακτηριστικά, που θα έχει και το σύστημα επικοινωνίας 
4G/LTE επί οχηματος (καθώς εκτός της εγκατάστασης του σε σταθερό έδαφος θα μπορει να εγκατασταθεί 
και σε όχημα (κατα προτίμηση τύπου SUV) με μόνη βασική διαφορά αυτή της απόστασης κάλυψης που 
προσδίδουν οι κεραίες και η ισχύς, που χρησιμοποιεί το κάθε σύστημα. 

Το φορητό σύστημα 4G/LTE ταχείας ανάπτυξης, με βαση την διεθνή εμπειρία, είναι η ιδανική λύση για 
κρίσιμης σημασίας αποστολές σε περιοχές όπου δεν μπορει να προσεγγίση όχημα και που χρειάζονται: 

- Σύστημα διοίκησης και αποστολών επί οχήματος, που παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση για την 
εκπλήρωση αποστολών στο πεδίο.  

- Ευέλικτη κάλυψη και γρήγορη εγκατάσταση, προσφέροντας άμεση απόκριση για να σωθούν ζωές όταν 
κάθε δευτερόλεπτο μετράει.  

- Απομακρυσμένη διαχείριση και ζωντανη εικονα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την απομακρυσμένη 
καθοδήγηση με κλήσεις δικτύου και παρακολούθηση βίντεο μεταξύ του πεδίου αποστολής και του κέντρου 
εντολών. 

Το φορητό σύστημα 4G/LTE ταχείας ανάπτυξης έχει εφαρμογή σε πολλαπλά σενάρια, όπως σε περιοχές 
διάσωσης, διασφάλιση σπουδαίων γεγονότων, ανακούφιση από καταστροφές και τακτική διοίκηση, 
παρέχοντας ισχυρές λειτουργίες όπως:  

1) ολοκληρωμένες υπηρεσίες πολυμέσων και λειτουργίες αποστολής.  

2) Δημιουργία μιας ισχυρής πλατφόρμας ελέγχου και διοίκησης πεδίου.  

3) Μεταφόρτωση πληροφοριών πεδίου στο κέντρο διοίκησης μέσω πολλαπλών τρόπων μετάδοσης, όπως 
δορυφορικών και οπτικών ινών. 

4) Σύνδεση με το σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος ή άλλα αντίστοιχα συστήματα για την 
επέκταση της κάλυψης του δικτύου. οι συνδέσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται με τρόπο που δεν απαιτεί 
ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο πεδίο. 

Μερικα από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει απαραιτήτως να έχει το συστημα είναι: 

1) Το προτεινόμενο σύστημα θα είναι ψηφιακό σύστημα δρομολόγησης ραδιοεπικοινωνιών που θα 
βασίζεται στα πρότυπα του 4G/LTE με τις ακόλουθες λειτουργίες: 

- Το σύστημα θα υποστηρίζει φωνή, δεδομένα, υπηρεσίες βίντεο και υπηρεσίες GIS. 

- Το σύστημα θα μπορει να δρομολογεί και να διαχειρίζεται δεδομένα χρήστη. 

- Το σύστημα θα μπορει να λειτουργήσει σε TDD mode, και θα μπορει να υλοποιήσει πολλαπλά εύρη ζώνης 
10MHz ή 20MHz.  

- Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να παραμετροποιηθεί ως προς την λειτουργία του σε διαφορες 
συχνότητες, συμπεριλαμβανομένων των 400 MHz και 1,8 GHz (ανάλογα με τις συνθήκες και τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό). 
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- Το σύστημα θα προσφέρει τουλάχιστον 9 QoS επίπεδο για τις διάφορες υπηρεσίες.όπως η υπηρεσία 
υψίστης προτεραιότητας emergency call. 

2) Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα συστήματα επικοινωνίας, όπως 
το Tetra και η υπηρεσία θα μπορει να διαλειτουργεί μεταξύ του νέου συστήματος και άλλων υπαρχόντων 
συστημάτων σε υπηρεσίες όπως η κλήση ομάδας και η κλήση PtP.1) να υποστηρίζει ευρυζωνικές υπηρεσίες 
πολυμέσων και πλήρεις λειτουργίες του κέντρου διοίκησης. 

3) Το σύστημα θα υποστηρίζει την επικοινωνία σε στατική κατάσταση ή/ και σε κίνηση. 

4) Το σύστημα θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με το κέντρο διοίκησης (headquarters) μέσω δορυφόρου, 
μικροκυμάτων ή οπτικών ινών.. 

5) Το σύστημα θα έχει συμπαγή και αρθρωτό σχεδιασμό και θα μπορει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει 
και σε όχημα (κατά προτίμηση σε όλα τα SUV που κυκλοφορούν) χωρίς τροποποίηση του οχήματος και 
χωρίς την χρήση ιδιαίτερων εργαλείων. Τα ιδιαίτερα τμήματα του συστήματος θα έχουν τέτοιο σχεδιασμό 
ώστε να μπορουν να μεταφερθούν και με τα πόδια (από 2 ή ακόμη και από 1 άτομο με λειτουργία back-
pack) 

Το φορητό σύστημα 4G/LTE ταχείας ανάπτυξης θα πρέπει να μπορει να προσφέρει κάλυψη σε οποιοδήποτε 
σημείο on demand με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις εξυπηρέτησης : 

- γρήγορη ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία το πολύ σε 20 λεπτά  

- χωρίς άλλες απαιτήσεις για διαμόρφωση παραμέτρων, προγραμματισμό ασύρματων δικτύων και 
διαμορφώσεις IP 

- χωρητικότητα για τουλάχιστον 100 χρήστες και 25 ομάδες χρηστών,  

- απόδοση μεταφοράς δεδομένων 85 Mbit / s (uplink και downlink). 

- κάλυψη τουλάχιστον 3 έως 5 χιλιομετρα (ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες κεραίες και ισχύ του 
συστήματος, όταν αυτό είναι σε στάση, καθώς και το ανάγλυφο του εδάφους) 

Σε κίνηση, το όχημα θα είναι σε θέση να προσφέρει κάλυψη τουλάχιστον 500 μέτρων για αξιόπιστες 
επικοινωνίες εντός του κινούμενου στόλου που κατευθύνεται από και πρός το σημείο έκτακτης αναγκης. 

- για ειδικές απαιτήσεις κάλυψης, θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα ένα RRU για κατευθυντική 
εκπομπή, ώστε να παρέχει επιπλέον κάλυψη δικτύου για διπλασιασμό της απόστασης προς την κατεύθυνση 
της εκπομπής, παρέχοντας σημαντική ευελιξία στις διάφορες περιπτώσεις. 

6.2 Επιπλέον Χαρακτηριστικά  

Το δημόσιο σύστημα ασύρματης επικοινωνίας είναι συχνά μη διαθέσιμο για την ανακούφιση από 
καταστροφές. Σε τέτοιες περιπτώσεις ένα φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης, θα πρεπει να 
μπορει να τοποθετηθεί σε ένα όχημα, εφόσον ζητείται επί τόπου για βοήθεια σε εργασίες ανακούφισης από 
καταστροφές και να προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας με κάλυψη δικτύου και παροχή υπηρεσιών φωνής, 
μετάδοσης δεδομένων, παρακολούθησης βίντεο και άλλων. 

Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και χωρίς δίκτυο 
τροφοδοσίας, για παράδειγμα, σε περιβάλλον πεδίου. 

Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης πρέπει να υιοθετεί τον σχεδιασμό τύπου κουτιού και 
να υποστηρίζει την γρήγορη ανάπτυξη του μέσα σε 15-20 λεπτά το πολύ. (Η επιλογή των κεραιών, των 
καλωδίων τροφοδοσίας και η εγκατάσταση αξεσουάρ επί του οχήματος δεν υπολογίζονται στην παραπάνω 
διαδικασία). 
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Επιπλεον όμως το σύστημα θα μπορει να εγκατασταθει σταθερά και μέσα στο πίσω μέρος οχήματος τύπου 
SUV (οποιουδήποτε από τα εμπορικά διαθέσιμα), οπου και θα μπορει να τεθεί σε λειτουργία καλύπτοντας 
ανάγκες επικοινωνιών φωνής, δεδομένων και βίντεο για την περιοχή γύρω από το κινούμενο ή ακίνητο 
όχημα. 

Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης θα μπορει να μετακινηθει εύκολα συρόμενο πάνω σε 
τροχούς ή να μεταφερθεί από δύο άτομα ανά κουτί με την χρήση ειδικών χειρολαβών ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να φορτωθεί στην πλάτη ακόμη και ενός μόνο ατόμου. Ετσι θα υποστηρίζει πολλούς τρόπους 
μεταφοράς, όπως την τοποθέτησή του σε όχημα, την κύλισή του σε σκληρό οδόστρωμα και μεταφορά του 
από άτομα όταν οι δρόμοι είναι λασπώδεις, δύσβατοι ή και κατεστραμμένοι. 

Οι τροχοί που τοποθετούνται στο κάτω μέρος των κουτιών θα επιτρέπουν στο φορητό σύστημα 
επικοινωνίας ταχείας ανατπυξης να σύρεται από ένα άτομο ως σύνολο. Θα μπορεί επίσης ένα κιβώτιο να 
φορτωθεί στην πλάτη ενός ατόμου ή να μεταφερθεί από δύο άτομα με την χρήση ειδικών χειρολαβών που 
θα έχει το κάθε κουτί ή να συρθεί χρησιμοποιώντας τους τροχούς στο κάτω μέρος. 

Το κύριο κουτί και το κιβώτιο τροφοδοσίας θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά χωρίς κάποια ασπίδα 
προστασίας για ελαφριά βροχή ή υψηλό ανέμο.  

Το κιβώτιο RF και το κιβώτιο κεραίας θα μπορούν να λειτουργούν σωστά ακόμη και σε βροχερό καιρό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

6.3 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

Οι κύριες λειτουργίες και τα σενάρια δικτύωσης του φορητού συστηματος επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης 
θα πρέπει να ειναι συνοπτικά τουλάχιστον τα εξής: 

Λειτουργίες 

Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης θα παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε όλες τις 
περιπτώσεις που απαιτούν ταχεία ανάπτυξη. 

Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης θα μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές 
καταστάσεις μεταφοράς και εγκατάστασης μέσω αρθρωτού σχεδιασμού ώστε να είναι εύκολο στη 
μεταφορά του με γρήγορη εγκατάσταση και ανάπτυξη. 

Σενάρια δικτύωσης 

Το φορητό σύστημα επικοινωνίας γρήγορης ανάπτυξης θα υποστηρίζει πολλά σενάρια δικτύωσης όπως να: 

- Δημιουργεί ένα δίκτυο με τερματικά. 

- Δημιουργεί ένα δίκτυο με ένα φορητό σύστημα ταχείας ανάπτυξης τοποθετημένο στο όχημα. 

- Δημιουργεί ένα δίκτυο με ένα ή περισσότερα φορητά συστήματα ταχείας ανάπτυξης. 

- Δημιουργεί ένα δίκτυο με ένα ή περισσότερα συστήματα ταχείας ανάπτυξης και ένα όχημα που έχει 
ενσωματωμένο σύστημα 4G/LTE. 

- Δημιουργεί ένα δίκτυο με ένα κέντρο διοίκησης, ένα όχημα που έχει ενσωματωμένο σύστημα 4G/LTE και 
ένα ή περισσότερα φορητά συστήματα ταχείας ανάπτυξης. 

Για λόγους εύκολης διασύνδεσης, με διάφορα άλλα συστήματα και εξοπλισμό που διαθέτουν 
αναγνωρισμένες τεχνολογίες, είναι επιθυμητό το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης να 
διαθέτει τέτοια λειτουργικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν αυτό και να το υποστηρίζουν για όσα 
περισσότερα πρότυπα και πρωτόκολλα είναι δυνατόν.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κάποια από τα χαρακτηριστικά: 
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Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά 

Υπηρεσιες φωνής 

Ιδιωτική κλήση (δηλαδή, φωνητική κλήση από σημείο σε σημείο) 

Φωνητική κλήση  

Βιντεοκλήση από σημείο σε σημείο 

Δρομολόγηση ομαδικής κλήσης 

Κλήση έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων της ομάδας έκτακτης ανάγκης και από 
σημείο σε σημείο) 

Υπηρεσιες δεδομένων 

Υψηλής ταχύτητας υπηρεσία μετάβασης προς τα πάνω / κάτω ζεύξης 

Σύντομη υπηρεσία δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων σύντομων μηνυμάτων και μηνυμάτων πολυμέσων) 

Μήνυμα κατάστασης 

Παρακολούθηση, αποστολή και διανομή βίντεο 

Συνδυασμένη συνεργασία 

Υπηρεσία GIS 

Χαρτογράφηση και ομαδοποίηση χρηστών 

Βελτίωση βίντεο (δηλαδή, αναδιαμόρφωση και μείωση των απαιτήσεων δρομολόγησης) 

Ευφυής προσαρμογή ποιότητας βίντεο 

Υπηρεσία μηνυμάτων ομάδων πολυμέσων 

Υπηρεσία εξυπηρέτησης ομάδας πολυμέσων 

 

Συμπληρωματικες υπηρεσιες φωνης 

Ομαδική σάρωση κλήσεων 

Απελευθέρωση κλήσης 

Αργοπορημένη είσοδος 

Αναγκαστική απελευθέρωση 

Οθόνη κατάστασης ομάδας και χρήστη 

Εμφάνιση αλλοίωσης ομάδας και χρήστη 

Δυναμική ανασυγκρότηση 

Προώθηση κλήσεων 

Εγγραφή δεδομένων κλήσεων 

Προσωρινή ομαδική κλήση 

Αναγνώριση συμβαλλόμενων μερών 

Διακριτική Ακρόαση 
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Φραγή εισερχόμενων / εξερχόμενων κλήσεων 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τερματικού από απόσταση 

 

Εγγραφη 

Εγγραφή ήχου / βίντεο 

 

Δίκτυο 

5 MHz, 10 MHz και 20 MHz bandwidth συστήματος 

Διαχείριση αδράνειας πόρων 

Δυναμική κατανομή και απελευθέρωση πόρων ομάδας 

Έλεγχος εισαγωγής 

Έλεγχος ισχύος 

Έλεγχος φόρτωσης 

Διαχείριση QoS 

Βελτίωση βίντεο Qos 

Κάλυψη εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων 

Συνδυασμός πολλαπλών RRU 

Απομακρυσμένη εγκατάσταση RRU 

Ιεραρχική δικτύωση 

Αποκεντρωμένη δικτύωση 

 

Διαλειτουργικότητα 

Συνεργασία με PSTN / PBX 

Συνεργασία με το TETRA 

Συνεργασία με PLMNs 

Διεπαφή SIP 

Πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο 

Υποστήριξη για δύο κάρτες SIM για δημόσιο και ιδιωτικό δίκτυο 

 

SDK 

Διανομή SDK API κονσόλας 

Διασύνδεση SDK μεταξύ συστημάτων 

Απομακρυσμένη κονσόλα διασύνδεσης 
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Μετάδοση 

IP μετάδοση 

 

Ασφαλεια 

Αυθεντικοποίηση 

Κρυπτογράφηση δεδομένων διεπαφής 

Προστασία ακεραιότητας 

 

Αξιοπιστία 

Έλεγχος ροής 

Αναλογική DMO 

Ψηφιακό DMO 

Σύστημα προστασίας από ιούς 

 

Ο&Μ 

Διαχείριση φορητών τερματικών 

Διαχείριση της απόδοσης 

Διαχείριση συναγερμών 

Διαχείριση διαμόρφωσης 

Παρακολούθηση κλήσεων 

Διαχείριση αρχείων καταγραφής 

Διαχείριση Λειτουργικού Συστήματος - Firmware 

Δίκτυο Προληπτική συντήρηση 

Συλλογή πληροφοριών απομακρυσμένης συντήρησης 

Διαχείριση χρηστών εφαρμογών 

Διαχείριση δεδομένων συνδρομής συνδρομητών 

Απομακρυσμένη διαχείριση δεδομένων συνδρομής 

Πολύγλωσση υποστήριξη 

 

Αλλα 

Επικοινωνία οχήματος σε στατική κατάσταση 

Επικοινωνία με το όχημα σε κίνηση 

Συχνότητα σάρωσης χωρίς σύνδεση 

Wifi Access για κονσόλα 
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Γρήγορη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά 

 

 

6.4 Προδιάγραφες και Δείκτες 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις προδιαγραφές και τους δείκτες του φορητού συστήματος επικοινωνίας 
ταχείας ανάπτυξης δικτύου 4G/LTE, που πρέπει να συμμορφώνονται επι ποινή αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών δυναμικότητας/δυνατοτήτων, μηχανικών προδιαγραφών, ηλεκτρικών 
προδιαγραφών, περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

Δείκτες δυναμικότητας/δυνατοτήτων 

Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης θα έχει τις παρακάτω ελάχιστες δυνατότητες: 

 - Μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών  100 

- Μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων ομάδων  25 

- Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων φωνητικών κλήσεων  40 

- Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων κλήσεων βίντεο   20 

- Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων GIS Υπηρεσίων   100 

- Μέγιστος αριθμός σταθερών εγγεγραμμένων καμερών   4 

Ως σταθερή κάμερα ορίζεται μια κάμερα που είναι συνδεδεμένη μέσω μιας θύρας του εξοπλισμού ή μια 
κάμερα που είναι συνδεδεμένη μέσω του hotspot του τερματικού. 

Τα στοιχεία διαστάσεων και βάρους του κάθενος από τα διαφορετικά τμήματα του φορητού συστήματος 
επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με τα χέρια θα πρέπει να είναι κατά 
μέγιστο: 

Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 600 mm x 600 mm x 300 mm 

Βάρος: ≤40 kg 

Η τάση τροφοδοσίας για την λειτουργία του συστήματος θα είναι 240 VAC / 50 Hz. 

Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις 

Θερμοκρασία λειτουργίας  -20 οC έως + 50 oC 

Σχετική υγρασία   5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση 

Τα κουτιά του φορητού συστήματος επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης κατά την μεταφορά τους και πριν την 
εγκατάσταση για χρήση πρέπει να έχουν προστασία τουλάχιστον IP44 ώστε να προστατεύονται τα 
εσωτερικά μέρη από τις καιρικές συνθήκες κατά την μεταφορά και προσωρινή εναπόθεση τους στο έδαφος. 
Εννοείται ότι κατά την εγκατάσταση για λειτουργία λαμβάνεται η μέριμνα προς αποφυγή τυχόν 
προβλημάτων από το περιβάλλον και τις καιρικές συνθήκες. 

 

6.5 Περιγραφή υλικού 

Αυτή η ενότητα περιγράφει την βασική δομή και τα στοιχεία υλικού και καλωδιώσεων του φορητού 
συστήματος επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης. 

Βασική Δομή 
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Η εφαρμογή μιας λύσης συστήματος ταχείας ανάπτυξης, οποιοσδήποτε και αν είναι ο εμπορικός 
σχεδιασμός του συστήματος, πρέπει να έχει τα εξης διακριτά τμήματα/ μονάδες: 

1) Μονάδα παροχής ισχύος / Μπαταρία  

2) Κεντρική μονάδα συνδέσεων/ Διανομή ισχύος 

3) Μονάδα ραδιοεκπομπής 

4) Laptop βιομηχανικού τύπου (αντοχής κάτω από τις συγκεκριμένες ιδιαίτερες συνθήκες) 

5) Σύστημα Ιστού - Κεραίας 

6) Λειτουργικό Σύστημα - Firmware 

Οπως απαιτείται από τον σχεδιασμό του συστήματος θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα κουμπιά/ 
διακόπτες και ενδείξεις/ δείκτες για την αυξημένη ευκολία χρήσης του. 

Προδιαγραφές μοναδων 

Μονάδα παροχής ισχύος / Μπαταρία 

Χρόνος διάρκειας εκφόρτισης: τουλάχιστον 4 ώρες  

Ονομαστική είσοδος:  Τάση 240 VAC / Συχνότητα 50 Hz 

Κύκλος ζωής μπαταρίας: ≥800 (περισσότερο από 80% της ισχύος) 

Προστασία από υπέρταση 5 kA σε λειτουργία διαφορικού και 3 kA σε κοινή λειτουργία για είσοδο AC και 1 
kA σε λειτουργία διαφορικού και 0,5 kA σε κοινή λειτουργία για έξοδο AC 

Μονάδα διανομής ισχύος (PDU - Power Distribution Unit) 

Η μονάδα διανομής ισχύος θα πρέπει να έχει θύρες για όλες τις απαραίτητες διανομές και τουλάχιστον: 

- Θύρα εισόδου ισχύος από την Μονάδα ισχύος 

- Θύρα εξόδου ισχύος 220 VAC προς την Μονάδα ραδιοεπικοινωνίας 

- Θύρα εξόδου ισχύος 220 VAC για να τροφοδοτεί με ισχύ εξωτερικές συσκευές. 

- Μονάδα flash USB ώστε να βοηθάει στην αποκατάσταση του συστήματος (είτε κάποιος άλλος τρόποςπου 
πρεπει να περιγραφεί). 

Μονάδα ραδιοεπικοινωνιας 

Η μονάδα ραδιοεπικοινωνίας τηλεχειριζόμενης διαχείρισης περιλαμβάνει ένα RRU (Remote radio unit) στα 
1,8 GHz ή στα 400 ΜΗz ανάλογα με την συχνότητα επικοινωνίας που έχει επιλεγεί. 

Φορητός υπολογιστής 

Ο φορητός υπολογιστής του συστήματος για λόγους συμβατότητας με τις μελλοντικές εξελίξεις της 
τεχνολογίας θα πρέπει να έχει κατ'ελάχιστον τα παρακάτω ή καλύτερα δομικά στοιχεία: 

CPU Intel Core i5 

Μνήμη 16GB 

Σκληρός δίσκος SSD 256GB 

Οθόνη 14" 

Ο φορητός υπολογιστής λόγω της χρήσης του σε δύσκολα περιβάλλοντα και υπό αντίξοες συνθήκες πρέπει 
να ειναι βιομηχανικού τύπου ιδιαίτερης αντοχής στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα. 





 

Σελίδα 71 

6.6 Παρελκόμενα και αξεσουάρ 

Το σύστημα θα φέρει σειρά παρελκόμενων και αξεσουάρ για την ορθή χρήση όπως τροχούς, ιμάντες, 
βραχίονες συγκράτησης, γειώσεις γείωσης και σύρμα γείωσης.  

Για την εγκατάσταση του συστήματος επί οποιουδήποτε οχήματος (SUV) θα διατίθενται με το σύστημα τα 
κατάλληλα εξαρτήματα στερέωσης και η ειδική κεραία τύπου μαστιγίου. Ολα τα εξαρτήματα θα μπορούν 
να συναρμολογηθούν και να εγκατασταθούν εντός 5 λεπτών χωρίς άλλα εργαλεία και χωρίς άλλη 
παρέμβαση ή τροποποίηση στο όχημα. 

 

7. Κεραίες 

7.1 Ιστός και στήριξη κεραίας από 2,5 έως 8 μέτρων 

Ο ιστος και η στήριξη κεραίας χρησιμοποιείται για να τοποθετηθεί η κεραία σε ύψος ψηλότερο από τα γύρω 
αντικείμενα (άνθρωποι, οχήματα κλπ), δηλαδή από ελάχιστο ύψος 2,5 μετρων, έως και μέγιστο ύψος 
τουλάχιστον 5 μέτρα. Επιθυμητο είναι ένα ύψος έως και 8 μέτρα. 

Ο ιστός θα συναρμολογείται εύκολα και χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία, επι τόπου στο πεδίο, με κομμάτια 
κατάλληλης διαμέτρου και μήκους. Οι διαστάσεις και το βάρος θα είναι τέτοια ώστε να μπορούν να 
μεταφερθούν με τα χέρια στην αποσταση που απαιτείται. 

Στον ιστό θα μπορει να εγκατασταθεί η fiberglass κεραία και η gps κεραια. 

Τα χαρακτηριστικά του ιστου και στήριξης κεραίας είναι: 

Συνολικό ύψος   2,5 μέτρα έως 5 μέτρα (επιθυμητό έως και 8 μέτρα) 

Βάρος ιστού και στήριξης ≤ από 15 kg έως και 30kg (συμπεριλαμβανομενων των υλικών 
συναρμολόγησης) 

Ικανότητα βάρους ≤ 10 kg (για αντικείμενα που εξέχουν έως 5 cm από την κατακόρυφο και το 
μήκος του ειναι έως 50 cm) 

Θερμοκρασία λειτουργίας –40°C to +55°C (συμπεριλαμβανομένης της ηλιακης ακτινοβολίας) 

Σχετική υγρασια  5% to 100% 

Αντίσταση Ανέμου  ≤17m/s  

Για μεγαλύτερη αντίσταση ανέμου θα υπάρχει δυνατότητα για τετραπλή αγκύρωση με ειδικό αξεσουάρ 
(συρματοσχοινα και άγκιστρα ή άλλη παρόμοια μέθοδος με αποδεδειγμένα αποτελεσματα). 

Στην προσφορά θα περιγράφεται και θα τεκμηριώνεται ο τρόπος εγκατάστασης της κεραίας και πως 
προστατεύεται αυτή από τον άνεμο καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορει να 
λειτουργεί. 

 

7.2 Antenna 

Η κεραία, κατά προτίμηση από fiberglass ή άλλο αντίστοιχο υλικό, χρησιμοποιείται για ραδιοεπικοινωνία 
σε στάση (όχι σε κίνηση) και είναι μια omnidirectional κεραία (δηλαδή με ισοκατανεμημένη εκπομπή ή 
λήψη ραδιοκυμμάτων στο οριζόντιο επίπεδο). Τα κέρδη και μεγέθη των κεραιών στα 1.8 GHz και 400 MHz 
είναι διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση πρεπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των 
συστημάτων και να καλύπτονται οι υπόλοιπες προδιαγραφές. 

Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της κεραίας θα είναι: 
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    400M antenna  1.8G antenna 

Frequency range (at least) 380 to 450MHz  1785 to 1805MHz 

Polarization   Vertical   Vertical 

Gain (dBi)   ≥2   ≥9 

Direction   360°   360° 

Weight (Without base)  ≤1kg   ≤1kg 

 

7.3 Whip Antenna 

Οι κεραίες τύπου μαστιγίου (whip antenna) είναι omnidirectional (δηλαδή με ισοκατανεμημένη στο 
οριζόντιο επίπεδο εκπομπή ή λήψη ραδιοκυμμάτων) με εφαρμογή σε κινηση. Οι κεραίες αυτές έχουν 
διαφορετικά μεγέθη και κέρδη ανάλογα με την συχνότητα λειτουργείας στα 1.8 GHz και 400 MHz. Σε κάθε 
περίπτωση πρεπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των συστημάτων και να 
καλύπτονται οι υπόλοιπες προδιαγραφές. 

Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της κεραία τύπου μαστιγίου θα είναι: 

    400M whip antenna 1.8G whip antenna 

Frequency range (at least) 380 to 450MHz  1710 to 1990MHz 

Polarization   Vertical   Vertical 

Gain (dBi)   ≥1.5   ≥7 

Direction   360°   360° 

Weight (Without base)  ≤1kg   ≤1kg 

 

7.4 GPS Antenna 

Για την παρακολουθηση σε πραγματικο χρονο της θεσης που βρίσκεται ο εξοπλισμός είτε αυτός αφορά το 
σύστημα που ειναι εγκατεστημένο σε όχημα είτε αφορά το φορητό σύστημα ταχείας ανάπτυξης, θα 
υπάρχουν οι κατάλληλοι τύποι κεραίας GPS. Οι κεραίες GPS είτε θα είναι προεγκατεστημένες είτε θα 
μπορούν να εγκατασταθούν παρα πολύ εύκολα και θα είναι έτοιμες για χρήση. 

 

8. Λειτουργικό Σύστημα - Firmware  

Το Λειτουργικό Σύστημα - Firmware του συστήματος θα πρέπει να έχει τουλαχιστον τα παρακάτω κομμάτια/ 
υποσυστήματα, που να παρέχουν κατ'ελάχιστον τα εξής: 

- διαχείριση φωνητικών υπηρεσιών, διαχείριση υπηρεσιών βίντεο, διαχείριση τοπικών υπηρεσιών 
εγγραφής, διαχείριση υπηρεσιών μηνυμάτων σύντομων / πολυμέσων και διαχείριση υπηρεσιών GIS. 

- διαχείριση λειτουργίας και συντήρησης 

- διαχείριση των συνδρομητών και των ομάδων που έχουν εγγραφεί. 

- διαχείριση φορητών και σταθερών τερματικών. 

- διαχείριση διαμόρφωσης, λειτουργίας, συντήρησης και αναπαραγωγής εγγραφής. 
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Το λογισμικο διαχείρισης θα πρεπει να έχει:  

- δυνατότητα για ασφαλείς και ομαλές αναβαθμίσεις χωρίς να διακόπτουν διακόπτονται τις οι τρέχουσες 
υπηρεσίες. Τα βασικά δεδομένα γίνονται backup κατά τη διαδικασία αναβάθμισης και επομένως μπορει να 
επαναφερθούν αν η αναβαθμιση αποτύχει και το σύστημα να επανέλθει σε κανονική κατάσταση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα.  

- εργαλεία που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και επαναλαμβανόμενα στέλνουν 
μηνυματα επιβεβαίωσης στους χειριστές για να προλάβουν ατυχήματα που προκαλούνται από λάθη 
χειρισμού. 

Με τη χρήση του Λειτουργικού Συστήματος - Firmware οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν 
λειτουργίες διοίκησης όπως floor pre-emption, forced release, barge-in, and late entry. 

Με ενσωματωμένα εργαλεία θα πρεπει να μπορούν να αποκτήσουν λεπτομερείς πληροφορίες για τμήματα 
του συστήματος και των συσκευών, by querying device status, configuring data, and managing device status.  

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα υπάρχει κάποια λειτουργία reset που θα μπορεί να διορθώσει γρήγορα 
το σφάλμα.  

 

9. Φορητές Τερματικές Συσκευές Χειρός 

9.1 Εισαγωγή 

Είναι οι συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες, δηλαδή όλοι οι επιχειρούντες στις περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, που χρησιμοποιείται το σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE στο πεδίο. 

Το σύστημα θα συνοδεύεται με τις κατάλληλες συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους και με τους 
σταθμους βάσης των συστημάτων 4G/LTE είτε επι οχήματος είτε φορητου. 

Οι συσκευές θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν με 2 κάρτες sim εκ των οποίων η μία θα είναι αυτή 
που επικοινωνεί με το φορητό σύστημα 4G/LTE και η άλλη θα μπορει να είναι κάρτα sim κάποιου από τα 
δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ώστε να μπορει να επικοινωνήσει μέσω των δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας εφόσον υπάρχει κάλυψη από καποιο από αυτά και σε περιπτώσεις που βρίσκεται εκτός 
εμβέλειας του φορητού συστήματος 4G/LTE. 

Οι τερματικές συσκευές θα χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο παρέχεται δωρεάν 
και είναι σταθερό και παραμετροποιήσιμο (έκδοση Android 4.4.2 και νεώτερη). Υποχρεωτικά στις γλώσσες 
λειτουργίας του θα περιλαμβανονται τα Ελληνικά και τα Αγγλικά (για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
από άτομα που έχουν προσέλθει για να βοηθήσουν αλλά δεν γνωρίζουν ελληνικά). 

Οι τερματικές συσκυές θα μπορούν να παραμετροποιούνται και να προγραμματίζονται μέσω υπολογιστή 
και θα υποστηρίζεται ενδεικτικά η ενημερωση Λειτουργικού Συστήματος - Firmware, το backup, η ρύθμιση 
και τροποποίηση παραμέτρων κλπ 

Οι φορητές τερματικές συσκευές θα έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία και 
λειτουργία τους εντός της ΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά ευρωπαικούς και εθνικούς 
κανονισμούς. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα πρότυπα που πρέπει συνοδεύουν την δήλωση 
συμμόρφωσης CE και το πιστοποιητικό ROHS: 

CE: 
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EMC 

− EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-5 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-19 
V2.1.0, EN 301 489-52 V1.1.0 

Radio & Health 

− EN301 908-1 V11.1.1, EN301 908-13 V11.1.2, EN300 328 V2.1.1, EN301 893 V2.1.1, EN300 330 V2.1.1, 
EN303 413 V1.1.1, EN300 113 V2.2.1, EN 300 086 V2.1.2 

Safety 

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN50360: 2017, EN50566:2017, EN62479: 2010 

RoHS: 

- EN 50581:2012 

 

9.2 Βασική Περιγραφή 

Οι φορητές τερματικές συσκευές χειρός του φορητού συστήματος 4G/LTE θα πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα ευρυζωνικά κανάλια υψηλής ευκρίνειας που παρέχουν ισχυρές λειτουργίες, όπως 
ιδιωτικές κλήσεις, ομαδικές κλήσεις, υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) και υπηρεσία μηνυμάτων 
πολυμέσων (MMS), πρόσβαση σε ευρυζωνικά δεδομένα, αποστολή βίντεο και ταυτόχρονη μετάδοση.  

Θα πρέπει, ως μέρος του όλου συστήματος, να διατίθενται τουλαχιστον 2 ειδών συσκευές: αυτές που έχουν 
και αυτές που δεν έχουν οθόνη τύπου smartphone (μεγέθους τουλάχιστον 4') για να μπορούν οι 
επιχειρούντες να επιλέγουν την συσκευή με την οποία αισθάνονται πιο φιλικά και μπορούν να την 
χειριστούν πιο εύκολα κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων. 

9.3 Χαρακτηριστικά 

1) Οι φορητές τερματικές συσκευές χειρός θα πρεπει να καλύπτουν τιουλάχιστον τις απαιτήσεις 
επικοινωνίας του φορητου συστήματος 4G/LTE για όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας του. Επιπλέον, θα 
πρεπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τις περιπτώσεις αυτές 
όπου οι επιχειρούντες είναι εκτός εμβέλειας του φορητού συστήματος 4G/LTE αλλά εντός εμβέλειας του 
δημόσιου δικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για χρήση τους στην Ελλάδα 

Ειδικότερα, θα πρέπει να λειτουργούν σε συχνότητα όπως απαιτείται από το δημιουργούμενο δίκτυο 
4G/LTE, δηλαδή 400 MHz ή 1,8 GHz. 

2) Οι φορητές τερματικές συσκευές χειρός θα έχουν επιδόσεις τέτοιες, που να εκμεταλλεύονται τις 
δυνατότητες του φορητου συστήματος 4G/LTE και να το ολοκληρώνουν ως σύνολο. Επομένως θα πρεπει να 
έχουν τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Η καθυστέρηση εγκατάστασης ομάδας είναι μικρότερη από 300 ms και η καθυστέρηση προετοιμασίας 
δαπέδου είναι μικρότερη από 150 ms. 

- υψηλή ποιότητα φωνής με την χρήση συστήματος διπλού μικροφώνου σύμφωνα με τις διεθνεις πρακτικές, 
ώστε να μπορει να πραγματοποιουν σαφείς φωνητικές κλήσεις ακόμα και σε περιβάλλοντα με υψηλό 
θόρυβο. 

3) Οι φορητές τερματικές συσκευές χειρός θα πρέπει να ακολουθούν τις κορυφαίες λύσεις διανομής 
πολυμέσων, όπως: 
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- να μπορεί να υλοποιήσει κλήσεις P2P, ομαδικές κλήσεις, SMS και MMS, μεταφόρτωση βίντεο και κινητό 
γραφείο. 

- να υποστηρίζει τη διαμόρφωση uplink 64QAM, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση ανερχόμενης ζεύξης. 

- να υποστηρίζει τη μετάδοση, την αποστολή και τη διανομή βίντεο υψηλής ανάλυσης 1080P 25 fps, 
διευκολύνοντας την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

- να υποστηρίζει τη μεταφόρτωση βίντεο και φωτογραφιών με ένα κλικ. 

4) Ο σχεδιασμός ασφάλειας πρέπει να εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των χρηστών 
τουλάχιστον με: 

- αμφίδρομη ταυτοποίηση. 

- κρυπτογράφηση της διεπαφής αέρα. 

- απομακρυσμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. 

- κρυπτογράφηση E2E. 

5) Ο συγκεκριμένος καταγραφέας βίντεο και ήχου μπορεί να συνδεθεί και μέσω Wi-Fi.  

6) Οι επαγγελματικές κάμερες μπορούν να συνδεθούν μέσω του Universal Serial Bus (USB). 

7) Οι φορητές τερματικές συσκευές χειρός χωρίς οθόνη αφής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες για 
υψηλή χρηστικότητα και αντοχή σε σκληρό και απαιτητικό περιβάλλον. Εκτός των άλλων πρέπει: 

- να διαθέτουν ημιδιαφανή ημιανακλαστική οθόνη QVGA 2.0 ιντσών με ανθεκτική επιφάνεια γυαλιού, οι 
οποίες να είναι ανθεκτικές, με καλή αντοχή στην κρούση και να μπορει οτι εμφανίζεται σε αυτές να 
αναγνωρίζεται με σαφήνεια στο εξωτερικό έντονο φως. 

- να διαθέτουν επίπεδο προστασίας: IP67. 

- να διαθετουν υψηλή αξιοπιστία και να συμμορφώνονται με το αμερικανικό στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD 
810G. 

- να υποστηρίζουν άμεση λειτουργία (DMO) και να πληρούν τις απαιτήσεις επικοινωνίας οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε. 

- να έχουν την δυνατότητα ώστε οι αυτόματες αναβαθμίσεις Λειτουργικού Συστήματος - Firmware και η 
τροποποίηση παραμέτρων να μπορούν να εφαρμοστούν εξ αποστάσεως (μέσω OTA).  

8) Οι φορητές τερματικές συσκευές χειρός με οθόνη αφής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες για υψηλή 
χρηστικότητα και αντοχή σε σκληρό και απαιτητικό περιβάλλον. Μια φορητή τερματική συσκευή χειρός 
εκτός των άλλων πρέπει: 

- να διαθετει οθόνη αφής τουλάχιστον 4,5 ιντσών 

- να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας IP67 (dustproof-waterproof) 

- να υποστηρίζουν άμεση λειτουργία (DMO) και να πληρούν τις απαιτήσεις επικοινωνίας οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε. 

- να έχει την δυνατότητα να εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και να ειδοποιεί με αλαρμ όταν 
το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό 

- να υποστηρίζει την ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, δεδομένων και βίντεο. 

- να έχουν την δυνατότητα ώστε οι αυτόματες αναβαθμίσεις Λειτουργικού Συστήματος - Firmware και η 
τροποποίηση παραμέτρων να μπορούν να εφαρμοστούν εξ αποστάσεως (μέσω OTA).  
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- να υποστηρίζει λειτουργία σε δίκτυα GSM 900/1800/1900MHz, και 4G/LTE 

- να μπορει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες τουλάχιστον από -10 έως +55 βαθμούς κελσίου 

- να υποστηρίζει λειτουργία GPS 

- να υποστηρίζει ιδιωτικές κλήσεις, PTT (με την χρήση PTT πλήκτρου), SMS/MMS, βιντεο παρακολούθηση 
και μεταφορά για εύκολη λειτουργία και ομαλή συνεργασία. 

- να υποστηρίζει φωνητική λειτουργία και αναμετάδοση ταυτόχρονα με βίντεο upload/ παρακολούθηση/ 
διανομή 

- να διαθέτει στην βασικό εξοπλισμό θύρα ήχου 3.5mm 

- να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές MIL-STD-810G για anti-drop 

- να διαθέτει πλήκτρα ανάγκης (emergency buttons) πάνω στην συσκευή 

- να υποστηρίζει λειτουργία 802.11b/g και Wi-Fi hot spot και οι wi-fi λειτουργίες να μπορούν να ρυθμιστούν 
από απόσταση 

- να διαθέτει ενσωματωμένη διπλή κάμερα εμπρός και πίσω (η εμπρός κάμερα να είναι τουλάχιστον 
5Mpixels και η πίσω κάμερα τουλάχιστον 13Mpixels) 

- να διαθέτει USB σύνδεση ώστε να μπορει να συνδεθεί επιπλεον κάμερα 

- η ποιότητα βίντεο πρέπει να είναι τουλάχιστον D1 ή καλύτερη 

- η λήψη βίντεο να μπορει να απεικονίζεται ταυτόχρονα τοπικά αλλά και να φορτώνεται στο επιχειρησιακό 
κέντρο 

- να υποστηρίζει λειτουργία τουλάχιστον 8 ωρών σε λειτουργία 5/5/90 (Speaking/ Listening/ Stand-By) 

 

9.4 Επιπλέον χαρακτηριστικά σεναρίου εφαρμογής 

Σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων, η απλή φωνητική αποστολή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην 
απαίτηση του κέντρου ελέγχου για λήψη αποφάσεων. Για την εξασφάλιση πιο αξιόπιστης λήψης 
αποφάσεων, από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης του χώρου και τον διοικητή του κέντρου ελέγχου, το κάθε 
τερματικό θα πρέπει να μπορει να χρησιμοποιησει την λειτουργία αποστολής βίντεο πολυμέσων.  

Επίσης το Κέντρο Διανομής και επεξεργασίας πολυμέσων, που παραλαμβάνει τα βιντεο πολυμεσων από 
όλα τα τερματικά, πρέπει να μπορεί να διανείμει τα βίντεο, που φορτώθηκαν, σε άλλους τερματικούς 
σταθμούς, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων επί τόπου.  

Όταν ένα τερματικό εκτελεί υπηρεσίες απεικόνισης βίντεο, θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα 
ομαδικές κλήσεις, υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS), υπηρεσίες μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) και 
υπηρεσίες εντοπισμού θέσης GPS. 

 

10.  Κινητό επιχειρησιακό κέντρο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

 

10.1 Εισαγωγή 

Το κινητό επιχειρησιακό κέντρο έχει κομβική σημασία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό καθώς θα μπορει να 
βρίσκεται σε πολύ λίγο χρόνο στο επιθυμητό από τον σχεδιασμό σημείο και θα αποτελεί τον συνδετικό 
κρίκο του δικτύου επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης με τον εξω κόσμο μέσω δορυφορικής ζεύξης και 
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παράλληλα θα προσφέρει τον εξοπλισμό και έτσι την δυνατότητα για επι τόπου συντονισμό των 
επιχειρήσεων. Επιπλέον θα μπορει να έχει αυτονομία λειτουργίας για μεγάλα χρονικα διαστήματα. 

Το όχημα θα να είναι τύπου βαν (van) ώστε να ειναι εύκολο στη οδήγηση σε έκτακτες περιπτώσεις και το 
οποίο θα έχει το κατάλληλο μέγεθος, θα διαθέτει τους απαραίτητους χωρους και ταυτόχρονα την ευχρηστία 
και ευελιξια για την χρήση που προορίζεται. 

Τα χρώματα (και επιγραφές) των επιφανειών θα είναι επιλογής της Περιφέρειας, και θα καθοριστούν πριν 
την υπογραφή της σύμβασης 

Παρακάτω περιγράφονται οι απαιτήσεις και οι ελάχιστες προϋποθέσεις.  

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει σχέδια κατασκευής και τον τύπο και μάρκα του προτεινόμενου βαν.  

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση αναφοράς συγκεκριμένων υλικών και διαμόρφωσης, όπως παρακάτω, αυτό 
αποτελεί μια πρόταση, που καλύπτει κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις, και επομένως μπορει να 
αντικατασταθούν από άλλα ίδιας ή καλύτερης αποτελεσματικότητας ως προς τον τελικό σκοπό χρήσης τους 
για την προμήθεια. 

 

10.2 Ελάχιστες Προδιάγραφες Οχήματος / Βαν 

Το βαν θα πρέπει να έχει ικανοποιητικούς χώρους για τον σκοπό που προορίζεται. Ετσι πρέπει να έχει μήκος 
καμπίνας τουλάχιστον 4,30-4,35 μέτρα (μετρούμενο στο δάπεδο πίσω από τα καθίσματα οδηγού-
συνοδηγού) και ύψος που να φθάνει στο μέσον τουλάχιστον 1,95-2,00 μέτρα. 

Για την ομαλή κίνηση του θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα με ιπποδύναμη τουλάχιστον 155-160HP με 
τουλάχιστον κίνηση στους πίσω τροχούς και το δοχείο καυσίμου θα είναι τουλάχιστο 70-75 λίτρων. 

Το βαν θα πρέπει να είναι αξιόπιστο στη λειτουργία του και γιαυτό θα συνοδεύεται από εγγύηση 3 ετών για 
τα μεταλλικά μέρη, 3 ετων για τα μηχανικά μέρη και 3 ετων για την εγκατάσταση μετασκευής.  

Η μετασκευή θα έχει γίνει από έμπειρη εταιρεία, που αποδεικνύεται από επιτυχημένες αντίστοιχες 
κατασκευές (θα προσκομισθούν στην προσφορά τα σχετικά στοιχεια τεκμηρίωσης), και με τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις CE. Η εταιρεία που κάνει την μετασκευή/ κατασκευή θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει 
τον φάκελο κατασκευαστή μαζί με την πιστοποίηση CE. 

Το βαν θα έχει διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο που θα είναι προσβάσιμος από την πλαινή πόρτα και θα 
έχει διαμορφωμένο αποθηκευτικό χώρο προσβάσιμο από την πίσω πόρτα. 

Στον εσωτερικό χώρο θα φιλοξενείται το κέντρο επιχειρησεων με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επικοινωνίας.  

Στον αποθηκευτικό χώρο που είναι προσβάσιμος από την πισω πόρτα θα φυλάσσεται όλος ο απαραίτητος 
εξοπλισμός για τις ομάδες που επιχειρούν. Στον εξοπλισμό αυτό και για τις περιτπώσεις, που κρίνεται 
απαραίτητο να μεταφερθεί στον χώρο επιχειρήσεων με το βαν, θα περιλαμβάνεται και το φορητό σύστημα 
δημιουργίας δικτύου 4G/LTE και επομένως πρέπει να προβλέπεται ο αντίστοιχος χώρος. 

Στην οροφή θα υπάρχουν οι κεραίες (με την απαραίτητη προστασία τους σε περιπτώσεις κίνησης του βαν 
με μεγαλη ταχύτητα) για την δημιουργία δικτύου 4G/LTE και για δορυφορική σύνδεση με το διαδίκτυο. Θα 
υπάρχει επίσης προ-εγκατάσταση εξωτερικής κεραίας για χρήση GPS. 

 

10.3 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου Οχήματος / Βαν 

Ο χώρος της καμπίνας θα είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να έχει κατ' ελάχιστον τα εξής: 
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1) θεσεις εργασίας με αντίστοιχες οθόνες διαστάσεων τουλάχιστον 20'' και χώρο για racks για τουλάχιστον 
3 άτομα. 

2) πρόβλεψη για συνεργασία συνολικού αριθμού ατόμων στο χώρο της καμπίνας τουλάχιστον 5. 

3) αποθηκευτικός χώρος (ντουλάπα) στον χώρο της καμπίνας διαστάσεων τουλάχιστον 0,80 Χ 0,40 Χ 1,80 
μετρων 

4) τραπέζι εμβαδού διαστάσεων τουλάχιστον 1,5m2 

5) οθόνη ή οθόνες τοιχου μεγέθους τουλάχιστον 40'' για απεικονισεις στοιχείων σε μεγάλο μεγεθος για 
λόγους συντονισμού με δυνατότητα εμφάνισης πολλών δεδομένων.  

6) Σύστημα teleconferencing σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή.  

7) Ολα τα υπόλοιπα στοιχεία και εξοπλισμός, που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του προσφερόμενου 
συστήματος επί οχήματος, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές 

Επιπλεον ο χώρος επιχειρήσεων θα έχει: 

1) Ελεγχο θερμοκρασίας χώρου (κλιματισμός) και δυνατότητα ανανέωσης αέρα για τους 
παρευρισκόμενους. Υπολογίζεται εξωτερικός υπερσυμπιεστής για κλιματισμό ψύξη και θέρμανση  
τουλάχιστον 8.000-9.000 btu. 

2) Σταθερη ροή ρεύματος 230VAC και αυτονομία μέσω τροφοδοσίας από την μπαταρία του οχήματος (ή και 
άλλες πρόσθετες μπαταρίες) και γεννήτριας AC χαμηλού θορύβου 3 KVA για λειτουργία έως και 8 ώρες. Η 
σταθεροποίηση του ρεύματος θα γίνεται με UPS ενώ θα υπάρχει και η απαραίτητη αντιπαρασιτική 
πρόστασία. 

Τα υλικό του δαπέδου του εσωτερικού χώρου του βαν θα αποτελείται αρχικά από μια στρώση τύπου 
μοκέτας για τη μόνωση και την αποφυγή τριγμών. Η δεύτερη στρώση θα είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
15 χιλ. πάχους ως υποδομή για την σταθεροποίηση των επίπλων και η τελική στρώση θα είναι με δάπεδο 
βιομηχανικού τύπου laminate για την αντοχή και τον εύκολο καθαρισμό του. 

 

Επιπλέον θα υπάρχει επένδυση με κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλ. πάχους στα πλευρικά της καμπίνας του 
βαν για δημιουργία υποδομής στήριξης βαρέων αντικειμένων σε αυτό και 7 χιλ. πάχους στον ουρανό. Η 
εσωτερική μόνωση (πίσω από την επένδυση) θα ειναι με 100αρι πετροβάμβακα για την επίτευξη 
θερμοηχομόνωσης και η εξωτερική επένδυση θα είναι με ταπετσαρία pvc αδιάβροχη. 

Η ντουλάπα θα είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλ πάχους, λουστραρισμένο με 
βερνίκι νερού (κατά προτίμηση οικολογικού). Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης 18 
χιλ. πάχους, υπενδεδυμένα αμφίπλευρα με ταπετσαρία pvc αδιάβροχη, μεντεσέδες τύπου silent stop και 
κλειδαριές τύπου marine για την απόλυτη σφράγιση των φύλλων. 

Ο πάγκος εργασίας θα είναι από βακελίτη. Το έπιπλο θα ειναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλ πάχους, 
λουστραρισμένο με βερνίκι νερού (κατά προτίμηση οικολογικού) με κατάλληλη διαμόρφωση για την 
τοποθέτηση  των ηλεκτρονικών μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

Οι θέσεις εργασίας θα είναι καρέκλες με σταθερή στήριξη και κατάληλο ρυθμιζόμενο ύψος. Σε περίπτωση 
ύπαρξης και καθισμάτων τύπου πολυθρόνας ή καναπέ, αυτά θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 15 χιλ πάχους, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού (κατά προτίμηση οικολογικού), που 
δημιουργούν εσωτερικάπρόσθετο αποθηκευτικό χώρο. Τα μαξιλάρια θα είναι υπενδεδυμένα με δερμάτινη 
σε χρώμα τελικής επιλογής από την περιφέρεια.  

Δύναται να αντικατασταθεί από καρέκλες εργασίας  
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Ο πίσω αποθηκευτικός χώρος, εκτός από τους ανοικτούς χώρους για την τοποθέτηση αντικειμενων οπως το 
φορητό σύστημα δημιουργίας δικτύου LTE θα έχει και κλειστό χώρο τύπου ντουλάπας που θα είναι 
κατασκευασμένος από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλ πάχους, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού (κατά 
προτίμηση οικολογικού). Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης 18 χιλ. πάχους, 
υπενδεδυμένα αμφίπλευρα με ταπετσαρία pvc αδιάβροχη, μεντεσέδες τύπου silent stop και κλειδαριές 
τύπου marine για την απόλυτη σφράγιση των φύλλων. 

 

10.4 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Οχηματος / Βαν 

Αρχικά εννοείται ότι θα τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Το σύστημα πρέπει να παρέχει 2 πήγες ρεύματος και θα αποτελείται τουλάχιστον: 

- Από την μπαταρία του οχήματος και από ανεξάρτητη Γεννήτρια παροχής 230V  

- Ασφαλειοθηκη  

- Καλώδιο μεταφοράς ρεύματος από μπαταρία αυτοκίνητου στον σταθμό ρεύματος  

Θα απαιτηθούν: 

- Τοποθέτηση γεννήτριας  

- Τοποθέτηση Σταθεροποιητή τάσης 230 V και μετατροπέα από 12V σε 230V 

- Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου σύνδεσης με UPS (σταθεροποιητή τάσης) 

- Τοποθέτηση ρευματοληπτών από UPS στα racs + 2 επιπλέον εφεδρικές 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση τροφοδοσίας τερματικών θα διαθέτει αντιπαρασιτική προστασία που είναι 
απαραίτητη για την αποστολή – λήψη δεδομένων 

Η τροποποίηση και η ηλεκτρική εγκατάσταση, θα γίνει με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα των racks και γιαυτά 
χρειάζεται από τον κατασκευαστή να έχει γίνει μελέτη ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 

 

Η γεννήτρια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του συστήματος θα είναι χαμηλού θορύβου. 

Η γεννήτρια θα έχει κατ' ελάχιστον υποχρεωτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- βάρος έως 25 κιλά  

- ιπποδύναμη κινητήρα τουλάχιστον 3HP 

- διαστάσεις το πολύ Μ x Π x Υ (cm):60 x 40 x 50 

- δοχείο καυσίμου τουλάχιστον 3.5 λίτρα 

- κάυσιμο αμόλυβδη βενζίνη 

- ρευματοδότες (AC) τουλάχιστον 2 x 230V 

- σύστημα ψύξης αερόψυκτο  

- εκκίνηση με χειρόμιζα  

- μέγιστη ισχύς Η/Ζ τουλάχιστον 2000 W 

- ονομαστική (αποδιδόμενη) ισχύς Η/Ζ τουλάχιστον 1600 W 
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- συντελεστής ισχύος (cosφ) 1 

- ρευματοδότες (DC) τουλαχιστον 1 x 12V (7.5A) 

- τάση/συχνότητα 230V/50Hz  
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ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αξία Σύμβασης σε ευρώ: 1.977.800,00€ (1.595.000,00€ + 382.800,00€ ΦΠΑ) 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5.1 : «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & 
εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ (ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού 
επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης 

1 

Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου 
επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας  & 
εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης  
 
ΒΛΕΠΕ: Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια 
οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού 
επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης», αναπόσπαστο 
Τμημα του παρόντος 

1 Πλήρες 
Σύστημα ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
4G/LTE ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ μαζί με 

το ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ 

ΒΑΝ 

1.595.000,00 1.595.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  1.595.000,00 

ΦΠΑ 24% 382.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 1.977.800,00 
 
 

Χρηματοδότηση 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. 
ΣΑΕΠ0081.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810106). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με α.π. 2996/30.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ι7ΛΛ-
ΚΜ8 -ορθή επανάληψη 14.10.2019) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5043339 .  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.:  

Καθαρή Αξία: 1.595.000,00€ -Ένα εκατομύριο πεντακόσιες ενενηντα πέντε χιλιάδες,( Φ.Π.Α.: 382.800,00€) 

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

Ο αναλογούν ΦΠΑ (24%) ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα δύο χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ λεπτά 
(382.800,00) και πιο αναλυτικά:  

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

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

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

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή πινάκων σύμφωνα με τα ισχύοντα περί 
διαγωνισμών του δημοσίου. Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος συμπλήρωσης των 
πινάκων και παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού. 
 
Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών 
Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τους 
υποψηφίους και θα συμπεριληφθούν στην τεχνική τους προσφορά . 
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 
 
α) Στήλη Α/Α: 

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

 
β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

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

 
γ) Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

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

 
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:  

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

 
ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

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

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

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5.1 : «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού 
επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης»  

 Γενικές απαιτήσεις συστήματος    

1 Η προμήθεια όπως περιγράφεται στην διακήρυξη θα 
υλοποιηθεί σε χρόνο το πολύ 6 μηνών. Ο υποψήφιος μπορει να 
προσφέρει τεκμηριωμένα μικρότερο χρόνο υλοποίησης. 

Να προσκομιστεί σχετική Υπέυθυνη Δήλωση 

NAI  

 

2 Το σύστημα στο σύνολό του και/ή τα επί μέρους στοιχεία του 
εξοπλισμού θα έχουν επί ποινή αποκλεισμού 3 έτη εγγύηση 
κατασκευαστή.  

Να προσκομιστεί σχετική Υπέυθυνη Δήλωση 

NAI  

 

3 Το σύστημα θα έχει υποστήριξη λειτουργίας - SLA (service level 
agreement) 3 ετών - 24/7/365, με υποχρέωση αποκατάστασης 
δυσλειτουργίας του δικτύου, το πολύ εντός 6 ωρών, από την 
στιγμή ενημέρωσης του αναδόχου, ώστε να μπορεί να καλύψει 
το έλλειμμα που δημιούργησε η δυσλειτουργία του εξοπλισμού. 
Ο υποψήφιος μπορει να προσφέρει τεκμηριωμένα μικρότερο 
χρόνο αποκατάστασης 

Να προσκομιστεί σχετική Υπέυθυνη Δήλωση 

NAI  

 

4 Οι αποδεκτοί, από την Αναθέτουσα Αρχή, τρόποι, με σκοπό 
να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η υπηρεσία της δημιουργίας 
δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης για 
τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες και 50 
ηλεκτρονικές ομάδες, με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων 
κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων, είναι: 

1) Η κατοχή, από τον ανάδοχο, επιπλέον, αντίστοιχου με τον 
προσφερόμενο, εξοπλισμού και συσκευών και η 
διαθεσιμότητά τους σε συγκεκριμένο σημείο, εντός του ως 
άνω συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, μετά την 
ενημέρωση του αναδόχου. 

2) Η κατοχη, από τον ανάδοχο, πληρους σειράς 
ανταλλακτικών και εξειδικευμενου τεχνικου προσωπικού, 
με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και λογισμικά για 
τον έλεγχο, την διαγνωση και την επισκευή του μη 

NAI  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

λειτουργούντος εξοπλισμού, εντός του ως άνω 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, μετά την 
ενημέρωση του αναδόχου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα δεσμευτεί κατα την υποβολή 
της τεχνικής του προσφοράς για τα ανωτέρω με σχετική 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει τον τρόπο από 
τους παραπάνω που θα επιλέξει και με τον οποίο θα 
εγγυηθεί την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία του 
εξοπλισμού σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

Να προσκομιστεί σχετική Υπεύθυνη  Δήλωση για την έγγραφη 
δέσμευση του υποψηφίου αλλά και ότι εφόσον ανακηρυχθεί 
ανάδοχος θα προσκομίσει, με την παράδοση της εγγυητικής 

καλής λειτουργίας των ειδών επικαιροποιημένη έγγραφη 
δέσμευση του για τα ανωτέρω. 

5 Η πάντα διαθέσιμη υπηρεσία δημιουργίας δικτύου 
επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης πρέπει να λειτουργεί 
για τουλάχιστον: 

α) 200 ηλεκτρονικούς χρήστες και  

β) 50 ηλεκτρονικές ομάδες,  

με δυνατότητα  

γ) 40 ταυτόχρονων κλήσεων και  

δ) 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων  

Ο υποψήφιος μπορει να προσφέρει τεκμηριωμένα μεγαλύτερες 
δυνατότητες λειτουργίας ως προς τους χρήστες, ομάδες 
χρηστών, ταυότχρονες κλήσεις και ταυτόχρονες βιντεοκλήσεις. 

NAI  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

6 Ο ανάδοχος θα πρεπει να μπορει να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του SLA και σε κάθε άσκηση ετοιμότητας η 
οποία θα γίνεται τακτικά τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο 
(άνοιξη και φθινόπωρο) και αιφνιδιαστικά τουλάχιστον 
άλλες 2 φορές τον χρόνο. Οι ασκήσεις ετοιμότητας θα 
έχουν σενάρια που θα περιλαμβάνουν και την περίπτωση 
της βλάβης ή δυσλειτουργίας τμήματος του εξοπλισμού του 
επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 
4G/LTE και την μη δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας 
δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης 
ανάγκης, σύμφωνα με τις απαιτησεις. 

Να προσκομιστεί σχετική Υπεύθυνη  Δήλωση για την έγγραφη 
δέσμευση του υποψηφίου αλλά και ότι εφόσον ανακηρυχθεί 
ανάδοχος θα προσκομίσει, με την παράδοση της εγγυητικής 

καλής λειτουργίας των ειδών επικαιροποιημένη έγγραφη 
δέσμευση του για τα ανωτέρω. 

 

 

 

 

7 Σε περίπτωση, έκτακτης ανάγκης ή άσκησης ετοιμότητας, 
κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Φορέας 
Λειτουργίας διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα 
στην λειτουργία μέρους του εξοπλισμού (είτε στο σύστημα 
επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος έκτακτης ανάγκης είτε 
στο φορητό σύστημα 4G/LTE ταχείας ανάπτυξης) και δεν 
μπορει να είναι διαθεσιμη ΑΜΕΣΑ η ως άνω υπηρεσία της 
δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης 
ανάγκης για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες και 50 
ηλεκτρονικές ομάδες, με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων 
κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων, ενημερωνει 
σχετικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος από την 
στιγμή της ενημέρωσης, συνολικά το πολύ εντός 6 ωρών, να 
μπορει να καλύψει το έλειμμα που δημιουργησε η 
δυσλειτουργία του εξοπλισμού, με τρόπο που θα έχει 
συμφωνηθεί και στην μεταξύ τους σύμβαση 

Να προσκομιστεί σχετική Υπεύθυνη  Δήλωση για την έγγραφη 
δέσμευση του υποψηφίου αλλά και ότι εφόσον ανακηρυχθεί 
ανάδοχος θα προσκομίσει, με την παράδοση της εγγυητικής 

καλής λειτουργίας των ειδών επικαιροποιημένη έγγραφη 
δέσμευση του για τα ανωτέρω. 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G/LTE ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ - ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

 
 

 

 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά    

6 Το προτεινόμενο σύστημα θα είναι ψηφιακό σύστημα 
δρομολόγησης ραδιοεπικοινωνιών που θα βασίζεται στα 
πρότυπα του 4G/LTE με τις ακόλουθες λειτουργίες: 

α) Το σύστημα θα υποστηρίζει φωνή, δεδομένα και υπηρεσίες 
βίντεο. 

β) Το σύστημα θα μπορει να λειτουργήσει σε TDD mode, και θα 
μπορει να υλοποιήσει bandwidth 10MHz or 20MHz. 

γ) Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να παραμετροποιηθεί ως 
προς την λειτουργία του σε διαφορες συχνότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των 400 MHz και 1,8 GHz (ανάλογα με 
τις συνθήκες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό). 

δ) Το σύστημα θα προσφέρει τουλάχιστον 9 QoS επίπεδο για τις 
διάφορες υπηρεσίες.όπως η υπηρεσία υψίστης προτεραιότητας 
emergency call. 

ε) Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να είναι συμβατό με τα 
υπάρχοντα συστήματα επικοινωνίας, όπως το Tetra και η 
υπηρεσία θα μπορει να διαλειτουργεί μεταξύ του νέου 
συστήματος και άλλων υπαρχόντων συστημάτων σε υπηρεσίες 
όπως η κλήση ομάδας και η κλήση PtP) να υποστηρίζει 
ευρυζωνικές υπηρεσίες πολυμέσων και πλήρεις λειτουργίες του 
κέντρου διοίκησης. 

στ) Το σύστημα θα υποστηρίζει την επικοινωνία σε στατική 
κατάσταση ή/ και σε κίνηση. 

ζ) Το σύστημα θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με το κέντρο 
διοίκησης (headquarters) μέσω δορυφόρου, μικροκυμάτων ή 
οπτικών ινών. Σε κάθε περίπτωση να έχει υλοποιημένη την 
σύνδεση μέσω δορυφόρου πάνω στο όχημα.  

η) Το σύστημα θα παρέχει στο κέντρο απομακρυσμένης 
διοίκησης την δυνατότητα λήψης και αποστολής φωνής και 
βίντεο, καθώς και την υλοποίηση και τον έλεγχο της κατάστασης 
σε πραγματικό χρόνο. 

NAI  

 

 Βασικές δυνατότητες    

7 Το κινητό κέντρο διοίκησης και κινητό δίκτυο επικοινωνίας θα 
πρέπει να μπορει να προσφέρει κάλυψη σε οποιοδήποτε σημείο 

NAI   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

on demand με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις 
εξυπηρέτησης σε κάθε περίπτωση : 

α) θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 400 χρηστών και 40 
ομάδων με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων κλήσεων και 20 
ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων.  

β) θα έχει κάλυψη: τουλάχιστον 3 χλμ έως 10 χλμ (ανάλογα με 
τις χρησιμοποιούμενες κεραίες και ισχύ του συστήματος όταν 
αυτό είναι σε στάση καθώς και το ανάγλυφο του εδάφους). Ο 
υποψήφιος μπορει να προσφέρει τεκμηριωμένα συστήματα 
κεραιών με μεγαλύτερη κάλυψη. 

γ) Σε κίνηση, το όχημα θα είναι σε θέση να προσφέρει κάλυψη 
τουλάχιστον 500 μέτρων για αξιόπιστες επικοινωνίες εντός του 
κινούμενου στόλου που κατευθύνεται από και πρός το σημείο 
έκτακτης αναγκης. 

δ) Στο χώρο έκτακτης ανάγκης το όχημα θα αναπτύσσει γρήγορα 
καθ' ύψος μια κεραία μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων και θα 
δημιουργεί ένα "ιδιωτικό"- τοπικό δίκτυο. 

ε) Το σύστημα θα βασίζεται σε πλατφόρμα σταθμού βάσης 
4G/LTE, η οποία θα πρέπει να παρέχει απόδοση έως και 
40Mbps(uplink 25Mbps, downlink 15Mbps with 10MHz 
bandwidth in TDD LTE) and 85Mbps(uplink 50Mbps, downlink 
35Mbps with 20MHz bandwidth in TDD LTE). 

στ) θα έχει τουλάχιστον 6 θύρες CPRI (Common Public Radio 
Interface - τυπικές θύρες CPRI4.1 και να είναι συμβατές προς τα 
πίσω με το CPRI3.0). 

ζ) θα έχει θύρες διαχείρισης υπηρεσιών και δικτύου ως εξής: 
Τουλαχιστον δύο θύρες Ethernet FE / GE ή δύο οπτικές θύρες FE 
/ GE ή μία θύρα Ethernet FE / GE και μία οπτική θύρα FE / GE 

η) θα μπορει να λειτουργεί σε θερμοκρασία  -25 °C έως + 50 °C 
(συνεχώς) και έως + 55 °C (για λιγο χρονο). 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά δορυφορικού συστήματος    

8 Το όχημα προβλέπεται ότι θα έχει εγκατάσταση Δορυφορικού 
συστήματος VSAT (Very small aperture terminal) για την σύδεση 
του επιχειρησιακού κέντρου στο πεδίο με τον υπόλοιπο κόσμο 
και ειδικότερα με τα κέντρα διοίκησης και γενικότερου 
συντονισμού. 

Το δορυφορικό σύστημα θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- KU Band 

NAI  
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- VSAT System 

- 0,80cm Διάμετρος 

- Σταθερή Εγκατάσταση 

- Αυτόματη Στόχευση SAT Rac Διανομής δεδομένων 

Σημαντικές Παραδοχές για την λειτουργια του συστήματος της 
δορυφορικής κεραίας 
• Το σύστημα αποστολής – λήψης δεδομένων ( Ήχου, 
εικόνας, internet) θα έχει ισχυρή κεραία λήψης, αλλά και πολύ 
ισχυρό σύστημα εκπομπής (Ενισχυτής εκπομπής) ώστε να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις για δορυφορική σύνδεση από 
οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας.  
• Θα έχει αυτόματη στόχευση κεραίας προς τον 
δορυφόρο για λειτουργία όταν το όχημα είναι σε στάση. 
• Το σήμα μετά τον ενισχυτή κεραίας, κατευθύνεται στον 
encoder και από εκεί σε όποιο υπολογιστικό σύστημα έχει την 
σχετική είσοδο. 
• Το δορυφορικό σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με 
την τεχνολογία Vsat/Ku. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά συστηματος videoconferencing    

9 Το Σύστημα Videoconferencing θα ειναι ένα συμπαγές σύστημα 
με ενσωματωμένο κωδικοποιητή HD, κάμερα και συστοιχία 
μικροφώνων. Θα έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να μπορει να 
τοποθετείται στα τοιχώματα, σε μια οθόνη τηλεόρασης ή σε 
οροφή με ανεστραμμένη εγκατάσταση. 

Η φωνητική κλήση θα πρέπει να μπορει να είναι P2P σε πολλά 
σημεία. Σε κλήση P2P θα μπορεί να προστεθεί και τρίτο μέρος ή 
να καλείται να συνδεθεί σε άλλες διασκέψεις πολλών σημείων. 
Δεν θα χρειάζεται να κλείσει η διάσκεψη. 

Επιπλεον, πρέπει να έχει ενσωματωμένο Wi-Fi, ώστε να 
υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο, ασύρματο μικρόφωνο και κοινή 
χρήση περιεχομένου. 

Το σύστημα θα έχει τεχνολογίες βελτίωσης της απόδοσης 
βίντεο, ώστε να χρειάζεται μικρότερο έυρος ζώνης.  

Επίσης θα μπορει να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνθήκες 
φωτισμού, να μειώσει την κατανάλωση εύρους ζώνης και να 
βελτιώσει την ποιότητα του βίντεο με ιδιαίτερες τεχνικές.  

Το ενσωματωμένο μικρόφωνο θα έχει ακτίνα λήψης ήχου έως 
και 5 μέτρα. 
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Η ποιότητα του βίντεο θα είναι υψηλής ποιότητας ακόμα και με 
απώλεια πακέτων μεγαλύτερη του 10%-20%. 

Ο σύστημα θα υποστηρίζει το πρότυπο H.264 SVC για να 
προσαρμόζεται σε διαφορετικά εύρη ζώνης, δυνατότητες 
συσκευών και απαιτήσεις δικτύου.  

Για περιπτώσεις που χρειάζεται διασύνδεση με άλλα συστήματα 
μετά από σχετικές παραμετροποποιήσεις και καθώς δεν είναι 
δυνατόν να καλύπτονται όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις θα 
πρέπει να διαθέτει δυνατότητες υποστήριξης πολλών 
διαφορετικών προτύπων και πρωτοκόλλων. 

10 Πιο συγκεκριμένα, είναι επιθυμητό να υποστηρίζει ενδεικτικά 
τα εξής πρότυπα και πρωτοκολλα: 
- γενικά: ITU-T H.323, IETF SIP, H.239, BFCP 
- για το βίντεο: H.263, H.263+, H.264 BP, H.264 HP, H.264 SVC, 
RTV 
- για τον ήχο: G.711, G.722, G.728, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, 
HWA-LD, G.719, G729, G.729A 
Network Standards & Protocols: TCP/IP, FTP, FTPS, DHCP, SNMP, 
Telnet, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/TLS, PPPoE, RTP, RTCP, SNTP, 
ARP, 802.1X, 802.1P, 802.1Q 
- Επίσης τα πρότυπα: H.225, H.235, H.241, H.243, H.245, H.350, 
H.460, T.140, DTMF, H.281, H.224, H.460 και H.235.  
Η ανάλυση βίντεο πρόσώπου/ατόμου σε βιντεοκλήση θα 
μπορει κατ' ελάχιστον να είναι: 
- 720p @ 25/30fps στα 384 Kbps και  
- 4SIF/4CIF στα 128 Kbps 
Η ανάλυση βίντεο περιεχομένου θα μπορει κατ' ελάχιστον να 
είναι: 
- Input: VGA (640×480) @ 60 fps, SVGA (800×600) @ 60 fps, XGA 
(1024×768) @ 60 fps, 1152×864 @ 60 fps, 1280×600 @ 60 fps, 
WXGA 
- Coding/Decoding resolution: 800×600, 1024×768, 1280×1024, 
1280×720, 1920×1080 
- Output: 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 
1920×1080 
- Dual Stream: Dual 720p @ 30 fps 1080p HD Camera: 
Το σύστημα θα πρέπει να έχει: 
• camera τουλάχιστον 2-megapixel (επιθυμητό να είναι 
built-in) με δυνατότητες οριζόντιας γωνίας θέασης έως και 70° 
και γωνία Panning/Tilting +/-30° tilt, +/- 100° pan. 
• δυνατότητες Automatic White Balance (AWB), 
Automatic Exposure (AE), Automatic Focus (AF) 
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• δυνατότητα να εμφανίσει Picture in Picture και  Picture 
outside Picture και να χρησιμοποιεί τεχνικές VME (Video Motion 
Enhancement) 
Στις δυνατότητες ήχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται Dual-
channel AAC-LD Stereo, Acoustic Echo Cancellation (AEC), 
Acoustic Noise Suppression (ANS) 12 dB, Automatic Gain Control 
(AGC) ±6 dB, Voice Clear, Audio Enhancer. 
Στις δυνατότητες δικτύου θα πρέπει να περιλαβάνονται: Dual-
stack IPv6 and IPv4, Super Error Concealment (SEC), Intelligent 
Rate Control (IRC), Automatic Repeat-reQuest (ARQ), Forward 
Error Correction (FEC). 
Γα την ασφάλεια θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί PLC 
Security: H.235 signaling and media stream encryption, AES 
media stream encryption, dual-stream encryption, TLS and SRTP 
for SIP signaling and media stream encryption,  
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ορίζεται 
Conference access password, conference control password, 
Administrator password, SSH/HTTPS, Firewall Traversal: 
H.460.18, H.460.19 firewall traversal, Static NAT, SNP 
Θα πρέπει να υπαρχουν υποδοχές για τουλάχιστον τα ακόλουθα  
Audio Inputs: 1×3.5 mm line-in jack, 1×HD-AI (stereo, connects 
to microphone array), Audio Outputs: 1×3.5 mm line-out jack, 
1×HDMI,  
και Video Inputs: 1×VGA, 1×Built-in Camera, Video Outputs: 
1×VGA/YPbPr, 1×HDMI 
Η εγκατάσταση και προσαρμογή του συστήματος θα μπορει να 
γίνεται με εύκολο τρόπο μέσω εφαρμογών τύπου API. 

 ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G/LTE ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΣΕ) βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
 

 

 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά    

11 1) Το προτεινόμενο φορητό σύστημα επικοινωνίας θα είναι 
ψηφιακό σύστημα δρομολόγησης ραδιοεπικοινωνιών που θα 
βασίζεται στα πρότυπα του 4G/LTE με τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 
- Το σύστημα θα υποστηρίζει φωνή, δεδομένα, υπηρεσίες 
βίντεο και υπηρεσίες GIS. 
- Το σύστημα θα μπορει να δρομολογεί και να διαχειρίζεται 
δεδομένα χρήστη. 
- Το σύστημα θα μπορει να λειτουργήσει σε TDD mode, και θα 
μπορει να υλοποιήσει πολλαπλά εύρη ζώνης 10MHz ή 20MHz.  
- Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να παραμετροποιηθεί ως 
προς την λειτουργία του σε διαφορες συχνότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των 400 MHz και 1,8 GHz (ανάλογα με 
τις συνθήκες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό). 
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- Το σύστημα θα προσφέρει τουλάχιστον 9 QoS επίπεδο για τις 
διάφορες υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία υψίστης 
προτεραιότητας emergency call. 
2) Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να είναι συμβατό με τα 
υπάρχοντα συστήματα επικοινωνίας, όπως το Tetra και η 
υπηρεσία θα μπορει να διαλειτουργεί μεταξύ του νέου 
συστήματος και άλλων υπαρχόντων συστημάτων σε υπηρεσίες 
όπως η κλήση ομάδας και η κλήση PtP.1) να υποστηρίζει 
ευρυζωνικές υπηρεσίες πολυμέσων και πλήρεις λειτουργίες του 
κέντρου διοίκησης. 
Το σύστημα θα υποστηρίζει την επικοινωνία σε στατική 
κατάσταση ή/ και σε κίνηση. 
Το σύστημα θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με το κέντρο 
διοίκησης (headquarters) μέσω δορυφόρου, μικροκυμάτων ή 
οπτικών ινών. 
Το σύστημα θα έχει συμπαγή και αρθρωτό σχεδιασμό και θα 
μπορει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει και σε όχημα (κατά 
προτίμηση σε όλα τα SUV που κυκλοφορούν) χωρίς 
τροποποίηση του οχήματος και χωρίς την χρήση ιδιαίτερων 
εργαλείων. Τα ιδιαίτερα τμήματα του συστήματος θα έχουν 
τέτοιο σχεδιασμό ώστε να μπορουν να μεταφερθούν και με τα 
πόδια (από 2 ή ακόμη και από 1 άτομο με λειτουργία back-pack) 
 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά    

 Βασικές δυνατότητες    

12 Το φορητό σύστημα 4G/LTE ταχείας ανάπτυξης θα πρέπει να 
μπορει να προσφέρει κάλυψη σε οποιοδήποτε σημείο on 
demand με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις εξυπηρέτησης : 
- γρήγορη ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία το πολύ σε 20 λεπτά  
- χωρίς άλλες απαιτήσεις για διαμόρφωση παραμέτρων, 
προγραμματισμό ασύρματων δικτύων και διαμορφώσεις IP 
- χωρητικότητα για τουλάχιστον 100 χρήστες και 25 ομάδες 
χρηστών,  
- απόδοση μεταφοράς δεδομένων 85 Mbit / s (uplink και 
downlink). 
- κάλυψη τουλάχιστον 3 έως 5 χιλιομετρα (ανάλογα με τις 
χρησιμοποιούμενες κεραίες και ισχύ του συστήματος, όταν 
αυτό είναι σε στάση, καθώς και το ανάγλυφο του εδάφους) 
Σε κίνηση, το όχημα θα είναι σε θέση να προσφέρει κάλυψη 
τουλάχιστον 500 μέτρων για αξιόπιστες επικοινωνίες εντός του 
κινούμενου στόλου που κατευθύνεται από και πρός το σημείο 
έκτακτης αναγκης. Ο υποψήφιος μπορει να προσφέρει 
τεκμηριωμένα συστήματα κεραιών με μεγαλύτερη κάλυψη. 
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- για ειδικές απαιτήσεις κάλυψης, θα πρέπει να μπορεί να 
συνδεθεί στο σύστημα ένα RRU για κατευθυντική εκπομπή, 
ώστε να παρέχει επιπλέον κάλυψη δικτύου για διπλασιασμό της 
απόστασης προς την κατεύθυνση της εκπομπής, παρέχοντας 
σημαντική ευελιξία στις διάφορες περιπτώσεις. 

 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά    

13 Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης μπορεί να 
λειτουργήσει ακόμη και χωρίς δίκτυο τροφοδοσίας, για 
παράδειγμα, σε περιβάλλον πεδίου. 

Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης πρέπει να 
υιοθετεί τον σχεδιασμό τύπου κουτιού και να υποστηρίζει την 
γρήγορη ανάπτυξη του μέσα σε 15-20 λεπτά το πολύ. (Η επιλογή 
των κεραιών, των καλωδίων τροφοδοσίας και η εγκατάσταση 
αξεσουάρ επί του οχήματος δεν υπολογίζονται στην παραπάνω 
διαδικασία). 

Επιπλεον όμως το σύστημα θα μπορει να εγκατασταθει σταθερά 
και μέσα στο πίσω μέρος οχήματος τύπου SUV (οποιουδήποτε 
από τα εμπορικά διαθέσιμα), οπου και θα μπορει να τεθεί σε 
λειτουργία καλύπτοντας ανάγκες επικοινωνιών φωνής, 
δεδομένων και βίντεο για την περιοχή γύρω από το κινούμενο ή 
ακίνητο όχημα. 

Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης θα μπορει 
να μετακινηθει εύκολα συρόμενο πάνω σε τροχούς ή να 
μεταφερθεί από δύο άτομα ανά κουτί με την χρήση ειδικών 
χειρολαβών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις να φορτωθεί στην 
πλάτη ακόμη και ενός μόνο ατόμου. Ετσι θα υποστηρίζει 
πολλούς τρόπους μεταφοράς, όπως την τοποθέτησή του σε 
όχημα, την κύλισή του σε σκληρό οδόστρωμα και μεταφορά του 
από άτομα όταν οι δρόμοι είναι λασπώδεις, δύσβατοι ή και 
κατεστραμμένοι. 

Οι τροχοί που τοποθετούνται στο κάτω μέρος των κουτιών θα 
επιτρέπουν στο φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας 
ανατπυξης να σύρεται από ένα άτομο ως σύνολο. Θα μπορεί 
επίσης ένα κιβώτιο να φορτωθεί στην πλάτη ενός ατόμου ή να 
μεταφερθεί από δύο άτομα με την χρήση ειδικών χειρολαβών 
που θα έχει το κάθε κουτί ή να συρθεί χρησιμοποιώντας τους 
τροχούς στο κάτω μέρος. 

Το κύριο κουτί και το κιβώτιο τροφοδοσίας θα μπορούν να 
λειτουργήσουν σωστά χωρίς κάποια ασπίδα προστασίας για 
ελαφριά βροχή ή υψηλό ανέμο.  
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Το κιβώτιο RF και το κιβώτιο κεραίας θα μπορούν να 
λειτουργούν σωστά ακόμη και σε βροχερό καιρό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

 ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G/LTE ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΣΕ) 

 
 

 

 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά    

14 Λειτουργίες  
Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης θα 
παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε όλες τις περιπτώσεις που 
απαιτούν ταχεία ανάπτυξη. 
Το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης θα μπορεί 
να προσαρμοστεί σε διαφορετικές καταστάσεις μεταφοράς και 
εγκατάστασης μέσω αρθρωτού σχεδιασμού ώστε να είναι 
εύκολο στη μεταφορά του με γρήγορη εγκατάσταση και 
ανάπτυξη. 
Σενάρια δικτύωσης 
Το φορητό σύστημα επικοινωνίας γρήγορης ανάπτυξης θα 
υποστηρίζει πολλά σενάρια δικτύωσης όπως να: 
- Δημιουργεί ένα δίκτυο με τερματικά. 
- Δημιουργεί ένα δίκτυο με ένα φορητό σύστημα ταχείας 
ανάπτυξης τοποθετημένο στο όχημα. 
- Δημιουργεί ένα δίκτυο με ένα ή περισσότερα φορητά 
συστήματα ταχείας ανάπτυξης. 
- Δημιουργεί ένα δίκτυο με ένα ή περισσότερα συστήματα 
ταχείας ανάπτυξης και ένα όχημα που έχει ενσωματωμένο 
σύστημα 4G/LTE. 
- Δημιουργεί ένα δίκτυο με ένα κέντρο διοίκησης, ένα όχημα 
που έχει ενσωματωμένο σύστημα 4G/LTE και ένα ή 
περισσότερα φορητά συστήματα ταχείας ανάπτυξης. 
Για λόγους εύκολης διασύνδεσης, με διάφορα άλλα συστήματα 
και εξοπλισμό που διαθέτουν αναγνωρισμένες τεχνολογίες, 
είναι επιθυμητό το φορητό σύστημα επικοινωνίας ταχείας 
ανάπτυξης να διαθέτει τέτοια λειτουργικά χαρακτηριστικά που 
να επιτρέπουν αυτό και να το υποστηρίζουν για όσα 
περισσότερα πρότυπα και πρωτόκολλα είναι δυνατόν.  
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κάποια από τα 
χαρακτηριστικά: 
Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά: 
Υπηρεσιες φωνής (Ιδιωτική κλήση (δηλαδή, φωνητική κλήση 
από σημείο σε σημείο), Φωνητική κλήση,Βιντεοκλήση από 
σημείο σε σημείο,Δρομολόγηση ομαδικής κλήσης, Κλήση 
έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων της 
ομάδας έκτακτης ανάγκης και από σημείο σε σημείο)κ.α. 
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Υπηρεσιες δεδομένων: 
Υψηλής ταχύτητας υπηρεσία μετάβασης προς τα πάνω-κάτω 
ζεύξης  / Σύντομη υπηρεσία δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων σύντομων μηνυμάτων και μηνυμάτων 
πολυμέσων)/Μήνυμα κατάστασης/Παρακολούθηση, αποστολή 
και διανομή βίντεο/Συνδυασμένη συνεργασία/Υπηρεσία 
GIS/Χαρτογράφηση και ομαδοποίηση χρηστών  κ.α. 
Συμπληρωματικες υπηρεσιες φωνης: Ομαδική σάρωση 
κλήσεων/Απελευθέρωση κλήσης/Αργοπορημένη 
είσοδος/Αναγκαστική απελευθέρωση/Οθόνη κατάστασης 
ομάδας και χρήστη  κ.α  
Εγγραφη: Εγγραφή ήχου / βίντεο 
Δίκτυο: 
5 MHz, 10 MHz και 20 MHz bandwidth συστήματος/ 
Διαχείριση αδράνειας πόρων/Δυναμική κατανομή και 
απελευθέρωση πόρων ομάδας/Έλεγχος εισαγωγής/Έλεγχος 
ισχύος/Έλεγχος φόρτωσης/Διαχείριση QoS/Βελτίωση βίντεο 
Qos/Κάλυψη εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων/Συνδυασμός 
πολλαπλών RRU/Απομακρυσμένη εγκατάσταση RRU/Ιεραρχική 
δικτύωση/Αποκεντρωμένη δικτύωση 
Διαλειτουργικότητα: 
Συνεργασία με PSTN / PBX , Συνεργασία με το TETRA 
Συνεργασία με PLMNs,  / Διεπαφή SIP /Πρόσβαση στο δημόσιο 
δίκτυο/  
SDK:  
Διανομή SDK API κονσόλας/Διασύνδεση SDK μεταξύ 
συστημάτων/ Απομακρυσμένη κονσόλα διασύνδεσης 
Μετάδοση: IP μετάδοση 
Ασφαλεια: Αυθεντικοποίηση/Κρυπτογράφηση δεδομένων 
διεπαφής/Προστασία ακεραιότητας 
Αξιοπιστία: Έλεγχος ροής/Αναλογική DMO/Ψηφιακό 
DMO/Σύστημα προστασίας από ιούς 
Ο&Μ: Διαχείριση φορητών τερματικών/Διαχείριση της 
απόδοσης/Διαχείριση συναγερμών/Διαχείριση 
διαμόρφωσης/Παρακολούθηση κλήσεων/Διαχείριση αρχείων 
καταγραφής/Διαχείριση Λειτουργικού Συστήματος - Firmware / 
Δίκτυο Προληπτική συντήρηση/Συλλογή πληροφοριών 
απομακρυσμένης συντήρησης/Διαχείριση χρηστών 
εφαρμογών/Διαχείριση δεδομένων συνδρομής 
συνδρομητών/Απομακρυσμένη διαχείριση δεδομένων 
συνδρομής/Πολύγλωσση υποστήριξη/ 
Άλλα: Επικοινωνία οχήματος σε στατική κατάσταση/ 
Επικοινωνία με το όχημα σε κίνηση/Συχνότητα σάρωσης χωρίς 
σύνδεση/Wifi Access για κονσόλα/ 
Γρήγορη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά 
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 ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G/LTE ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΣΕ) 

 
 

 

 Προδιάγραφες και Δείκτες    

15 Δείκτες δυναμικότητας/δυνατοτήτων : Το φορητό σύστημα 
επικοινωνίας ταχείας ανάπτυξης θα έχει τις παρακάτω 
ελάχιστες δυνατότητες: 
- Μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών  100 
- Μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων ομάδων  25 
- Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων φωνητικών κλήσεων 
 40 
- Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων κλήσεων βίντεο  
 20 
- Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων GIS Υπηρεσίων  
 100 
- Μέγιστος αριθμός σταθερών εγγεγραμμένων καμερών  4 
Ως σταθερή κάμερα ορίζεται μια κάμερα που είναι συνδεδεμένη 
μέσω μιας θύρας του εξοπλισμού ή μια κάμερα που είναι 
συνδεδεμένη μέσω του hotspot του τερματικού. 

NAI  

 

16 Τα στοιχεία διαστάσεων και βάρους του κάθενος από τα 
διαφορετικά τμήματα του φορητού συστήματος επικοινωνίας 
ταχείας ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με τα 
χέρια θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο: 
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 600 mm x 600 mm x 300 mm με Βάρος: 
≤40 kg 
Η τάση τροφοδοσίας για την λειτουργία του συστήματος θα 
είναι 240 VAC / 50 Hz. 
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις 
Θερμοκρασία λειτουργίας  -20 οC έως + 50 oC 
Σχετική υγρασία   5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση 
Τα κουτιά του φορητού συστήματος επικοινωνίας ταχείας 
ανάπτυξης κατά την μεταφορά τους και πριν την εγκατάσταση 
για χρήση πρέπει να έχουν προστασία τουλάχιστον IP44 ώστε να 
προστατεύονται τα εσωτερικά μέρη από τις καιρικές συνθήκες 
κατά την μεταφορά και προσωρινή εναπόθεση τους στο 
έδαφος. Εννοείται ότι κατά την εγκατάσταση για λειτουργία 
λαμβάνεται η μέριμνα προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων από 
το περιβάλλον και τις καιρικές συνθήκες. 

NAI  

 

 ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G/LTE ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΣΕ) 

 
 

 

 Περιγραφή υλικού    

17 1) Μονάδα παροχής ισχύος / Μπαταρία  

 Χρόνος διάρκειας εκφόρτισης: τουλάχιστον 4 ώρες  
NAI   
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 Ονομαστική είσοδος:  Τάση 240 VAC / Συχνότητα 50 Hz 

 Κύκλος ζωής μπαταρίας: ≥800 (περισσότερο από 80% της 
ισχύος) 

 Προστασία από υπέρταση 5 kA σε λειτουργία διαφορικού και 
3 kA σε κοινή λειτουργία για είσοδο AC και 1 kA σε λειτουργία 
διαφορικού και 0,5 kA σε κοινή λειτουργία για έξοδο AC 

18 2) Κεντρική μονάδα συνδέσεων/ Διανομή ισχύος 
- Θύρα εισόδου ισχύος από την Μονάδα ισχύος 
- Θύρα εξόδου ισχύος 220 VAC προς την Μονάδα 
ραδιοεπικοινωνίας 
- Θύρα εξόδου ισχύος 220 VAC για να τροφοδοτεί με ισχύ 
εξωτερικές συσκευές. 
- Μονάδα flash USB ώστε να βοηθάει στην αποκατάσταση του 
συστήματος (είτε κάποιος άλλος τρόπος που πρεπει να 
περιγραφεί). 

NAI  

 

19 3) Μονάδα ραδιοεκπομπής 

Η μονάδα ραδιοεπικοινωνίας τηλεχειριζόμενης διαχείρισης 
περιλαμβάνει ένα RRU (Remote radio unit) στα 1,8 GHz ή στα 
400 ΜΗz ανάλογα με την συχνότητα επικοινωνίας που έχει 
επιλεγεί. 

NAI  

 

20 4) Laptop βιομηχανικού τύπου (αντοχής κάτω από τις 
συγκεκριμένες ιδιαίτερες συνθήκες) κατ'ελάχιστον: 

CPU Intel Core i5 
Μνήμη 16GB 
Σκληρός δίσκος SSD 256GB 
Οθόνη 14" 
Ο φορητός υπολογιστής λόγω της χρήσης του σε δύσκολα 
περιβάλλοντα και υπό αντίξοες συνθήκες πρέπει να ειναι 
βιομηχανικού τύπου ιδιαίτερης αντοχής στα συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα. 

NAI  

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G/LTE ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

 
 

 

 Κεραίες    

21 Σύστημα Ιστού – Κεραίας\Ιστός και στήριξη κεραίας από 2,5 
έως 8 μέτρων 

Ο ιστός και η στήριξη κεραίας χρησιμοποιείται για να 
τοποθετηθεί η κεραία σε ύψος ψηλότερο από τα γύρω 
αντικείμενα (άνθρωποι, οχήματα κλπ), δηλαδή από ελάχιστο 
ύψος 2,5 μετρων, έως και μέγιστο ύψος τουλάχιστον 5 μέτρα. 
Επιθυμητο είναι ένα ύψος έως και 8 μέτρα. 

NAI  

 





 

Σελίδα 98 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

Ο ιστός θα συναρμολογείται εύκολα και χωρίς ιδιαίτερα 
εργαλεία, επι τόπου στο πεδίο, με κομμάτια κατάλληλης 
διαμέτρου και μήκους. Οι διαστάσεις και το βάρος θα είναι 
τέτοια ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με τα χέρια στην 
αποσταση που απαιτείται. 

Στον ιστό θα μπορει να εγκατασταθεί η fiberglass κεραία και η 
gps κεραια. 

Τα χαρακτηριστικά του ιστου και στήριξης κεραίας είναι: 

Συνολικό ύψος 2,5 μέτρα έως 5 μέτρα (επιθυμητό έως και 8 
μέτρα) 
Βάρος ιστού και στήριξης  ≤ από 15 kg έως και 30kg 
(συμπεριλαμβανομενων των υλικών συναρμολόγησης) 
Ικανότητα βάρους ≤ 10 kg (για αντικείμενα που εξέχουν 
έως 5 cm από την κατακόρυφο και το μήκος του ειναι έως 50 
cm) 
Θερμοκρασία λειτουργίας  –40°C to +55°C 
(συμπεριλαμβανομένης της ηλιακης ακτινοβολίας) 
Σχετική υγρασια  5% to 100% 
Αντίσταση Ανέμου ≤17m/s  
Για μεγαλύτερη αντίσταση ανέμου θα υπάρχει δυνατότητα για 
τετραπλή αγκύρωση με ειδικό αξεσουάρ (συρματοσχοινα και 
άγκιστρα ή άλλη παρόμοια μέθοδος με αποδεδειγμένα 
αποτελεσματα). 
Στην προσφορά θα περιγράφεται και θα τεκμηριώνεται ο 
τρόπος εγκατάστασης της κεραίας και πως προστατεύεται αυτή 
από τον άνεμο καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες μπορει να λειτουργεί. 

22 Antenna 

Η κεραία, κατά προτίμηση από fiberglass ή άλλο αντίστοιχο 
υλικό, χρησιμοποιείται για ραδιοεπικοινωνία σε στάση (όχι σε 
κίνηση) και είναι μια omnidirectional κεραία (δηλαδή με 
ισοκατανεμημένη εκπομπή ή λήψη ραδιοκυμμάτων στο 
οριζόντιο επίπεδο). Τα κέρδη και μεγέθη των κεραιών στα 1.8 
GHz και 400 MHz είναι διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση πρεπει 
να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των 
συστημάτων και να καλύπτονται οι υπόλοιπες προδιαγραφές. 

Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της κεραίας θα είναι: 

   400M antenna 1.8G antenna 

Frequency range (at least) 380 to 450MHz 1785 to 1805MHz 

Polarization  Vertical  Vertical 

NAI  
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Gain (dBi)  ≥2  ≥9 

Direction  360°  360° 

Weight (Without base) ≤1kg  ≤1kg 

23 Whip Antenna 

Οι κεραίες τύπου μαστιγίου (whip antenna) είναι 
omnidirectional (δηλαδή με ισοκατανεμημένη στο οριζόντιο 
επίπεδο εκπομπή ή λήψη ραδιοκυμμάτων) με εφαρμογή σε 
κινηση.  

Οι κεραίες αυτές έχουν διαφορετικά μεγέθη και κέρδη ανάλογα 
με την συχνότητα λειτουργείας στα 1.8 GHz και 400 MHz. Σε 
κάθε περίπτωση πρεπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται 
η ορθή λειτουργία των συστημάτων και να καλύπτονται οι 
υπόλοιπες προδιαγραφές. 

Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της κεραία τύπου μαστιγίου 
θα είναι: 

   400M  1.8G  

   whip antenna whip antenna 

Frequency range   380 to 450MHz 1710 to 1990MHz 

Polarization  Vertical  Vertical 

Gain (dBi)  ≥1.5  ≥7 

Direction  360°  360° 

Weight (Without base) ≤1kg  ≤1kg 

NAI  

 

24 GPS Antenna 

Για την παρακολουθηση σε πραγματικο χρονο της θεσης που 
βρίσκεται ο εξοπλισμός είτε αυτός αφορά το σύστημα που ειναι 
εγκατεστημένο σε όχημα είτε αφορά το φορητό σύστημα 
ταχείας ανάπτυξης, θα υπάρχουν οι κατάλληλοι τύποι κεραίας 
GPS. Οι κεραίες GPS είτε θα είναι προεγκατεστημένες είτε θα 
μπορούν να εγκατασταθούν παρα πολύ εύκολα και θα είναι 
έτοιμες για χρήση. 

NAI  
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 Λειτουργικό Σύστημα - Firmware    

25 Το Λειτουργικό Σύστημα - Firmware, θα περιλαμβάνει 
κατ'ελάχιστον τα εξής: 

NAI   
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- διαχείριση φωνητικών υπηρεσιών, διαχείριση υπηρεσιών 
βίντεο, διαχείριση τοπικών υπηρεσιών εγγραφής, διαχείριση 
υπηρεσιών μηνυμάτων σύντομων / πολυμέσων και διαχείριση 
υπηρεσιών GIS. 
-διαχείριση λειτουργίας και συντήρησης 
- διαχείριση των συνδρομητών και των ομάδων που έχουν 
εγγραφεί. 
- διαχείριση φορητών και σταθερών τερματικών. 
-διαχείριση διαμόρφωσης, λειτουργίας, συντήρησης και 
αναπαραγωγής εγγραφής. 
- Προηγμένες λειτουργίες για ασφαλείς και ομαλές 
αναβαθμίσεις χωρίς να διακόπτουν τις τρέχουσες υπηρεσίες. Τα 
βασικά δεδομένα γίνονται backup κατά τη διαδικασία 
αναβάθμισης και επομένως μπορει να επαναφερθούν αν η 
αναβαθμιση αποτύχει και το σύστημα να επανέλθει σε κανονική 
κατάσταση σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
- Βολική εγκατάσταση της συσκευής, έναρξη λειτουργίας και 
αναβάθμιση λύσεων για γρήγορη ανάπτυξη δικτύου. Με 
αξιόπιστο τρόπο γίνεται η εγκατάσταση του hardware και η 
σύνδεση των καλωδίων στο πεδίο και ακολουθεί η φόρτωση του 
Λειτουργικού Συστήματος - Firmware και των αρχείων 
δεδομένων. 
- Ισχυρό μηχανισμό ασφαλείας, που αποτρέπει τους κινδύνους 
που προκαλούνται από εσφαλμένες λειτουργίες. Ειδικά 
εργαλεία υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου-
υπολογιστή και επαναλαμβανόμενα στέλνουν μηνυματα 
επιβεβαίωσης στους χειριστές για να προλάβουν ατυχήματα 
που προκαλούνται από λάθη χειρισμού. 
-Με τη χρήση του Λειτουργικού Συστήματος - Firmware οι 
χρήστες θα πρέπει να μπορούν πολύ εύκολα να εκτελούν 
λειτουργίες διοίκησης όπως floor pre-emption, forced release, 
barge-in, and late entry. 
-Με ενσωματωμένα εργαλεία θα πρεπει να μπορούν να 
αποκτήσουν λεπτομερείς πληροφορίες για τμήματα του 
συστήματος και των συσκευών, by querying device status, 
configuring data, and managing device status.  
- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα υπάρχει κάποια 
λειτουργία reset που θα μπορεί να διορθώσει γρήγορα το 
σφάλμα. 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4G/LTE ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

 
 

 

 Φορητές Τερματικές Συσκευές Χειρός    

26 ΓΕΝΙΚΑ  NAI   
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 Οι συσκευές θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν με 2 
κάρτες sim (όχι απαραίτητα ταυτόχρονα) εκ των οποίων η μία 
θα είναι αυτή που επικοινωνεί με το φορητό σύστημα 4G/LTE 
και η άλλη θα μπορει να είναι κάρτα sim κάποιου από τα 
δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ώστε να μπορει να 
επικοινωνήσει μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 
εφόσον υπάρχει κάλυψη από καποιο από αυτά και σε 
περιπτώσεις που βρίσκεται εκτός εμβέλειας του φορητού 
συστήματος 4G/LTE. 

 Οι τερματικές συσκευές θα χρησιμοποιούν το λειτουργικό 
σύστημα Android, το οποίο παρέχεται δωρεάν και είναι 
σταθερό και παραμετροποιήσιμο (έκδοση Android 4.4.2 και 
νεώτερη). Υποχρεωτικά στις γλώσσες λειτουργίας του θα 
περιλαμβανονται τα Ελληνικά και τα Αγγλικά (για να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άτομα που έχουν 
προσέλθει για να βοηθήσουν αλλά δεν γνωρίζουν ελληνικά). 

 Οι τερματικές συσκυές θα μπορούν να παραμετροποιούνται 
και να προγραμματίζονται μέσω υπολογιστή και θα 
υποστηρίζεται ενδεικτικά η ενημερωση Λειτουργικού 
Συστήματος - Firmware, το backup, η ρύθμιση και 
τροποποίηση παραμέτρων κλπ 

 Οι φορητές τερματικές συσκευές θα έχουν όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία και 
λειτουργία τους εντός της ΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά ευρωπαικούς και εθνικούς κανονισμούς. 

27 Οι Φορητές Τερματικές Συσκευές Χειρός να φερουν 
τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: 
- Η καθυστέρηση εγκατάστασης ομάδας είναι μικρότερη από 
300 ms και η καθυστέρηση προετοιμασίας δαπέδου είναι 
μικρότερη από 150 ms. 
- υψηλή ποιότητα φωνής με την χρήση συστήματος διπλού 
μικροφώνου σύμφωνα με τις διεθνεις πρακτικές, ώστε να 
μπορει να πραγματοποιουν σαφείς φωνητικές κλήσεις ακόμα 
και σε περιβάλλοντα με υψηλό θόρυβο. 
Οι φορητές τερματικές συσκευές χειρός θα πρέπει να 
ακολουθούν τις κορυφαίες λύσεις διανομής πολυμέσων, όπως: 
- να μπορεί να υλοποιήσει κλήσεις P2P, ομαδικές κλήσεις, SMS 
και MMS, μεταφόρτωση βίντεο και κινητό γραφείο. 
- να υποστηρίζει τη διαμόρφωση uplink 64QAM, βελτιώνοντας 
σημαντικά την απόδοση ανερχόμενης ζεύξης. 
- να υποστηρίζει τη μετάδοση, την αποστολή και τη διανομή 
βίντεο υψηλής ανάλυσης 1080P 25 fps, διευκολύνοντας την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
- να υποστηρίζει τη μεταφόρτωση βίντεο και φωτογραφιών με 
ένα κλικ. 

NAI  
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Ο σχεδιασμός ασφάλειας πρέπει να εγγυάται την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των χρηστών τουλάχιστον 
με: 
- αμφίδρομη ταυτοποίηση. 
- κρυπτογράφηση της διεπαφής αέρα. 
- απομακρυσμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. 
- κρυπτογράφηση E2E. 
Ο συγκεκριμένος καταγραφέας βίντεο και ήχου μπορεί να 
συνδεθεί και μέσω Wi-Fi.  
Οι επαγγελματικές κάμερες μπορούν να συνδεθούν μέσω του 
Universal Serial Bus (USB). 

28 Σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων, η απλή φωνητική 
αποστολή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην απαίτηση του 
κέντρου ελέγχου για λήψη αποφάσεων. Για την εξασφάλιση πιο 
αξιόπιστης λήψης αποφάσεων, από το προσωπικό έκτακτης 
ανάγκης του χώρου και τον διοικητή του κέντρου ελέγχου, το 
κάθε τερματικό θα πρέπει να μπορει να χρησιμοποιησει την 
λειτουργία αποστολής βίντεο πολυμέσων.  
-Επίσης το Κέντρο Διανομής και επεξεργασίας πολυμέσων, που 
παραλαμβάνει τα βιντεο πολυμεσων από όλα τα τερματικά, 
πρέπει να μπορεί να διανείμει τα βίντεο, που φορτώθηκαν, σε 
άλλους τερματικούς σταθμούς, διευκολύνοντας τη λήψη 
αποφάσεων επί τόπου.  
-Όταν ένα τερματικό εκτελεί υπηρεσίες απεικόνισης βίντεο, θα 
πρέπει να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα ομαδικές κλήσεις, 
υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS), υπηρεσίες μηνυμάτων 
πολυμέσων (MMS) και υπηρεσίες εντοπισμού θέσης GPS. 

NAI  

 

29 Οι φορητές τερματικές συσκευές χειρός χωρίς οθόνη αφής θα 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένες για υψηλή χρηστικότητα και 
αντοχή σε σκληρό και απαιτητικό περιβάλλον. Εκτός των άλλων 
πρέπει: 
- να διαθέτουν ημιδιαφανή ημιανακλαστική οθόνη QVGA 2.0 
ιντσών με ανθεκτική επιφάνεια γυαλιού, οι οποίες να είναι 
ανθεκτικές, με καλή αντοχή στην κρούση και να μπορει οτι 
εμφανίζεται σε αυτές να αναγνωρίζεται με σαφήνεια στο 
εξωτερικό έντονο φως. 
- να διαθέτουν επίπεδο προστασίας: IP67. 
- να διαθετουν υψηλή αξιοπιστία και να συμμορφώνονται με το 
αμερικανικό στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD 810G. 
- να υποστηρίζουν άμεση λειτουργία (DMO) και να πληρούν τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 
- να έχουν την δυνατότητα ώστε οι αυτόματες αναβαθμίσεις 
Λειτουργικού Συστήματος - Firmware και η τροποποίηση 
παραμέτρων να μπορούν να εφαρμοστούν εξ αποστάσεως 
(μέσω OTA).  

NAI  
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30 Οι φορητές τερματικές συσκευές χειρός με οθόνη αφής θα 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένες για υψηλή χρηστικότητα και 
αντοχή σε σκληρό και απαιτητικό περιβάλλον. Μια φορητή 
τερματική συσκευή χειρός εκτός των άλλων πρέπει: 
- να διαθετει οθόνη αφής τουλάχιστον 4,5 ιντσών 
- να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας IP67 
(dustproof-waterproof) 
- να υποστηρίζουν άμεση λειτουργία (DMO) και να πληρούν τις 
απαιτήσεις επικοινωνίας οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 
- να έχει την δυνατότητα να εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της 
μπαταρίας και να ειδοποιεί με αλαρμ όταν το επίπεδο της 
μπαταρίας είναι χαμηλό 
- να υποστηρίζει την ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, δεδομένων 
και βίντεο. 
- να έχουν την δυνατότητα ώστε οι αυτόματες αναβαθμίσεις 
Λειτουργικού Συστήματος - Firmware και η τροποποίηση 
παραμέτρων να μπορούν να εφαρμοστούν εξ αποστάσεως 
(μέσω OTA).  
- να υποστηρίζει λειτουργία σε δίκτυα GSM 900/1800/1900, και 
4G/LTE 
- να μπορει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες τουλάχιστον από -10 
έως +55 βαθμούς κελσίου 
- να υποστηρίζει λειτουργία GPS 
- να υποστηρίζει ιδιωτικές κλήσεις, PTT (με την χρήση PTT 
πλήκτρου), SMS/MMS, βιντεο παρακολούθηση και μεταφορά 
για εύκολη λειτουργία και ομαλή συνεργασία. 
- να υποστηρίζει φωνητική λειτουργία και αναμετάδοση 
ταυτόχρονα με βίντεο upload/ παρακολούθηση/ διανομή 
- να διαθέτει στην βασικό εξοπλισμό θύρα ήχου 3.5mm 
- να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές MIL-STD-810G για 
anti-drop 
- να διαθέτει πλήκτρα ανάγκης (emergency buttons) πάνω στην 
συσκευή 
- να υποστηρίζει λειτουργία 802.11b/g και Wi-Fi hot spot και οι 
wi-fi λειτουργίες να μπορούν να ρυθμιστούν από απόσταση 
- να διαθέτει ενσωματωμένη διπλή κάμερα εμπρός και πίσω (η 
εμπρός κάμερα να είναι τουλάχιστον 5Mpixels και η πίσω 
κάμερα τουλάχιστον 13Mpixels) 
- να διαθέτει USB σύνδεση ώστε να μπορει να συνδεθεί 
επιπλεον κάμερα 
- η ποιότητα βίντεο πρέπει να είναι τουλάχιστον D1 ή καλύτερη 
- η λήψη βίντεο να μπορει να απεικονίζεται ταυτόχρονα τοπικά 
αλλά και να φορτώνεται στο επιχειρησιακό κέντρο 
- να υποστηρίζει λειτουργία τουλάχιστον 8 ωρών σε λειτουργία 
5/5/90 (Speaking/ Listening/ Stand-By) 
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 Κινητό επιχειρησιακό κέντρο για περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης / ΟΧΗΜΑ ΒΑΝ  

 
 

 

 Ελαχιστες Προδιαγραφές ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΝ     

31 Ελάχιστες Προδιάγραφες 

 Το βαν θα πρέπει να έχει ικανοποιητικούς χώρους για τον 
σκοπό που προορίζεται. Ετσι πρέπει να έχει μήκος 
καμπίνας τουλάχιστον 4,30-4,35 μέτρα (μετρούμενο στο 
δάπεδο πίσω από τα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού) και 
ύψος που να φθάνει στο μέσον τουλάχιστον 1,95-2,00 
μέτρα. 

 Για την ομαλή κίνηση του θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα 
με ιπποδύναμη τουλάχιστον 155-160HP με τουλάχιστον 
κίνηση στους πίσω τροχούς και το δοχείο καυσίμου θα είναι 
τουλάχιστο 70-75 λίτρων. 

 Το βαν θα πρέπει να είναι αξιόπιστο στη λειτουργία του και 
γιαυτό θα συνοδεύεται από εγγύηση 3 ετών για τα 
μεταλλικά μέρη, 3 ετων για τα μηχανικά μέρη και 3 ετων για 
την εγκατάσταση μετασκευής.  

 Το βαν θα έχει διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο που θα 
είναι προσβάσιμος από την πλαινή πόρτα και θα έχει 
διαμορφωμένο αποθηκευτικό χώρο προσβάσιμο από την 
πίσω πόρτα. 

 Στον εσωτερικό χώρο θα φιλοξενείται το κέντρο 
επιχειρησεων με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επικοινωνίας.  

 Στον αποθηκευτικό χώρο που είναι προσβάσιμος από την 
πισω πόρτα θα φυλάσσεται όλος ο απαραίτητος 
εξοπλισμός για τις ομάδες που επιχειρούν. Στον εξοπλισμό 
αυτό και για τις περιτπώσεις, που κρίνεται απαραίτητο να 
μεταφερθεί στον χώρο επιχειρήσεων με το βαν, θα 
περιλαμβάνεται και το φορητό σύστημα δημιουργίας 
δικτύου 4G/LTE και επομένως πρέπει να προβλέπεται ο 
αντίστοιχος χώρος. 

 Στην οροφή θα υπάρχουν οι κεραίες (με την απαραίτητη 
προστασία τους σε περιπτώσεις κίνησης του βαν με μεγαλη 
ταχύτητα) για την δημιουργία δικτύου 4G/LTE και για 
δορυφορική σύνδεση με το διαδίκτυο. Θα υπάρχει επίσης 
προ-εγκατάσταση εξωτερικής κεραίας για χρήση GPS. 

NAI  

 

 Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΝ     

32 Ο χώρος της καμπίνας θα είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να 
έχει κατ' ελάχιστον τα εξής: 

1) θέσεις εργασίας με αντίστοιχες οθόνες διαστάσεων 
τουλάχιστον 20'' και χώρο για racks για τουλάχιστον 3 άτομα. 
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2) πρόβλεψη για συνεργασία συνολικού αριθμού ατόμων στο 
χώρο της καμπίνας τουλάχιστον 5. 
3) αποθηκευτικός χώρος (ντουλάπα) στον χώρο της καμπίνας 
διαστάσεων τουλάχιστον 0,80 Χ 0,40 Χ 1,80 μετρων 
4) τραπέζι εμβαδού διαστάσεων τουλάχιστον 1,5m2 
5) οθόνη ή οθόνες τοιχου μεγέθους τουλάχιστον 40'' για 
απεικονισεις στοιχείων σε μεγάλο μεγεθος για λόγους 
συντονισμού με δυνατότητα εμφάνισης πολλών δεδομένων.  
6) Σύστημα teleconferencing σύμφωνα με την τεχνική 
προδιαγραφή.  
7) Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και εξοπλισμός, που απαιτούνται 
για την ορθή λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος επί 
οχήματος, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές 
Επιπλέον ο χώρος επιχειρήσεων θα έχει: 
1) Έλεγχο θερμοκρασίας χώρου (κλιματισμός) και δυνατότητα 
ανανέωσης αέρα για τους παρευρισκόμενους. Υπολογίζεται 
εξωτερικός υπερσυμπιεστής για κλιματισμό ψύξη και θέρμανση  
τουλάχιστον 8.000-9.000 btu. 
2) Σταθερή ροή ρεύματος 230VAC και αυτονομία μέσω 
τροφοδοσίας από την μπαταρία του οχήματος (ή και άλλες 
πρόσθετες μπαταρίες) και γεννήτριας AC χαμηλού θορύβου 3 
KVA για λειτουργία έως και .... ώρες. Η σταθεροποίηση του 
ρεύματος θα γίνεται με UPS ενώ θα υπάρχει και η απαραίτητη 
αντιπαρασιτική πρόστασία. 
Τα υλικό του δαπέδου του εσωτερικού χώρου του βαν θα 
αποτελείται αρχικά από μια στρώση τύπου μοκέτας για τη 
μόνωση και την αποφυγή τριγμών. Η δεύτερη στρώση θα είναι 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλ. πάχους ως υποδομή για την 
σταθεροποίηση των επίπλων και η τελική στρώση θα είναι με 
δάπεδο βιομηχανικού τύπου laminate για την αντοχή και τον 
εύκολο καθαρισμό του. 
 
Επιπλέον θα υπάρχει επένδυση με κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 
χιλ. πάχους στα πλευρικά της καμπίνας του βαν για δημιουργία 
υποδομής στήριξης βαρέων αντικειμένων σε αυτό και 7 χιλ. 
πάχους στον ουρανό. Η εσωτερική μόνωση (πίσω από την 
επένδυση) θα ειναι με 100αρι πετροβάμβακα για την επίτευξη 
θερμοηχομόνωσης και η εξωτερική επένδυση θα είναι με 
ταπετσαρία pvc αδιάβροχη. 
Η ντουλάπα θα είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ 
θαλάσσης 15 χιλ πάχους, λουστραρισμένο με βερνίκι νερού 
(κατά προτίμηση οικολογικού). Τα εξωτερικά φύλλα θα είναι 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης 18 χιλ. πάχους, υπενδεδυμένα 
αμφίπλευρα με ταπετσαρία pvc αδιάβροχη, μεντεσέδες τύπου 
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silent stop και κλειδαριές τύπου marine για την απόλυτη 
σφράγιση των φύλλων. 
Ο πάγκος εργασίας θα είναι από βακελίτη. Το έπιπλο θα ειναι 
από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλ πάχους, λουστραρισμένο με 
βερνίκι νερού (κατά προτίμηση οικολογικού) με κατάλληλη 
διαμόρφωση για την τοποθέτηση  των ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
Οι θέσεις εργασίας θα είναι καρέκλες με σταθερή στήριξη και 
κατάληλο ρυθμιζόμενο ύψος. Σε περίπτωση ύπαρξης και 
καθισμάτων τύπου πολυθρόνας ή καναπέ, αυτά θα είναι 
κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλ πάχους, 
λουστραρισμένο με βερνίκι νερού (κατά προτίμηση 
οικολογικού), που δημιουργούν εσωτερικάπρόσθετο 
αποθηκευτικό χώρο. Τα μαξιλάρια θα είναι υπενδεδυμένα με 
δερμάτινη σε χρώμα τελικής επιλογής από την περιφέρεια.  
Δύναται να αντικατασταθεί από καρέκλες εργασίας  
Ο πίσω αποθηκευτικός χώρος, εκτός από τους ανοικτούς 
χώρους για την τοποθέτηση αντικειμενων οπως το φορητό 
σύστημα δημιουργίας δικτύου LTE θα έχει και κλειστό χώρο 
τύπου ντουλάπας που θα είναι κατασκευασμένος από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης 15 χιλ πάχους, λουστραρισμένο με βερνίκι 
νερού (κατά προτίμηση οικολογικού). Τα εξωτερικά φύλλα θα 
είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης 18 χιλ. πάχους, 
υπενδεδυμένα αμφίπλευρα με ταπετσαρία pvc αδιάβροχη, 
μεντεσέδες τύπου silent stop και κλειδαριές τύπου marine για 
την απόλυτη σφράγιση των φύλλων. 

Να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα 
δηλώνουν ότι η μετασκευή θα γίνει σύμφωνα με του 
κανονισμούς και θα προσκομίσει τις σχετικές εγκρίσεις με 
την παράδοση του μετασκευασμένου οχήματος 

 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΝ    

33 Ακολουθείται και τηρείται ο κανονισμός εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). 
Το σύστημα πρέπει να παρέχει 2 πήγες ρεύματος και θα 
αποτελείται τουλάχιστον: 
- Από την μπαταρία του οχήματος και από ανεξάρτητη Γεννήτρια 
παροχής 230V  
- Ασφαλειοθηκη  
- Καλώδιο μεταφοράς ρεύματος από μπαταρία αυτοκίνητου 
στον σταθμό ρεύματος  
Θα απαιτηθούν: 
- Τοποθέτηση γεννήτριας  
- Τοποθέτηση Σταθεροποιητή τάσης 230 V και μετατροπέα από 
12V σε 230V 

NAI  
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- Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου σύνδεσης με UPS (σταθεροποιητή 
τάσης) 
- Τοποθέτηση ρευματοληπτών από UPS στα racs + 2 επιπλέον 
εφεδρικές 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση τροφοδοσίας τερματικών θα διαθέτει 
αντιπαρασιτική προστασία που είναι απαραίτητη για την 
αποστολή – λήψη δεδομένων 
 
Η γεννήτρια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του συστήματος θα 
είναι χαμηλού θορύβου. 
Η γεννήτρια θα έχει κατ' ελάχιστον υποχρεωτικά τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
- βάρος έως 25 κιλά  
- ιπποδύναμη κινητήρα τουλάχιστον 3HP 
- διαστάσεις το πολύ Μ x Π x Υ (cm):60 x 40 x 50 
- δοχείο καυσίμου τουλάχιστον 3.5 λίτρα 
- κάυσιμο αμόλυβδη βενζίνη 
- ρευματοδότες (AC) τουλάχιστον 2 x 230V 
- σύστημα ψύξης αερόψυκτο  
- εκκίνηση με χειρόμιζα  
- μέγιστη ισχύς Η/Ζ τουλάχιστον 2000 W 
- ονομαστική (αποδιδόμενη) ισχύς Η/Ζ τουλάχιστον 1600 W 
- συντελεστής ισχύος (cosφ) 1 
- ρευματοδότες (DC) τουλαχιστον 1 x 12V (7.5A) 
- τάση/συχνότητα 230V/50Hz 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

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

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

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5.1 : «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & 
εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης»   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ (ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας  & εξοπλισμού επικοινωνιών 
έκτακτης ανάγκης 

1 
Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου 
επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας   & 
εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης 

Ένα πλήρες 
σύστημα σε πλήρη 

λειτουργία και 
παραμετροποίηση, 

όπως 
περιγράφεται στις 

Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)  
 

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

 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

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

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

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

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

Του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5.1 «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & 
εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης»  της Πράξης με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και για κάθε 
αναβολή αυτού. 

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

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 
1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με 
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

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

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

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

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

των όρων της Σύμβασης που αφορά στην Προμήθεια  

Του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5.1 «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & 
εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης»  της Πράξης με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» μεταξύ της 
Π.Κ.Μ. και της εταιρίας................. 

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

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε  με  την  παρούσα  επιστολή,  την  ρητή  υποχρέωση  να  σας  
καταβάλουμε,    χωρίς    οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη προκαταβολή που χορηγείται στην εταιρεία με 

ονομασία ………………….. για την εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το ΥΠΟΕΡΓΟ 5.1 «Προμήθεια οχήματος 

κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης»  
της Πράξης με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της εταιρίας................. 

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

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε  με  την  παρούσα  επιστολή,  την  ρητή  υποχρέωση  να  σας  
καταβάλουμε,    χωρίς    οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

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

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

για το  ΥΠΟΕΡΓΟ 5.1 «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας & εξοπλισμού επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης» 

της Πράξης με τίτλο   

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

 

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

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

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

λαμβάνοντας υπόψη: 

α. Την αριθμ…………Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:…………..) περί έγκρισης 
διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 5.1:  
«Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού επικοινωνιών 
έκτακτης ανάγκης» της Πράξης με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού ………………………. ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
β. Την υπ’ αρ. ………….  απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

γ. Την αριθμ. πρωτ. ……………………….. διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το  ΥΠΟΕΡΓΟ 
5.1:  «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού 
επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης» της Πράξης με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»δ. Την αριθμ....../.....-.....-.......... (ΑΔΑ: 
................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 1ουσταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού. 
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ε. Την αριθμ. ......../......-......-........... (ΑΔΑ:.................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί 
ανάδειξης ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού. 

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

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

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

   

ΑΡΘΡΟ 1 : 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια για 
το ΥΠΟΕΡΓΟ 5.1 «…………………………………………»  στο δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται «Ανάδοχος», 
και ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών στις παρακάτω αναφερόμενες τιμές και σύμφωνα με 
τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5  «Προμήθεια οχήματος κινητού κέντρου επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας & εξοπλισμού 

επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης»  

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΚΜ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

άνευ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(24%) 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

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

      

 

 

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

 

ΑΡΘΡΟ 2 : 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

  





 

Σελίδα 116 

AΡΘΡΟ 3: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4: 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δ) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των κρατήσεων υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.& Α.Ε.Π.Π. 
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ε) Υπέρ Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω (δ) χαρτοσήμου και 

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

 

α) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατά 100% μετά την οριστική πραλαβή των συμβατικών ειδών από 
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β) Στη περίπτωση χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., η καταβολή του υπολοίπου θα χορηγηθεί είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με 
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 

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

  

ΑΡΘΡΟ 5: 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στο σύνολό του. 
Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο εντός 6 μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. Τα προμηθευόμενα είδη θα συνοδεύονται από τεύχος αναλυτικών οδηγικών χρήσης στα 
Ελληνικά ή Αγγλικά. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει και την εγγύηση του κάθε τμήματος του εξοπλισμού 
από την κατασκευάστρια Εταιρεία. 
Η παράδοση περιλαμβάνει, εντός του χρόνου πασράδοσης των 6 μηνών, την δοκιμαστική λειτουργία του 
συνόλου του εξοπλισμού στο πεδίο και την εκ παραλλήλου εκπαίδευση, στη χρήση των συστηματων, του 
προτεινόμενου από την Αναθετουσα Αρχή προσωπικού. Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 8 
ώρες για κάθε εκπαιδευόμενο και θα γίνεται σε τμήματα των 10 ατόμων. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε.  
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ΑΡΘΡΟ 6: 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

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

Η παράδοση - παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται σε 2 φάσεις: 

1) Στην πρώτη φάση η παράδοση - παραλαβή περιλαμβάνει δοκιμαστική λειτουργία στο πεδίο με 
παράλληλη εκπαίδευση στην χρήση των συστημάτων, του προτεινόμενου από την Αναθέτουσα Αρχή 
προσωπικού.  

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

2) Στην δεύτερη φάση, η οποία θα γίνει στο πεδίο, θα παρουσιαστεί με ειδικό σενάριο από τον αναδοχο, ο 
τρόπος κάλυψης μιας πιθανής δυσλειτουργίας τμήματος του εξοπλισμού, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που 
περιέγραψε στην προσφορά του και βεβαιωσε με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η Επιτροπή θα διαπιστώσει 
ιδιαίτερα την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις εντός του χρονικού 
διαστήματος όπως έχει δεσμευτεί. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 7 :  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 8: 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 9: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

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

  

ΑΡΘΡΟ 10: 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

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

ΑΡΘΡΟ 11: 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  - SLA (service level agreement) 3 ετών 

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

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

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

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

Οι απαιτήσεις για την λειτουργία του συστήματος, επιβάλλουν την δέσμευση του αναδόχου, με μια 
συμφωνία επιπέδου συντήρησης, για τουλάχιστον 3 χρόνια, κατά το οποίο διάστημα ο ανάδοχος εγγυάται 
ότι, η υπηρεσία της δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης, θα είναι πάντα διαθέσιμη 
για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες και 50 ηλεκτρονικές ομάδες συνολικά με δυνατότητα 40 
ταυτόχρονων κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων. 

Επιπλεον ο ανάδοχος θα πρεπει να μπορει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του SLA και σε κάθε άσκηση 
ετοιμότητας η οποία θα γίνεται τακτικά τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο) και 
αιφνιδιαστικά τουλάχιστον άλλες 2 φορές τον χρόνο. Οι ασκήσεις ετοιμότητας θα έχουν σενάρια που θα 
περιλαμβάνουν και την περίπτωση της βλάβης ή δυσλειτουργίας τμήματος του εξοπλισμού του 
επιχειρησιακού συστήματος επείγουσας επικοινωνίας 4G/LTE και την μη δυνατότητα παροχής της 
υπηρεσίας δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις απαιτησεις. 

Σε περίπτωση, έκτακτης ανάγκης ή άσκησης ετοιμότητας, κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Φορέας 
Λειτουργίας διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία μέρους του εξοπλισμού (είτε στο 
σύστημα επικοινωνίας 4G/LTE επί οχηματος έκτακτης ανάγκης είτε στο φορητό σύστημα 4G/LTE ταχείας 
ανάπτυξης) και δεν μπορει να είναι διαθεσιμη ΑΜΕΣΑ η ως άνω υπηρεσία της δημιουργίας δικτύου 
επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες και 50 ηλεκτρονικές 
ομάδες, με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων, ενημερωνει σχετικά 
τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος από την στιγμή της ενημέρωσης, συνολικά το πολύ εντός 6 
ωρών, να μπορει να καλύψει το έλειμμα που δημιουργησε η δυσλειτουργία του εξοπλισμού, με τρόπο που 
θα έχει συμφωνηθεί και στην μεταξύ τους σύμβαση. 

Οι αποδεκτοί, από την Αναθέτουσα Αρχή, τρόποι, με σκοπό να υπάρχει πάντα διαθέσιμη η υπηρεσία της 
δημιουργίας δικτύου επικοινωνιών 4G/LTE έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον 200 ηλεκτρονικούς χρήστες 
και 50 ηλεκτρονικές ομάδες, με δυνατότητα 40 ταυτόχρονων κλήσεων και 20 ταυτόχρονων βιντεοκλήσεων, 
είναι: 

1) Η κατοχή, από τον ανάδοχο, επιπλέον, αντίστοιχου με τον προσφερόμενο, εξοπλισμού και συσκευών, και 
η διαθεσιμότητά τους σε συγκεκριμένο σημείο, εντός του ως άνω συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, 
μετά την ενημέρωση του αναδόχου. 

2) Η κατοχη, από τον ανάδοχο, πληρους σειράς ανταλλακτικών και εξειδικευμενου τεχνικου προσωπικού, 
με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και λογισμικά για τον έλεγχο, την διαγνωση και την επισκευή του μη 
λειτουργούντος εξοπλισμού, εντός του ως άνω συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, μετά την ενημέρωση 
του αναδόχου. 

 

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

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

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

  

  

 

 

 

 

Για την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Με Εντολή Περιφερειάρχη 

  

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
αναδόχου εταιρείας 
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