
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας                  

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                       

 

 

EΒΔΟΜΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη δορυφορική παρακολούθηση 

Φυσικών Καταστροφών (Aκρώνυμο στα αγγλικά : «BEYOND») 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1839/2013 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground segment) συλλογής 

εικόνων/δεδομένων, δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS Aqua and Terra, NPP, JPSS, 

NOAA, Met Op, FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά θα μπορούν να ληφθούν από 

την εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν δορυφορικές 

αποστολές.   

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 

Το Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την 

χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground segment) 

συλλογής εικόνων/δεδομένων, δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS Aqua and Terra, 

NPP, JPSS, NOAA, Met Op, FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά θα μπορούν να 

ληφθούν από την εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν 

δορυφορικές αποστολές, με Προϋπολογισμό εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (195.000,00 €),  μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Ο Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός (εφ’ εξής : «ο Διαγωνισμός») θα γίνει στις 

εγκαταστάσεις του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ), Λόφος Νυμφών, Θησείο, 

Αθήνα, Γραφείο Προέδρου  στις 20 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. Η 

καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι στις 20 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.. 
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί τον Διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Η 

αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημοσίως, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα της Προκήρυξης.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

γ)  συνεταιρισμοί 

δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Μέρη και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της 

εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, 

αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω 

συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την 

ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του 

ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

 

 

Καθ. Κανάρης Τσίγκανος 
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground segment) συλλογής εικόνων/δεδομένων, 

δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS Aqua and Terra, NPP, JPSS, NOAA, Met Op, 

FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά θα μπορούν να ληφθούν από την εν λόγω 

υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν δορυφορικές αποστολές», 

προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (195.000,00 €) (μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ).» 

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 

 

Αναθέτουσα Αρχή  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) 

Αριθμός Προκήρυξης 1839/2013 

Χρηματοδότηση 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 195.000,00 €  (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23%) 

Είδος Διαγωνισμού Δημόσιος Ανοιχτός 

Κριτήριο Αξιολόγησης Η χαμηλότερη τιμή 

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

03 Δεκεμβρίου 2013 

Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό Τύπο  03 Δεκεμβρίου 2013 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 20 Δεκεμβρίου 2013, ώρα: 12.00 μ.μ. 

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 20 Δεκεμβρίου 2013, ώρα: 14.00 μ.μ. 

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΕΑΑ) Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα, 

Γραφείο Προέδρου 

Επικοινωνία- Διευκρινήσεις Μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2013 

Πληροφορίες Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές, τηλ.: 

2108109113, mail : kontoes@noa.gr, ώρες 

επικοινωνίας : 09.00 π.μ.– 16.00 μ.μ. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontoes@noa.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), που  εδρεύει στην Αθήνα, Λόφος 

Νυμφών, Τ.Κ. 118 51 και το οποίο προκηρύσσει το Διαγωνισμό αυτό δυνάμει απόφασης της 1077/17-7-

2013 συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι: Η προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground 

segment) συλλογής εικόνων/δεδομένων, δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS Aqua and Terra, 

NPP, JPSS, NOAA, Met Op, FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά θα μπορούν να ληφθούν 

από την εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν δορυφορικές αποστολές. 

Ο τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση, περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Β της παρούσας 

Προκήρυξης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης όπως 

αυτά περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β και στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης του 

Παραρτήματος Β. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος 

των αιτούμενων ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (195.000,00 €) (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Το συνολικό Έργο αφορά στην προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground segment) 

συλλογής εικόνων/δεδομένων, δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS Aqua and Terra, NPP, 

JPSS, NOAA, Met Op, FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά θα μπορούν να ληφθούν από την 

εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν δορυφορικές αποστολές. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα Αρχή: Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λόφος Νυμφών, 

Τ.Κ. 118 51 και το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό δυνάμει απόφασης της 1077/17-7-2013 

συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη  σύμβαση για την 

προμήθεια των ειδών. 



8 
 

Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: «Τεχνική 

Περιγραφή» 

Επιτροπή Διαγωνισμού: Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών 

συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό δυνάμει της υπ' αριθµ. 

1077/17-7-2013 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου της και λειτουργεί σύμφωνα µε τα 

οριζόμενα στην παρούσα. 

Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων 

συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύμβασης µε την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος: Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλλει την Προσφορά - στην περίπτωση που αυτή 

δεν υπογράφεται και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την 

αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 

πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση 

ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα µέλη της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. 

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων, µε δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 

στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ), ορίζει 

σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. 

Αντίκλητος μπορεί να ορισθεί και ο Εκπρόσωπος του Προσφέροντος. 

Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα 

µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. 

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του 

Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου. 

Προσφορά: Η πρόταση που υποβάλει ο Προσφέρων. Γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνα µε τους 

όρους υποβολής προσφορών για το σύνολο του Έργου. 

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισμός Έργου: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 

υλοποίηση του προκηρυσσόµενου  Έργου. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη δαπάνη 

απορρίπτονται. 

Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή Προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 

Συμβατικά τεύχη: Το Τεύχος της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου και τα 

Παραρτήματα του. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

5.1 Νομικό Πλαίσιο 

Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα µε το νομικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή και, 

αναλογικά και συμπληρωματικά, µε τις παρακάτω διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί 

δημοσίων συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν: 

1. Το Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα 

2.Το Π.Δ.62/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3.Την Κ.Υ.Α. 5439/1985 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

4. Τον κανονισμού λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΑ  

5. Το Ν. 2286/95 «Βασικός Νόμος Προμηθειών Δημοσίου» και του Ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και 

τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» 

6. Το Π.Δ. 118/2007«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

7. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8.Το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπ. Ανάπτυξης»  

9. Την Οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες.   

10. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και 

την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 

(L 335), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δυνάμει του Ν. 4055/2012  

11. Την υπ’ αριθ. 1077/17-7-2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΑΑ, για την έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού 

στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου «Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη δορυφορική 

παρακολούθηση Φυσικών Καταστροφών» (Aκρώνυμο στα αγγλικά : “BEYOND”) («BEYOND – 

Building Capacity for a Centre of Excellence for EO -  based monitoring of Natural Disasters») και τον 

ορισμό Επιτροπών όπως ό νόμος ορίζει. 

12. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση 

αυτών. 

 



10 
 

5.2 Γενικές Αρχές 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε 

όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα 

προκήρυξη (εφ’ εξής : «η Προκήρυξη») και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και 

εμπειρία. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες µε όλους τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή 

περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που 

δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα 

σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης 

ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές 

και απορρίπτονται. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, εξομοιώνεται µε αντιπροσφορά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό 

να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά 

που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί µε βάση το ελληνικό και κοινοτικό Δίκαιο. 

Α2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  στις 

02.12.2013 

Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην ηλεκτρονική βάση DIAUGEIA,  στις  

02.12.2013 

Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο  στις 02.12.2013 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και 

http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=341 

 

 

http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=341


11 
 

ΆΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

1.Η διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης του Διαγωνισμού γίνεται από τη Δ/νση Διοικητικού του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ, Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα, ΤΚ 118 51, τηλ. 210-

3490132-36, fax.: 210-3490140), έως και την 18.12.2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. –  

13:00 μ.μ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μέσω διαδικτύου στον σύνδεσμο 

http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=341 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη είτε από την παραπάνω ιστοσελίδα είτε από 

την παραπάνω διεύθυνση (αυτοπροσώπως, ή διά αντιπροσώπου). 

2.  Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Προκήρυξης μέχρι 

και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α 

του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 

προθεσμίας. Σε  κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω 

συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του 

άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07. 

3. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος (e-mail: therekak@noa.gr, με αντίγραφο στην διεύθυνση kontoes@noa.gr) στο Ινστιτούτο 

Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α./Δ.Ε.Τ.): 

http://www.space.noa.gr, Μεταξά & Β. Παύλου, 152 36, Παλαιά Πεντέλη, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ. 

Χαράλαμπος Κοντοές, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου. 

4.Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να ζητήσει και να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Προσφέρων έχει λάβει 

πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιέχονται στην Προκήρυξη 

περιλαμβανομένων των Παραρτημάτων της. 

Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 

όρων της Προκήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΕΑΑ Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα, ΤΚ 118 51, 

όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη και θα πρωτοκολλούνται, μέχρι και την 18 Δεκεμβρίου 2013, 

ημέρα Τετάρτη και  ώρα 12.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών) 

 2. Στις περιπτώσεις όπου οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες Προσφορές δεν τηρούν 

τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18
η
 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία 

της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. ανωτέρω, «Συνοπτικά στοιχεία έργου). 

http://www.noa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=341
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Α3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

9.1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου  ή ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή 

κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον υπό προμήθεια εξοπλισμό, που είναι εγκατεστημένα ή 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτους -Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή χώρας 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει 

διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., που ασχολούνται με την προμήθεια, μελέτη 

εγκατάστασης, εγκατάσταση, επέκταση, συντήρηση-αναβάθμιση, υποδομών υλικού και λογισμικού 

εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη λειτουργία επίγειου σταθμού (Ground Segment) συλλογής εικόνων 

δορυφορικής Τηλεπισκόπησης της Γης και του περιβάλλοντός της.  

Οι προσφέροντες πρέπει να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις ελάχιστες 

χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο άρθρο 10. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, και 

εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων αντικειμένων το οποίο αποδεικνύεται μέσω της επιτυχούς 

υλοποίησης κατά την τελευταία δεκαετία, τεσσάρων τουλάχιστον παρόμοιων έργων εγκαταστάσεων 

σταθμών συλλογής δορυφορικών εικόνων Τηλεπισκόπησης της Γης που λειτουργούν επιχειρησιακά σε 

εγκαταστάσεις Δημοσίου ή Ιδιωτικού συμφέροντος διεθνώς, προϋπολογισμού το καθένα τουλάχιστον 

ίσου με το 50% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και ποσοστό 

συμμετοχής του προσφέροντος στο έργο ίσο με 50%.  

Οι προσφέροντες οφείλουν: α) να προσκομίσουν αναλυτική κατάσταση των παρόμοιων έργων -

εγκαταστάσεων που έχουν πραγματοποιήσει από ενάρξεως της λειτουργίας τους μέχρι σήμερα διεθνώς, 

και β) να συμπεριλάβουν λίστα, και στοιχεία επαφής (τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση, κλπ) 

των εκπροσώπων των φορέων που έχουν παραλάβει και λειτουργούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις, ώστε να 

μπορεί η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού να έρθει σε επαφή μαζί τους ανά πάσα στιγμή που αυτό 

κριθεί απαραίτητο. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, η ζητούμενη εμπειρία επί του αντικειμένου 

μετράει αθροιστικά για τα μέλη τους. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” 

αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην παρούσα παράγραφο κατηγορίες. 

1.1Στην περίπτωση των ενώσεων, δεν απαιτείται αυτές να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο 

τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να 

προσδιορίζεται το είδος και το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Τα 

μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής έκαστος 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το σύνολο του Έργου. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της 

προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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1.2 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα 

υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, έπειτα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

9.2. Αποκλεισμός συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. 

• Όσοι, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 παρ 1 της οδηγίας 18/2004/ΕΚ, εις βάρος των 

οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που 

απαριθμούνται κατωτέρω: 

I. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου. 

II. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

IV. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας  

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

• Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

• Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 

εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

• Όσοι έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα µε τις νομοθετικές 

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό µε την 

επαγγελματική τους διαγωγή. 

• Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε µε 

οποιοδήποτε µέσο. 
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• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σύμφωνα µε τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών 

σύμφωνα µε τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

• Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

από την προκήρυξη. 

• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ 

του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς προμηθειών στο Ελληνικό Δημόσιο µε απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις 

σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση. 

• Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω 

προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Στην Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της και ανεξάρτητα 

από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά προμηθευτή ο οποίος αποδεικνύεται 

αναξιόπιστος. 

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

υποβάλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης 

προμηθευτών ή κοινοπραξίας.  Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές 

και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

10.1 Δικαιολογητικά 

10.1.1 Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί µε την προσφορά τους, 

τα εξής δικαιολογητικά, η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισμού 

τους από τον διαγωνισμό: 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα 

δηλώνουν: 

i) Τα στοιχεία του διαγωνισμού 
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ii) Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 

- δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του αρθρ. 43 

του Π.∆. 60/2007, δηλ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για αδικήματα σχετικά µε την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

- δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

 - δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλων αναλόγων καταστάσεων ή διαδικασιών 

- δεν τελούν σε κατάσταση παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, και 

ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 

οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ή διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

του. 

iii) Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την µη συνδρομή στο πρόσωπό τους των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση (ii) όπως αυτά εκτίθενται κατωτέρω, στην παράγραφο 11.2.2 

µε βάση τις διατάξεις της Προκήρυξης κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 

(iv) Ότι πληρούν όλες ανεξαιρέτως τις προϋποθέσεις σχετικά µε τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική 

δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική κατάσταση, καθώς και τις τεχνικές 

δυνατότητες για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 10.4 

της παρούσας και ότι θα προσκομίσουν προσηκόντως και εγκαίρως όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται µε βάση τις παραπάνω διατάξεις της Προκήρυξης κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 

γ) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υπογράφει ή/και υποβάλλει την 

Προσφορά ή/και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της. 

δ) Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους. 

10.2 Λοιπά Δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επίσης υποχρεωτικά τα παρακάτω:    

1. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι:  
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 η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος 

έλαβε γνώση 

 η Προσφορά ισχύει για, τουλάχιστον, εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  

 τα στοιχεία που αναφέρονται στην Προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 όλα τα είδη που προσφέρουν είναι καινούργια και αμεταχείριστα και ακολουθούνται από 

κατάλληλα πιστοποιητικά βιομηχανικών ελέγχων και να δηλώνεται η χώρα κατασκευής καθενός 

από τα προσφερόμενα είδη. 

 ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης εκτός εάν στην 

Προσφορά αναγράφονται ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται ο 

διαγωνιζόμενος, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγραφούν οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να 

αναληφθεί η προμήθεια.   

 ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και 

διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ο διαγωνιζόμενος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 ο διαγωνιζόμενος θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του 

παρόντος Διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπόλοιπων προσφορών που τυχόν 

τεθούν υπ όψη του κι αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών, εμπορικό ή επιχειρηματικό 

απόρρητο. 

 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, η παραπάνω αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να 

κατατεθεί από κάθε μέλος της. 

3. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του υποψηφίου, με το 

οποίο:  

α.  Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η 

συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης. 

β. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση 

να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και 

για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των Προσφορών σε όλα τα στάδια 

του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

γ. Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής 

γλώσσας, ως αντίκλητος. 

5. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 

3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία 

συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία (“offshore”), όπως αυτή ορίζεται από την ΠΟΛ 1108437/2565/ΔΟΣ/15-

11-2005 (ΦΕΚ 1590/Β’/05), κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ιδίου 

Νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/05. 
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10.3 Ελλείψεις δικαιολογητικών: 

1. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του 

παρόντος άρθρου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των 

ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα 

αποκαταστήσουν τις ελλείψεις, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα αποστολής του σχετικού 

εγγράφου προς τους διαγωνιζόμενους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υποβολή ελλειπόντων 

δικαιολογητικών, μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. 

10.4 Τεκμηρίωση  προϋποθέσεων συμμετοχής  

1. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν στοιχεία για την εμπειρία και την τεχνική τους 

ικανότητα σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής δορυφορικών δεδομένων, μέσω 

εγκατάστασης κεραιών και σταθμών επεξεργασίας, που υποστηρίζουν τη συλλογή και επεξεργασία 

εικόνων δορυφορικών συστημάτων, και συγκεκριμένα την υλοποίηση τεσσάρων τουλάχιστον παρόμοιων 

έργων κατά την τελευταία δεκαετία, προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με το 50% του παρόντος έργου 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και ποσοστό συμμετοχής του προσφέροντος σε κάθε ένα από αυτά 

τουλάχιστον 50%. Τέτοια έργα αφορούν στην προμήθεια επίγειου σταθμού (Ground Segment) συλλογής 

εικόνων δορυφορικής Τηλεπισκόπησης της Γης και του περιβάλλοντός της, τύπου X ή/και L-band 

δορυφορικών αποστολών, όπως στον παρόντα διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης 

εγκατάστασης, και της εγκατάστασης του επίγειου σταθμού (Ground Segment) συλλογής εικόνων ο 

οποίος αποδεδειγμένα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία, ή/και της επέκτασης/αναβάθμισης του 

υλικού και λογισμικού εξοπλισμού υφιστάμενης υποδομής επίγειου σταθμού (Ground Segment) 

συλλογής εικόνων ο οποίος επίσης αποδεδειγμένα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.  

2. Σε ειδικό πίνακα, υπόδειγμα του οποίου δίνεται στο Παράρτημα Α, θα αναφέρονται υποχρεωτικά για 

κάθε διαγωνιζόμενο ξεχωριστά, ή μέλος της διαγωνιζόμενης Ένωσης ή μέλος της διαγωνιζόμενης 

Κοινοπραξίας, τα παρόμοια με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης  έργα που έχουν εκτελέσει κατά 

την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενα από τα βασικά τους στοιχεία όπως, α) συνοπτική τεχνική 

περιγραφή του έργου, β) οικονομική αξία χωρίς ΦΠΑ, γ) χρόνος ανάθεσης, δ) διάρκεια υλοποίησης του 

έργου, ε) φάση υλοποίησης του έργου (π.χ. σε εξέλιξη/ολοκληρωμένο), στ) ποσοστό συμμετοχής στο 

έργο του διαγωνιζόμενου  (ή του μέλους της διαγωνιζόμενης Ένωσης ή του μέλους της διαγωνιζόμενης 

Κοινοπραξίας), ζ) αναθέτουσα αρχή, και στοιχεία επαφής του εκπροσώπου της αναθέτουσας αρχής που 

κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο επαφής, τηλέφωνο επικοινωνίας επαφής, fax, email, και 

ταχυδρομική διεύθυνση επαφής (προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να επικοινωνήσει μαζί του για 

διευκρινήσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο), η) στοιχείο τεκμηρίωσης περί της έγκαιρης και άριστης 

υλοποίησης, και ορθής λειτουργίας του εγκατεστημένου σταθμού συλλογής εικόνων, για όσες από τις 

εμφανιζόμενες εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Α (είναι επιθυμητό για τις περισσότερες από αυτές), ο 

υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει αντίστοιχες βεβαιώσεις. Ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης νοείται ενδεικτικά οτιδήποτε με την μορφή βεβαίωσης, ή δήλωσης πελάτη, ή ανάλογο  

πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής (εφόσον ο υποψήφιος είναι δημόσιος φορέας), ή πρωτόκολλο παραλαβής 

του έργου που εκδίδεται από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, που βεβαιώνει περί της καλής και 

έγκαιρης εκτέλεσης του έργου και της ορθής λειτουργίας της υποδομής, και έχει συνταχθεί και 

υπογραφεί αρμοδίως από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που 
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παρέλαβε το έργο. 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 στο Παράρτημα Α. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, το κάθε μέλος της θα πρέπει να υποβάλει τα παραπάνω.  

3. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι προμηθευτές οργάνων τρίτου κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να 

προσκομίσουν βεβαίωση ότι είναι εξουσιοδοτημένοι να προσφέρουν τα είδη του συγκεκριμένου 

κατασκευαστικού οίκου, και να προσκομίσουν βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο ότι τα 

προσφερόμενα προϊόντα είναι τελευταίας/σύγχρονης τεχνολογίας, κυκλοφορούν στην διεθνή αγορά και 

δεν τελούν σε απόσυρση, και ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός προέρχεται από κατασκευαστές 

πιστοποιημένους κατά ISO 9001, μέσω της οποίας καταδεικνύεται η πιστοποιημένη λειτουργία του 

κατασκευαστή, και τέλος ότι  ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδίδεται προς εγκατάσταση με 

αποδείξεις εγκυρότητας-ποιοτικού ελέγχου από τον κατασκευαστή (factory tests). 

3.Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας  

3.1 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού 

οικονομικών χρήσεων, οι οποίοι πρέπει να παρουσιάζουν κατ’ ελάχιστον ως μέσο ετήσιο συνολικό κύκλο 

εργασιών του υποψήφιου Αναδόχου  σχήματος, το διπλάσιο του προϋπολογισμού του παρόντος έργου μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος συνολικός κύκλος 

εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσος με 

το διπλάσιο του προϋπολογισμού του παρόντος έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

3.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2010, 

2011, 2012), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Σε άλλη περίπτωση κατά την 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση 

ή Ένορκη βεβαίωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) 

διαχειριστικά έτη ή για το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής του εφόσον αυτό είναι μικρότερο των 

τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων. 

3.3 Υπεύθυνη δήλωση ή Ένορκη βεβαίωση περί του κύκλου εργασιών που αφορούν στην παροχή 

παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων, ή για το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής του εφόσον αυτό είναι μικρότερο των τριών (3) 

ετών. 

3.4 Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, και η παραπάνω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής του άρθρου περί χρηματοοικονομικής ικανότητας είναι δυνατόν να καλύπτεται αθροιστικά 

από τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης 

των διαγωνιζομένων.  
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Άρθρο 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, με 

Φ.Π.Α. και να ισχύει τουλάχιστον για έναν (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, 

δηλαδή τουλάχιστον 210 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των Προσφορών. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Ενώσεως ή Κοινοπραξίας, το παραπάνω ποσό της Εγγύησης 

Συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία,  είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών 

των συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται και να συμπεριλαμβάνει τη 

δέσμευση ως προς  όλους τους συμμετέχοντες. 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά  πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε και έχουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. 

3. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός μετά 

την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 

5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει 

εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο 15 παρ. 3, 4 και 5, καθώς και το Παράρτημα 

Ε΄,  ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 

του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ 

του Δημοσίου. 

6. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα συνταχθεί σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Ι» του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε. 

7. Τυχόν ελλείψεις της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων. 

Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

1. Οι Προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΕΑΑ, Λόφος Νυμφών, Θησείο, ΤΚ 118 51, όπου θα 

παραλαμβάνονται με απόδειξη και θα πρωτοκολλούνται, μέχρι και την 16.12.2013 και  ώρα 12.00 μ.μ. Οι 

Προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (κύριος 

φάκελος ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις (3), επιμέρους, ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους, 

(α) Φάκελος Δικαιολογητικών (που  περιέχει τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, (β) Φάκελος 

Τεχνικής Προσφοράς, και (γ) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.  
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2. Ο κύριος φάκελος θα φέρει την ένδειξη:  

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : (Αριθ. Διαγωνισμού 1839/2013) 

Προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground segment) συλλογής εικόνων/δεδομένων δεκτών 

δορυφορικών συστημάτων όπως EOS Aqua and Terra, NPP, JPSS, NOAA, MetOp, FengYun, και άλλα 

συστήματα που δυνητικά θα μπορούν να ληφθούν από την εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις 

σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν δορυφορικές αποστολές». 

Επίσης θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει τις εξής ενδείξεις : 

-τα στοιχεία του αποστολέα,  

-τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής,  

-την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,  

- τον αριθμό της Προκήρυξης 

3. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν επίσης  τις ανωτέρω ενδείξεις του κυρίως φακέλου, 

καθώς επίσης και τις ενδείξεις :  

-«Φάκελος Α – Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  

-«Φάκελος Β - Τεχνική Προσφορά»,  

-«Φάκελος Γ - Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα. 

4. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε 

ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Περιλαμβάνει  

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 11, καθώς και το Παράρτημα Ε΄ της 

παρούσας προκήρυξης.  

β) Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 και 10.2 παρούσας προκήρυξης.  

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην τεχνική 

του πρόταση υποχρεωτικώς όλα τα σημεία που περιγράφονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο Β της 

Προκήρυξης (άρθρο 29). 

The bidder in his technical offer should refer to all points which are described in Chapter B of the call 

(article 29) 
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ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η Οικονομική Προσφορά θα συμπεριλάβει τα επιμέρους κόστη ανά προσφερόμενο είδος σε Ευρώ. Η 

Οικονομική Προσφορά θα γίνει υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του πίνακα του Παρατήματος Δ και θα 

αναφέρει τα κόστη α) χωρίς ΦΠΑ και β) με ΦΠΑ, 23%. 

5. Όλοι οι υποφάκελοι (ΦΑΚΕΛΟΙ Α, Β & Γ), θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε 

περίπτωση που τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», φέροντας όμως και 

τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου και του αντίστοιχου υποφακέλου.  

6. Η Οικονομική Προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα (1) 

Πρωτότυπο και πέντε (5) Αντίγραφα 

Ορίζεται ως πρωτότυπο, ένα από τα αντίτυπα, το οποίο έχει πρωτότυπη υπογραφή του εκπροσώπου του 

διαγωνιζόμενου σχήματος σε κάθε σελίδα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα 

άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

7.  Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν-ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την ημέρα της προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση 

αναγκαιότητας παράτασης της διάρκειας ισχύος των προσφορών, θα ενημερωθούν εγγράφως οι 

υποψήφιοι. 

9. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται 

υπόψη.  

10. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση την Τεχνική Προσφορά που θα 

μπορεί να είναι και στην αγγλική γλώσσα και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και 

λοιπά τεχνικά στοιχεία και τεχνικά φυλλάδια που επίσης μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.  

11. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη” («NOTED»), «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα»,  

(«COMPLIED») κ.τ.λ.. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις Κατασκευαστικών Οίκων 

επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην Προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και 

ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.  

12. Οι Προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

Προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
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Προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με 

τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 

αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής της αποσφράγισης των προσφορών.  

13. Κατά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δεν είναι 

υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. 

14. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους Προσφέροντες 

όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των Προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την 

εξήγηση της έννοιας τους.  

15. Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν στην Τεχνική Προσφορά τους την χώρα προέλευσης 

και κατασκευής των υλικών, ειδών και εξοπλισμού που προσφέρουν καθώς και να προσκομίσουν 

βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός προέρχεται από κατασκευαστές 

πιστοποιημένους κατά ISO 9001 και συνοδεύεται όπου απαιτείται από ένδειξη επιτυχούς ποιοτικού 

ελέγχου (factory test).  Σε περίπτωση μη υποβολής τους, η επιτροπή κατά την κρίση της μπορεί να 

ζητήσει διευκρινήσεις από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να προχωρήσει ακόμη και στον αποκλεισμό  του 

αν δε λάβει πειστικές απαντήσεις.   

16. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την 

προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.  Σε περίπτωση ανώτερης βίας και μετά από 

γνώμη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση 

της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της αναθέτουσας αρχής. 

17. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει για το σύνολο των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά 

στην στους πίνακες συμμόρφωσης του Παρατήματος Β. Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει τεχνική και 

οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών. 

Α5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού την καθορισμένη ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.  Εφόσον το επιθυμούν, 

μπορούν να παρευρίσκονται, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί 

τους.   

2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των φακέλων των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό. 

3. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

3.1 Έλεγχος Κριτηρίων  Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόμενο του Φακέλου Α  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Η διαδικασία αποσφράγισης είναι η ακόλουθη: 
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Αρχικά αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και στη συνέχεια ο Φάκελος Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», οι οποίοι μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή ανά φύλλο. Επίσης 

μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση 

των προσφορών προς τους όρους της προκήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών και  της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί µε τους 

σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν την τεχνική προσφορά και τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, παραμένουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού και φυλάσσονται από αυτήν, ενώ η Επιτροπή 

Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί  

συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε 

Πρακτικό της.  

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου, προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν 

καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 

σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, μαζί µε τις 

απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση των απαιτούμενων 

αποφάσεων απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής η Επιτροπή 

Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής 

απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να διευκρινίσουν τα 

υποβληθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά. Αν ο φάκελος δικαιολογητικών είναι πλήρης και σύμφωνος με το 

άρθρο 10 της παρούσας Προκήρυξης οι διαγωνιζόμενοι γίνονται κατ΄ αρχήν αποδεκτοί στον διαγωνισμό.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού όπου αναφέρονται 

οι προσφορές και οι περιεχόμενοι στους κυρίως φακέλους φάκελοι. 

3.2 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας.  

Η αποσφράγιση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν 

κατ΄ αρχήν αποδεκτοί στο διαγωνισμό κατά τον Έλεγχο Κριτηρίων  Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται 

στο περιεχόμενο του Φακέλου Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και σύμφωνα με την διαδικασία 

του σημείου 3.1 της παρούσας παραγράφου. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μονογράφεται στο 

πρωτότυπο ανά φύλλο. 

Η Τεχνική Αξιολόγηση, και εφόσον κριθεί απαραίτητο κάτι τέτοιο, μπορεί να βασιστεί και σε στοιχεία 

περί της ποιότητας και καλής λειτουργίας που θα επιδιώξει να συλλέξει η Επιτροπή από άλλες παρόμοιες 

εγκαταστάσεις που έχει υλοποιήσει ο διαγωνιζόμενος με βάση τα δεδομένα που ο ίδιος έχει προσκομίσει 

στο πίνακα του Παραρτήματος Α. Η λήψη πληροφοριών περί ανεπιτυχούς ή μειωμένης απόδοσης εν 
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λειτουργία συστημάτων θα αποτελέσει κριτήριο για τη απόρριψη της τεχνικής προσφοράς κατά την 

ελεύθερη κρίση της Επιτροπής. 

Μετά την ολοκλήρωση της Τεχνικής Αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει σε σύνταξη 

πρακτικού όπου αναφέρονται οι προσφορές που είναι επιλέξιμες και όσες αποκλείστηκαν για τεχνικούς 

λόγους στην φάση αυτή της αξιολόγησης. 

3.3 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας. 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων των προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί και θα γνωστοποιηθεί 

με σχετική πρόσκληση προς στους υποψήφιους.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

3.4 Τελική Αξιολόγηση που διενεργείται στο τέλος και σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας. 

4. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισμού και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή.  

5. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της Προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της Προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως έχει το 

δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προμηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 

το περιεχόμενο της Προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για 

τον Προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται 

γραπτά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης της 

Επιτροπής. 

6. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού όπου 

αναφέρονται οι Προσφορές που είναι επιλέξιμες και όσες αποκλείστηκαν, και προχωρά στην απόφαση 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΚΡΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Η αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της 

και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται ολικώς τις Προσφορές. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται επίσης να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να 

υπαναχωρεί απ' αυτόν για σοβαρούς λόγους. 
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3. Κριτήριο Κατάταξης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ 

της Προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1.Η Αναθέτουσα Αρχή θα ειδοποιήσει εγγράφως τον  Προμηθευτή για την Κατακύρωση υπέρ αυτού, του 

Διαγωνισμού. 

2.Μετά την έκδοση της απόφασης ο υποψήφιος Προμηθευτής θα κληθεί να υπογράψει  την 

προβλεπόμενη από το Ελληνικό Δίκαιο σύμβαση μέσα σε 15 μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Η 

Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση το τμήμα που αναφέρεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές το οποίο μπορεί να είναι και στα αγγλικά. 

3.Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την 

υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε 

ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιμής του έργου που του κατακυρώθηκε, χωρίς Φ.Π.Α, με χρόνο 

ισχύος δύο (2) επιπλέον μηνών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου 

παράδοσης του εξοπλισμού.  

3.1. Οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά  

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε και έχουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα 

3.2 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί όπως στο  «Υπόδειγμα ΙΙ» του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε 

4. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

5. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε 

Εγγύηση Συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 

6. Η απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του έργου ενεργείται με την έκδοση από τον 

Ανάδοχο της Εγγυητικής Επιστολή Καλής Λειτουργίας και την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης στον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ 

1. Στον Προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση 

που θα περιλαμβάνει.:  

α. Το προς προμήθεια είδος. 

β. Την ποσότητα. 
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γ. Την τιμή. 

δ. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, για την οποία προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συμφωνία της Κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της Προκήρυξης και της πρόσκλησης, 

καθώς και το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στην Προκήρυξη.  

στ. Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η Σύμβαση θα θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που 

ακολουθεί θα έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

3.Ο Προμηθευτής  στον οποίο κατακυρώθηκε η Προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αυτής. Ο Προμηθευτής μπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 

υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης.  

4.Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που 

αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης. 

5. Εάν η Κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 

στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό 

Προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε 

Εγγύηση Συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 

6. Εάν ο Ανάδοχος, στον οποίο και έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής  

Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

7. Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, 

όπως προδιαγράφεται στη Προκήρυξη. 

ΆΡΘΡΟ 17. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1.Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, µόνο ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

Κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 

έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται δημόσια και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση: 

12.1. Οι Έλληνες Πολίτες: 
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α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί 

µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της  επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1  του Π.∆. 60/2007, δηλ. της 

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. Επίσης ότι δεν έχει  καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά µε την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή  για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης . 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί σε 

βάρος του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ) Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου 

Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 

αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις  

παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

12.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες: 

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μεταφρασμένο από προξενική αρχή ή δικηγόρο που έχει το δικαίωμα 

μετάφρασης, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα αδικήματα 

που προβλέπονται στο Άρθρο 43 παρ.1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 

της δωροδοκίας, της απάτης  και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης δεν 

έχει καταδικαστεί  για αδικήματα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
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ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης . 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο  

Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

δ) Συμβολαιογραφικά Έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την 

Προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον Προσφέροντα. 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά 

δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

12.3. Τα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα: 

α) Όλα τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση του Προσφέροντος και η 

τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Προσφέροντος, 

την τροποποίηση του καταστατικού του και το διορισμό των εκπροσώπων του. 

β) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 12.1 και 12.2 του παρόντος άρθρου ( «Έλληνες 

Πολίτες» και «Αλλοδαποί Πολίτες» Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, το Πιστοποιητικό των 

Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής, µε την οποία να δηλώνονται όλοι οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους 

οποίους έχουν την υποχρέωση να είναι ασφαλισμένα. 

γ) Σε σχέση µε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά περί του ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση και δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, διευκρινίζεται ότι απαιτείται να προσκομισθεί 

πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει Τα παραπάνω Πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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δ) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της 

δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

ε) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης του στοιχείου 

γ ανωτέρω, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 

διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/20, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών 

εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της 

εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της  συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό επιχείρησης. 

Αν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά 

δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. 

12.4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες 

Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας 

καθώς επίσης και: 

(α) Συμφωνητικό μεταξύ των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας όπου: 

- να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε µέλους της ένωσης / 

κοινοπραξίας στην Προσφορά και το ειδικό μέρος της Προσφοράς το οποίο αυτό θα αναλάβει στα 

πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, - να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα 

αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας, 

- να δηλώνεται ένα µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας (project leader), 

- να αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε µέλους της ένωσης / κοινοπραξίας και να ορίζεται κοινός 

εκπρόσωπος της ένωσης / κοινοπραξίας και των µελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την 
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εκπροσώπησή της και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος (κοινός εκπρόσωπος) θα 

υπογράφει τις δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία της Προσφοράς, περιλαμβανομένης της Οικονομικής 

Προσφοράς, εφόσον αυτές δεν είναι υπογεγραμμένες από όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

(β) Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης / κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκρισή του για: 

- τη συμμετοχή του µέλους στην ένωση / κοινοπραξία και 

- τη συμμετοχή του µέλους στο διαγωνισμό. 

(γ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλει την 

Προσφορά ή/και παρίσταται κατά την αποσφράγισή της για λογαριασμό των µελών της ένωσης / 

κοινοπραξίας. 

12.5. Συνεταιρισμοί 

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 

Παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδικήματα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το Απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2, του άρθρου 6, του Π.∆. 

118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β, της παρ. 2, 

του άρθρου 6, του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της 

περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6, του Π.∆. 118/2007. 

γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω Έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 

δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

ΆΡΘΡΟ 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής Προσφέροντα σε αυτόν και της διενέργειάς 

του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας  

(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται 

και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία 

προσκομίζει ο Προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 16 

της παρούσας. 
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2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή ως εξής: 

Α. Κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας. Για τον καθορισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των Προσφορών. Η 

απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε Προσφέροντα στον Διαγωνισμό ή την διενέργεια του Διαγωνισμού ως προς τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των Προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 

του Διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμες ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 

ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής  και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο Διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

Γ. Κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, από τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης στους 

διαγωνιζομένους. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μερών από την υποβολή 

της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολογήσεως Ενστάσεων και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

∆. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των 

δικαιολογητικών των άρθρων 10 και 17 της παρούσας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων 

ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 

δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 

Προσφέροντα κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

συλλογικό όργανο και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους 

δεν γίνονται δεκτές.  

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 

της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 

κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα τους. 

5. Ο Προσφέρων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει σχετικών 

άρθρων της παρούσας να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική 
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προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολογήσεως Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 

ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.  

7.Νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΆΡΘΡΟ 19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στην σύναψη Συμβάσεων για την εκτέλεση 

της Προμήθειας. Κατά συνέπεια, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αζημίως γι’ αυτήν, να µην 

ολοκληρώσει την διαγωνιστική διαδικασία, να διακόψει, να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο τον 

Διαγωνισμό, εν μέρει ή στο σύνολό του, και να µην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου ή/και στην 

σύναψη της Σύμβασης. Ενδεικτικά, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο, να 

ματαιώσει ή επαναλάβει το Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως  εάν: 

• παρατηρηθεί παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

• το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα µη ικανοποιητικό, 

• ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, 

• τεκμηριωθούν ενδείξεις συνεννόησης των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 

ανταγωνισμού, 

• συντελεστεί σημαντική μεταβολή των αναγκών που καλύπτονται από την Προμήθεια 

του διενεργούμενου Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση ματαίωσης, κήρυξης άγονου, ή επανάληψης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι δεν θα έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

Α6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 20. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση, η οποία θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την Προμήθεια καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, το σχέδιο Σύμβασης και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα 

σειρά ιεραρχίας, και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Κατά τα λοιπά, 

εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και του Αστικού Κώδικα. 
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Κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά µε εξελίξεις ή βελτιώσεις του προσφερθέντος 

εξοπλισμού που έχουν τυχόν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες σε χρόνο μεταγενέστερο 

από την υποβολή της προσφοράς. Η ενημέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των προαναφερόμενων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από 

σχετική πρόταση του Αναδόχου για την αντικατάσταση, χωρίς διαφοροποίηση του Συμβατικού 

Τιμήματος, όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία έχουν ανακοινωθεί εξελίξεις ή βελτιώσεις. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται στην αποδοχή των προτεινόμενων αντικαταστάσεων. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της 

Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του 

κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της 

Εγγύησης Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της µε την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

Υπόδειγμα Σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας Προκήρυξης. 

ΆΡΘΡΟ 21. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του  Έβδομου 

Προγράμματος Πλαισίου (FP7). 

2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε τρία στάδια ως ακολούθως: 

2.1 Πληρωμή 20%, της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με την υποβολή της μελέτης 

εγκατάστασης του εξοπλισμού. 

2.1.1 Εναλλακτικά ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή ύψους έως 30% με την υπογραφή της 

Σύμβασης και την έκδοση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.  

2.2 Ενδιάμεση πληρωμή η οποία ανακεφαλαιωτικά θα ανέλθει έως το 80% της Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, με 

επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, εφόσον έχει εκδοθεί, και με την προϋπόθεση ότι 

έχουν υποβληθεί : α) η μελέτη εγκατάστασης (σημείο 2.1), και β) όλα τα παραστατικά αγοράς του 

εξοπλισμού και τα αντίστοιχα factory acceptance tests για τον αγορασμένο εξοπλισμό, μαζί με την 

έγγραφη διαβεβαίωση εκ μέρους του Αναδόχου και παραλαβή των σχετικών αποδεικτικών αποστολής ότι 

τα αγορασμένα υλικά έχουν αποσταλεί ήδη στην Ελλάδα για εγκατάσταση.  

2.3 Αποπληρωμή 20% της Σύμβασης και επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης με την 

οριστική ποιοτική, και ποσοτική παραλαβή του συστήματος σε καλή λειτουργία όλων των υπό προμήθεια 

ειδών και υπο-συστημάτων του σταθμού συλλογής δορυφορικών εικόνων. 

3. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενοι από την Ελληνική Νομοθεσία φόροι 

και κρατήσεις. Για την ενημέρωση των διαγωνιζόμενων, και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Οι 

κρατήσεις, λόγω της νομικής φύσης του ΕΑΑ ως ΝΠΔΔ, είναι 4%, επί της αξίας της σύμβασης. 

Εκτός από την ως άνω παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει 

και μια επιπλέον παρακράτηση 0,10% επί της αξίας της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρα 3 και 4 του Ν. 4013/15.09.2011). 
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4. Στην περίπτωση της παρ. 2.1.1 του παρόντος, η Εγγύηση Προκαταβολής θα είναι ισόποση με την 

προκαταβολή (δηλαδή 30% της συνολικής συμβατική αξίας, χωρίς ΦΠΑ) και θα συνταχθεί σύμφωνα με 

το «Υπόδειγμα ΙV» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε. 

ΑΡΘΡΟ 22.  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και 

θέσει σε λειτουργία στους χώρους του ΕΑΑ, στην περιοχή που θα επιλεγεί. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές 

δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 

ΆΡΘΡΟ 23. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προμήθειας θα 

συμπεριληφθεί στην Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, και θα ακολουθήσει 

αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην τεχνική του πρόταση και 

προβλέπεται στην Προκήρυξη. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα μπορούσε να παραταθεί το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και αφού εξεταστούν επακριβώς οι λόγοι 

ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος. 

ΆΡΘΡΟ 24. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

1. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Προμήθειας είναι επτά (7) μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης. Βασική προϋπόθεση είναι η Αναθέτουσα Αρχή να έχει φροντίσει να δημιουργήσει στο 

μεσοδιάστημα μεταξύ της υπογραφής της Σύμβασης και της άφιξης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις 

του ΕΑΑ, την απαραίτητη βάση επί της οποίας θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. Η καταλληλότερη θέση 

εγκατάστασης θα έχει υποδειχθεί στο ΕΑΑ μέσω της μελέτης εγκατάστασης που θα εκπονήσει ο 

Ανάδοχος. Η παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής σε δύο 

στάδια:  

1.1. Παραλαβή α) της Μελέτης Εγκατάστασης και β) του Εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί 

συνοδευόμενου από τα αντίστοιχα factory acceptance tests, οπότε με βάση τα πρακτικό παραλαβής 

γίνεται ανακεφαλαιωτικά η πληρωμή του 80% της προμήθειας. 

1.2. Οριστική Παραλαβή του σταθμού συλλογής δορυφορικών εικόνων εφόσον έχει ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση όλων των υποσυστημάτων του και έχει βεβαιωθεί η απρόσκοπτη και καλή λειτουργία τους 

για ένα ημερολογιακό μήνα (30 ημερολογιακές μέρες) μετά το πέρας των εγκαταστάσεων. Εννοείται ότι 

οι εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ ο 

έβδομος μήνας διατίθεται για την πιλοτική λειτουργία και επιβεβαίωση της απρόσκοπτης και καλής 

λειτουργίας συνολικά της υποδομής και των υποσυστημάτων της. Σε περίπτωση βλάβης ή εμφάνισης 

προβλήματος στην λειτουργία κάποιων από τα υπο-συστήματα της προσφερόμενης υποδομής, ο 

Ανάδοχος οφείλει να τα αποκαταστήσει και η μέτρηση των 30 ημερών ξεκινάει από την αποκατάσταση 

της συγκεκριμένης βλάβης ή προβλήματος.  

2. Στη Σύμβαση που θα υπογραφεί θα εξειδικευτεί η αντίστοιχη διαδικασία.  



35 
 

2.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστον 

δώδεκα (12) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια των 12 μηνών 

παρατηρηθούν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να τα αποκαταστήσει ή να 

αντικαταστήσει τον αντίστοιχο εξοπλισμό δωρεάν, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

2.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας : Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή πριν από 

την έναρξη του χρόνου λειτουργίας οπότε και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η 

αξία της εγγύησης θα είναι 2.5% του Συμβατικού τιμήματος με συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και 

συγκεκριμένα τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (4.87500€), και θα ισχύει για το 

χρονικό διάστημα της περιόδου καλής λειτουργίας που είναι δώδεκα (12) μήνες.  

2.3 Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας θα συνταχθεί σύμφωνα με το «Υπόδειγμα ΙΙΙ» του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε. 

3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του εξοπλισμού.  

ΆΡΘΡΟ 25. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την Σύμβαση στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν δεν εκτελείται η Προμήθεια, η εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα με την 

Σύμβαση. Ειδικότερα, αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης και  εγκατάστασης του 

εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0.2% επί του 

συμβατικού τιμήματος της ποσότητας του εξοπλισμού που καθυστερούν και μέχρι 25% επί του 

συμβατικού τιμήματος αυτών, 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. 

2. Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη έγγραφη 

προειδοποίηση και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε συντρέχουν άλλοι λόγοι ανωτέρας 

βίας, τότε ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κατακυρώσει την 

Προμήθεια στον επόμενο προμηθευτή σύμφωνα με την σχετική απόφαση αξιολόγησης είτε να 

επαναπροκηρύξει το Διαγωνισμό.  

4. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση καθυστερημένης αντικατάστασης των μερών του 

εξοπλισμού που χρήζουν αντικατάστασης κατά την χρονική διάρκεια της Εγγύησης Καλής  λειτουργίας 

της εγκατάστασης ενός (1) έτους. 

5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η αξιολόγηση γίνεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής. 
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6. Επίσης, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδεις όρους της Σύμβασης.   

7. Σε περίπτωση πτώχευσης, υπαγωγής σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή αναγκαστικής 

διαχείρισης/εκκαθάρισης του Ανάδοχου, έπειτα από την κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και της άσκησης όλων των νόμιμων μέτρων για την συντηρητική 

κατάσχεση των στοιχείων του Αναδόχου για το συνολικό ποσό της Σύμβασης.  

8. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (µη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή 

μετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, καταβάλλοντας το 

αναλογούν μέρος του Συμβατικού Τιμήματος. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, τα τυχόν, επιβαλλόμενα πρόστιμα και τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

ΆΡΘΡΟ 26. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται µόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερόμενου στην Προσφορά του 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και υπεργολάβων και συνεργατών του, που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους 

κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 

αυτή προσώπων. Σε περίπτωση παρατήρησης µη Συμμόρφωσης µε τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου ή συνεργάτη ή 

υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός 

του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από 

τη σχετική αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να είναι 

αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 

αντίθετο µε το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής, του Έργου ή, έμμεσα, του Έλληνα Πολίτη, εφόσον 

κάτι τέτοιο είναι στην ευχέρειά του. 

• Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
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• Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

• Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια του εξοπλισμού που θα παραδοθεί στην 

Αναθέτουσα Αρχή, σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του, 

υποχρεούμενος, σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας, σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη, 

αντικατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε 

πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για 

κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού 

της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί 

κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του ή 

οποιονδήποτε συνεργάτη του, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του 

εξοπλισμού. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι 

υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο µε αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο. 

• Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 

Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και 

εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των υπεργολάβων ή συνεργατών του, 

η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα 

Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτή από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 

προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων των 

υπεργολάβων του. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος συνδράμει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 

αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ 

μέρους του, ή την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των συνεργαζόμενων µε αυτόν προσώπων, 

αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση θανάτου ή 

κάκωσης µέλους ή µελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις 

της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του και των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεομένων µε αυτόν για την εκτέλεση του 

παρόντος Έργου.  

Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του Έργου, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται µε το Έργο. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις αναφέρονται συμπληρωματικά µε αυτές που αναφέρονται ρητά σε άλλα 

σημεία της παρούσας. 
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ΆΡΘΡΟ 27. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την 

προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα 

ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που αυτός ή 

οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα εκτελέσουν, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, πέραν των 

όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν είναι γνωστά σε 

τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά.  

Εμπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι ευρύτερα 

γνωστή, όμως δομείται µε τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία. 

Ο Ανάδοχος οφείλει: 

• να μεταφέρει και επιβάλει την ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο προσωπικό του, στους 

υπεργολάβους του, στους συνεργάτες του και στους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδεόμενους µε 

αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

• να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας 

και στους ανθρώπους που ασχολούνται µε το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής,  διαρροής ή μεταφοράς 

σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. 

• να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης 

της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου. Η 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στα πλαίσια λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος αποτελεί 

και θέμα τεχνικής φύσεως και θα αντιμετωπίζεται στις σχετικές μελέτες εφαρμογής / ασφαλείας. 

• να µην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες µε 

τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεσή της. 

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται 

άμεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Έργου, υποχρεώνεται όμως να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί 

είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν µε τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση 

της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
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Επίσης, η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύμβασης και η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του 

Π.∆. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών). 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και βαρύνεται αναλόγως µε 

όλες τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του ιδίου, ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση 

παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά προβλεπόμενα στη 

Προκήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν. 2472/1997. 

Τέλος και σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου και οι 

οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. 

ΆΡΘΡΟ 28. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

1. Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο που 

διέπει την Προκήρυξη και τη Σύμβαση είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να  

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε Διαιτησία σύμφωνα 

πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 

συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Δικαστήρια των Αθηνών και 

εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό Δίκαιο, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΆΡΘΡΟ 29. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1.Σύντομη περιγραφή του προφίλ (βιογραφικό) του υποψήφιου Αναδόχου σε ότι αφορά στην εν γένει 

εμπειρία του και τα τεχνικά αντικείμενα, έργα, μελέτες, και παρόμοιες εγκαταστάσεις που έχει 

υλοποιήσει. Επιθυμητό είναι η περιγραφή αυτή να μην υπερβαίνει τις 10 σελίδες μέγιστο. 

2. Σύντομη περιγραφή του ρόλου του κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην υλοποίηση του 

παρόντος έργου. Επιθυμητό είναι η περιγραφή αυτή να μην υπερβαίνει τις 1-2 σελίδες μέγιστο.   

3. Περιγραφή της αρχιτεκτονικής του προσφερόμενου συστήματος και των συστατικών μερών του. Η 

περιγραφή αυτή επιθυμητό είναι να μην ξεπερνά τις 2 σελίδες. 

4. Περιγραφή των εργασιών και μετρήσεων πεδίου που θα πραγματοποιήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος 

προκειμένου να καταλήξει στην πλέον ενδεδειγμένη θέση εντός των χώρων του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών όπου θα εγκατασταθεί η κεραία/ες, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή 

γεωγραφική κάλυψη σε δορυφορικές λήψεις, και η μέγιστη δυνατή καθαρότητα των λήψεων, που πρέπει 
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να είναι πλήρως απαλλαγμένες από θόρυβο ξένων πηγών σημάτων για όλο το εύρος γωνιών κίνησης της 

κεραίας κατά Χ, Υ.  Η περιγραφή αυτή επιθυμητό είναι να μην ξεπερνά τις 1-2 σελίδες. 

5. Πλήρης και αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου συστήματος. Η τεχνική περιγραφή 

πρέπει να κάνει εμφανή στην μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 

ειδών. Η περιγραφή πρέπει να αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στο υποσύστημα της κεραίας/ων, στο 

υποσύστημα λήψης, στο υποσύστημα προγραμματισμού των λήψεων, στο υποσύστημα επεξεργασίας και 

διαχείρισης των συλλεγόμενων δεδομένων, με έμφαση σε όλα τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των ειδών που συνθέτουν τα επιμέρους αυτά υποσυστήματα. Θα περιγραφούν όλα τα συστατικά μέρη 

των υποσυστημάτων με έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Θα δοθούν, (α) για την κεραίας/ες 

στοιχεία όπως διάμετρος, ύψος, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, υλικό επιφανείας, βάρος, αντοχές σε άνεμο, 

θερμοκρασία, υγρασία, απώλειες μετάδοσης, σύστημα κίνησης της κεραίας, χρησιμοποιούμενο σύστημα 

εντοπισμού θέσης GPS, ακρίβειες στον προσδιορισμό θέσης, και εύρη κίνησης κεραίας κατά Χ, Υ, εύρη 

αζιμουθίων γωνιών, εύρη γωνιών ύψους, ταχύτητα/επιτάχυνση κίνησης στους άξονες Χ, Υ, σύστημα 

ελέγχου της κίνησης της κεραίας, σύστημα/ατα X-/L- band feed, downconverters,  κ.λ.π, (β) για το 

σύστημα λήψης περιγραφή των τμημάτων του που αφορούν σε receivers, demodulators, κ.λ.π, (γ) για τον 

σταθμό προγραμματισμού λήψης και συλλογής εικόνων/δεδομένων (data acquisition system),  στοιχεία 

που αφορούν σε χαρακτηριστικά επεξεργαστών, data ingestion and frame synchroniser συστήματα, 

δίσκους/χωρητικότητα δίσκων συστήματος ΗΥ, χαρακτηριστικά μόνιτορ, και κάρτες γραφικών ΗΥ, 

χαρακτηριστικά του GUI περιβάλλοντος παρακολούθησης (οθόνες) των περασμάτων των δορυφόρων, 

καθώς και περιβάλλοντος προγραμματισμού και παρακολούθησης της προόδου των λήψεων, περιγραφή 

των σχετικών οθονών  και του λογισμικού θέασης (viewing/quick viewing) των συλλεγόμενων 

εικόνων/δεδομένων, κ.λ.π), (δ) για τον σταθμό επεξεργασίας των δεδομένων στοιχεία που αφορούν σε 

χαρακτηριστικά επεξεργαστών, δίσκους/χωρητικότητα, και χαρακτηριστικά μόνιτορ, και κάρτες 

γραφικών του ΗΥ, περιγραφή των διαθέσιμων λογισμικών πακέτων επεξεργασίας των δεδομένων με 

λεπτομερή αναφορά στο επίπεδο επεξεργασίας (π.χ. από επίπεδο L0 σε L1Β, L2, κ.ο.κ) ανά είδος 

δεδομένου και δέκτη, καθώς και περιγραφικά στοιχεία του προσφερόμενου λογισμικού διαχείρισης των 

συλλεγόμενων δεδομένων (ground station SW) για την καλύτερη διαχείριση, θέαση, αποθήκευση, 

ανάκτηση συλλεγόμενων δεδομένων, κ.λ.π., (ε) περιγραφή των προσφερόμενων υποστηρικτικών 

μονάδων λειτουργίας του σταθμού όπως, καλώδια, μεγέθη και τύποι καλωδίων, προσφερόμενες μονάδες 

υποστήριξης τροφοδοσίας UPS, προσφερόμενη/ες μονάδα/ες rack mount, περιγραφή των 

προσφερόμενων αναλώσιμα ανταλλακτικών μερών του σταθμού (spare parts), τύποι και διαστάσεις 

προσφερόμενου radome, καθώς και στοιχεία περί της χωρητικότητας πρόσθετων αποθηκευτικών δίσκων 

που ενδεχομένως διατίθενται, , κ.λ.π., και (στ) περιγραφή της τσιμεντένιας βάσης (διαστάσεις: μήκος x 

πλάτος x ύψος) που θα πρέπει να προκατασκευαστεί από το ΕΑΑ στην θέση που θα αποφασιστεί ως η 

καλύτερη προκειμένου να τοποθετηθεί η κεραία και το radome, κ.λ.π. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να 

αναφέρουν στην τεχνική προσφορά τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών, ειδών και 

εξοπλισμού που προσφέρουν καθώς και να προσκομίσουν βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός προέρχεται από κατασκευαστές πιστοποιημένους κατά ISO 9001 και 

συνοδεύεται όπου απαιτείται από ένδειξη επιτυχούς ποιοτικού ελέγχου (factory test).  Η περιγραφή αυτή 

επιθυμητό είναι να μην ξεπερνά τις 40-45 σελίδες. Επίσης εφόσον διατίθενται τεχνικά φυλλάδια του 

συστήματος και των συστατικών μερών του αυτά καλό είναι να δοθούν σε ειδικό παράρτημα της 

τεχνικής πρότασης.  
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6. Αναλυτική περιγραφή των δορυφόρων και των δεδομένων/δεκτών που συλλέγονται από το 

προσφερόμενο σταθμό συλλογής εικόνων σήμερα, καθώς και αυτών που δυνητικά το σύστημα θα 

μπορούσε να συλλέξει στο μέλλον με βάση τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του ή και τις 

δυνατότητες μελλοντικής επέκτασής του. Η ελάχιστη δυνατότητα συλλογής εικόνων σήμερα αφορά στα 

δορυφορικά συστήματα EOS Aqua and Terra, NPP, JPSS, NOAA, MetOp, και FengYun. Η περιγραφή 

αυτή επιθυμητό είναι να μην ξεπερνά τις 1-2 σελίδες. 

7. Αναλυτική περιγραφή των διαθέσιμων και προσφερόμενων σήμερα επεξεργαστών δορυφορικών 

δεδομένων για την μετάβαση από L0 σε L1.B , L2, κ.λ.π. αναλόγως του τύπου του δέκτη και των 

δεδομένων. Περιγραφή των επεξεργαστών που ενδέχεται να διατεθούν στο άμεσο μέλλον από τον 

προμηθευτή και όσων ενδεχομένως δεν υφίστανται σήμερα αλλά προτίθεται ο προμηθευτής να τα 

παρέχει στην φάση της εγγύησης/συντήρησης του ενός έτους που θα ακολουθήσει μετά την εγκατάσταση 

του συστήματος. Η περιγραφή αυτή επιθυμητό είναι να μην ξεπερνά τις 1-2 σελίδες. 

8. Δημιουργία σεναρίου σχετικά με τους δορυφόρους που μπορεί να λαμβάνει και τα δεδομένα που 

μπορεί να συλλέξει ο σταθμός συλλογής σε καθημερινή βάση και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, 

σύμφωνα με τους τεχνικούς περιορισμούς και δυνατότητες του προσφερόμενου συστήματος. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος στην φάση αυτή πρέπει να μελετήσει τις αναμενόμενες επικαλύψεις δορυφορικών 

περασμάτων, καθώς και τις προτεραιότητες ή/και περιορισμούς που βάζει τόσο ο σταθμός από την 

κατασκευή του όσο και η διαδικασία της λήψης τουλάχιστον για τα δορυφορικά συστήματα EOS Aqua 

and Terra, NPP, JPSS, NOAA, MetOp, και FengYun, όταν τυχαίνει να περνάνε επάνω από το πεδίο 

λήψης την ίδια χρονική στιγμή.  Σύνοψη του δυσμενέστερου και ευμενέστερου σεναρίου συλλογής 

εικόνων σε ημερήσια βάση σύμφωνα με τους παραπάνω τεχνικούς περιορισμούς/δυνατότητες. Η 

περιγραφή αυτή επιθυμητό είναι να μην ξεπερνά τις 1-2 σελίδες.  

9. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ανταλλακτικών, και του χρόνου παράδοσης αυτών σε 

περίπτωση βλάβης. Παρουσίαση του τμήματος και των διαδικασιών υποστήριξης πελατών, η ύπαρξη των 

οποίων θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα του Αναδόχου, καθώς και του 

τρόπου ενεργοποίησης των διαδικασιών υποστήριξης σε περίπτωση διαπιστωμένης βλάβης, όπως και του 

αναμενόμενου χρόνου αποκατάστασης της βλάβης αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής.   

10. Συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του Παρατήματος Β υποχρεωτικά σε όλα τα πεδία που 

θεωρούνται υποχρεωτικά (με ένδειξη ΝΑΙ-YES στην στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ-REQUIRED) με τον 

ενδεδειγμένο τρόπο κάνοντας τις απαιτούμενες παραπομπές στην τεχνική πρόταση. Ο Πίνακας 

Συμμόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς. 

11. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το χρονοδιάγραμμα του έργου πρέπει 

υποχρεωτικώς και κατ’ ελάχιστον να αναφέρεται στις ακόλουθες ενέργειες, α) μελέτη για την εύρεση της 

καταλληλότερης τοποθεσίας για την εγκατάσταση του σταθμού (μελέτη εγκατάστασης με μέγιστη 

διάρκεια ένας (1) μήνας, β) παραγγελία και προμήθεια επιμέρους υπο-συστημάτων και αναμενόμενος 

χρόνος άφιξης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ, γ) περίοδος πλήρους εγκατάστασης του 

επίγειου σταθμού, και χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, δ) πιλοτική λειτουργία και επιβεβαίωση 

της καλής λειτουργίας του σταθμού διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Το χρονοδιάγραμμα σε μορφή 

gantt chart επιθυμητό είναι να μην ξεπερνά τις 1-2 σελίδες. 
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12. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών λειτουργούσε παλαιότερα στις εγκαταστάσεις της Πεντέλης 

κεραία/σταθμό συλλογής δορυφορικών  δεδομένων του συστήματος NOAA/AVHRR τύπου Dartcom 

PDUS – Κεραίας Λήψεως διαμέτρου 3.0 Μέτρων  τα χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται 

λεπτομερέστερα στο Παράρτημα Γ της διακήρυξης. Ο σταθμός αυτός είναι σήμερα παροπλισμένος εξ 

αιτίας διαφόρων αστοχιών του συστήματος συλλογής. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι επιθυμητό, και όχι 

υποχρεωτικό, δεδομένου ότι θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ, να εξετάσει με βάση την εμπειρία 

του, μέσα από μια σύντομη και συνοπτική ανάλυση  τα πιθανά προβλήματα που έχει ο σταθμός αυτός 

σήμερα, και να προτείνει στο ΕΑΑ τα βήματα/πιθανά σενάρια που θα έπρεπε να ακολουθηθούν για την 

μελλοντική αναβάθμιση/επιδιόρθωση του σταθμού αυτού ώστε να καταστεί λειτουργικός εφόσον αυτό 

είναι εφικτό. Εννοείται ότι στη φάση αυτή ενδιαφέρει μόνο η έκφραση της άποψης του Αναδόχου σε 

σχέση με την κατά πόσον ο σταθμός είναι αξιοποιήσιμος και ποιο θα μπορούσε να είναι το 

επικρατέστερο σενάριο επιδιόρθωσης-αναβάθμισης. Η περεταίρω αναβάθμιση- επιδιόρθωση αυτού, 

εφόσον η λύση αυτή φαίνεται ως εφικτή,  θα αποτελέσει αντικείμενο άλλου έργου.     

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα αποδέχεται, , τεχνικές Προσφορές , τμήματα των οποίων, ή  

και ολόκληρες, να είναι συντεταγμένες στην Αγγλική γλώσσα.   

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των προδιαγραφών και η παροχή όλων 

των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά κατά την κρίση της 

επιτροπής λόγο απόρριψης της προσφοράς 

 

Dossier Β marked TECHNICAL OFFER 

It entails the technical details of the offer. 

The tenderer will include within the technical proposal: 

1. Brief description of the profile (Curriculum Vitae) of the prospective Contractor with respect to 

the overall experience and technical objects, projects, studies, and similar installations that have been 

implemented by the tenderer. This description should not exceed 10 pages. 

2. Brief description of the role of each member of the Consortium for the implementation of this 

project. This description should be no longer than 1-2 pages. 

3. Description of the offered architecture of the system and its components. This description is 

should not to exceed 2 pages. 

4. Description of the works and field measurements to be undertaken by the bidder in order to 

conclude on the most appropriate location within the premises of the National Observatory of Athens for 

installing the antenna(s), ensuring the maximum possible geographical coverage of the satellite imagery, 

the clarity of the satellite receptions that have to be completely free from interfering signals for the entire 

range of the antenna’s angular set-ups. This description should not exceed 2 pages. 

5. Complete and detailed technical description of the proposed system. The technical description 

should clearly provide with the highest detail possible, the characteristics of the proposed items. The 

description should refer to the subsystem of the antenna(s), the receiver, the reception scheduling module, 
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the module responsible for processing and management of the received data, with emphasis on all the 

technical and qualitative characteristics of the items that compose the different subsystems. Detailed 

information should be provided on t the antenna(s)’ characteristics, including  technical details like 

diameter, height, geometrical characteristics, coating, weight, wind resistance, operational  temperature 

and humidity, transmission losses, antenna’s motion hardware module, antenna’s GPS system, 

positioning accuracy, antenna’s motion range in X and Y axis, azimuth and elevation angle ranges, speed 

and acceleration in X and Y axis antenna’s motion, and description of the antenna’s motion control 

system. With respect to the receiving station, the description should include information on X-/L- band 

feed systems, down converters and demodulators, while for the data acquisition system the description 

should include information concerning the processor characteristics, the data ingestion and frame 

synchronizer systems, the hard drives capacity, the monitors, and the graphic cards of the driving PCs, as 

well as the graphical user interface that monitors/displays the satellite orbits along with the interfaces for 

image reception schedulling and image reception progress monitoring , and finally the software for 

viewing/quick viewing of the collected imagery. As for the data processing station, the technical details 

should include information on the processor characteristics, the hard drives capacity, the monitors, and 

the graphic cards of the PC station, the available data processing software packages with detailed 

reference to the data processing level (e.g. from L0 to L1b, L2, etc.) per data type and sensor, and the 

ground station software offered for managing, viewing, storing, and retrieving the collected datasets. 

Furthermore, it should be provided information on several of the supporting units as the system cables 

(sizes and types), the offered UPS systems for sustaining the ground station operation, the rackmount and 

offered consumable spare parts, the type and dimensions of the offered radome, and obligatorily the 

description of the required pedestal (length x width x height) that will have to be installed beforehand by 

the National Observatory of Athens at the best-fit location for hosting the antenna and the radome 

placement, etc. The bidder should provide certifications demonstrating that the offered infrastructure 

components are manufactured by ISO 9001 certified manufacturers. This description should be no longer 

than 40-45 pages. In case brochures containing the technical specifications of the system are available, it 

is encouraged to be provided in a special annex of the proposal.  

6. Detailed description of the satellites and types of data the reception of which is supported by the 

proposed ground station today, along with those that the system could potentially be collecting in the 

future based on the offered technical characteristics or/and the potential future expansion/upgrades of the 

ground station. At minimum, the ground station should support today the satellite platforms of EOS Aqua 

and Terra, NPP, JPSS, NOAA, MetOp, and Feng Yun. This description should be no longer than 1-2 

pages. 

7. Detailed description of the available and offered today satellite data processors for the transition 

from L0 to L1.B, L2, etc. depending on the type of the sensor and received raw data. Description of 

processors that may be available in the near future by the supplier and those who may not currently exist 

but the supplier would eventually provide during the one year warranty / maintenance phase which 

follows the system installation. This description should be no longer than 1-2 pages. 

8. Elaboration on a scenario with respect to the satellite and data feeds that the ground station will 

support on a daily basis during a one month period, subject to the technical limitations and capabilities of 

the proposed system. The tenderer at this stage should consider the foreseen overlapping of satellite 

passes, and the priorities and / or restrictions imposed by both the ground station hardware and the 
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reception procedures and rules, at least for the satellite systems EOS Aqua and Terra, NPP, JPSS , 

NOAA, MetOp, and Feng Yun, in case these happen to pass simultaneously over the field of view of the 

antenna. A summary of the worst and best case data reception scenarios on a daily basis, following the 

above technical restrictions should be provided. This description should be no longer than 1-2 pages. 

9. List and description of the spare parts offered, and the time needed for their delivery in case of a 

system damage. Description of the client support unit of the bidder and the relevant client support 

procedures, which are an obligation for a bidder to be selected, as well as description of how the different 

client support procedures are activated, and the expected response time for the system repair depending 

on the type and size of the damage. 

10. Filled-in the Compliance Table of Annex B in all required mandatory fields (indicated YES  in 

column REQUIRED), appropriately, and cross-referencing to the technical proposal. The Compliance 

Table is an integral part of the Technical Offer. 

11. Detailed implementation plan and timetable for the project. The time table should refer to at least 

the following actions/phases, a) Study of the best suited location for the installation of the ground station, 

with a maximum duration of one (1) month, b) time schedule for ordering & delivering of the HW&SW 

components, and expected time for arrival of the system components to the National Observatory of 

Athens, c) time period for the installation/integration of components, and time of installation completion, 

d) pilot operation of the integrated station of at least one (1) month, to ensure the well functioning of the 

whole installation. The time table should be submitted in gantt chart format and should not exceed the 1-2 

pages. 

12. The National Observatory of Athens was previously operating at its Penteli premises a satellite 

ground station for the NOAA/AVHRR platform. The technical characteristics of this station are included 

in Annex C of  the Call.  This station is now obsolete due to various failures of the reception system. The 

tenderer is invited, and is not obliged by this tender, based on his experience to the degree possible, 

investigate the operation problems of this station, and propose a scenario of possible upgrades/ repairs 

necessary to render it operational, if possible. It is understood that this Call asks only for the expressed 

opinion of the tenderer for the most adequate scenario for upgrade/repair of the station, and not the works 

for upgrade/repair themselves. If such works are finally promoted they will be the subject of a future Call. 

The Bid Implementation Committee will accept technical proposals, parts of which or entirely, be 

compiled in English.. 

It is required that the bidder replies and provides technical input to all of the points referred to 

hereinabove. If the bidder does not comply to the requirements concerning the content and the 

presentation of the technical offer, the whole proposal may be subject of rejection on the discretion of the 

evaluation Committee.    
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ΆΡΘΡΟ 30. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

1. Για το σύνολο των ειδών πρέπει να δοθεί οικονομική προσφορά με αναφορά της τιμής σε ΕΥΡΩ.  

1.The offered prices should be in EURO.  

2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά το κόστος του προσφερόμενου 

εξοπλισμού με υποχρεωτική συμπλήρωση του πίνακα τιμών που ακολουθεί αναφερόμενος ως ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, α) χωρίς ΦΠΑ 23%, και β) με ΦΠΑ 23%. 

2. The financial offer should give in detail the prices of the offered items. It is obligatory the bidder to fill 

in the financial table provided hereinafter, referred to as FINANCIAL OFFER TABLE, including the 

prices a) without VAT 23%, and b) with VAT 23%. 

3. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές 

προϊόντων της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 

3. The bidders are obliged to use the same reference codes and descriptions of the offered items in  their 

technical offer, contract signed, and invoices issued.  

4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη 

όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

4. NOA keeps the right to ask for additional information/references that documents the offered 

items/materials, and the bidder is obliged to provide them. The full responsibility for the credibility and 

correctness of the provided references is up to the bidder. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - FINANCIAL OFFER TABLE 

 

A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

1 

Διεξαγωγή επιτόπιων μετρήσεων / 
μελέτης για να καθοριστεί η 
καταλληλότερη θέση στους χώρους του  
ΕΑΑ προκειμένου να εγκατασταθεί η 
κεραία λήψης. Διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας λήψεων, καθώς και πλήρης 
αποφυγή παρεμβολών στα μήκη 
κύματος μετάδοσης σήματος των 
χρησιμοποιούμενων δορυφορικών 
συστημάτων.  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 1 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
 
Conduct on-site measurements/study 
to define the location at NOA premises, 
which is best suited for the antenna 
installation. Ensure high quality 
receptions, and avoidance of any 
radio/signal interference at the 
transmission wavelengths used by the 
satellite systems.  
(According to requirements set in point 
1 of the Compliance Matrix) 

1 μελέτη 
1 study 
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

2 
 

Επίγειος Σταθμός συλλογής 
δορυφορικών εικόνων 
(GroundSegment-GS)  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
σημείων 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
του πίνακα συμμόρφωσης): 
 

1. Υπο-σύστημα κεραίας/ων X-/L-
band δορυφόρων πολικής 
τροχιάς (Polar Orbiting) 

2. Υπο-σύστημα λήψης 
εικόνων/δεδομένων X-/L-band 

3. Υπο-σύστημα επεξεργασίας 
εικόνων/δεδομένων X-band 

4. Υπο-σύστημα επεξεργασίας 
εικόνων/δεδομένων L-band 

 
Multi mission Ground Segment (GS) 
(According to the requirements set in 
points 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 of 
the Compliance Matrix): 
 

1. X-/L-band Polar Orbiting 
Satellite Antenna sub-System.   

2. X-/L-band Data Acquisition 
sub-system  

3. X-band Data Processing sub-
system  

4. L-band Data Processing sub-
System  

1 GS 
 

 
 
 

 

3 

Radome (X-/L- μπάντας με 
αντιστοίχηση αντίστασης)  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 4 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
 
Radome (X-/L-band impedance 
matched) 
(According to requirements set in point 
4 of the Compliance Matrix) 
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

4 

Αντικεραυνική προστασία για το 
Radome 
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 5 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
 
Lightning protection of Radome 
(According to requirements set in point 
5 of the Compliance Matrix) 

   

5 

Ικανός αριθμός Online UPS μονάδων, 
με επάρκεια στη διατήρηση των 
συστημάτων / υποσυστημάτων για 
τουλάχιστον 20’ από την διακοπή του 
ρεύματος, και  υποστηρίζουν αυτόματο 
κλείσιμο (shutdown) των συστημάτων 
σε κατάλληλο χρόνο. Για rack mounted 
PCs θα προσφερθούν αντίστοιχα rack 
mounted UPS συστήματα.  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 6 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
Adequate number of Online UPS units, 
capable to maintain the 
system/subsystems in an operation 
state for a minimum of 20 minutes at 
full load, while supporting the automatic 
shutdown of the system in due time 
after the power failure. For rack 
mounted PCs, rack mounted UPS 
systems are expected.   
(According to requirements set in point 
6 of the Compliance Matrix) 

   

6 

Ανταλλακτικά: 
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
σημείων 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 του πίνακα 
συμμόρφωσης) 
 
System Spares: 
(According to the requirements set in 
points 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4  of the 
Compliance Matrix) 

 

  

Πολύπριζο προστασίας του 
δικτύου 
 
Ethernet Surge Protector 

2 
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

RF (0-1GHz) Nm-Nf 
αντικεραυνική προστασία 
 
RF (0-1GHz) Nm-Nf Lightning 
Protector 

2 

  

Ασφάλειες 
 
Fuses 

1 set 
  

600 GB - 1T SAS σκληρός 
δίσκος 
600 GB - 1T SAS Hard Disk 
Drive 

1 

  

*** Εισάγετε νέες εγγραφές 
κόστους ανταλλακτικών, 
αναλόγως των προσφερόμενων 
ειδών  

*** Insert as many lines of spare 
costs as the offered items  

 

  

7 

Λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων 
του επίγειου σταθμού 
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 8 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
Ground Station Data Management Sw 
package 
(According to requirements set in point 
8 of the Compliance Matrix) 

1 

  

8 

Τουλάχιστον ένα έτος εγγύηση και 
υποστήριξη μετά την αποδοχή και 
επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας  
του συστήματος στις εγκαταστάσεις του 
ΕΑΑ  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 9 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
At least Οne year of Warranty and 
support after the approval and 
confirmation of the well 
functioning/operation of the system at 
the premises of NOA  
(According to requirements set in point 
9 of the Compliance Matrix) 

1 year   
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

10 

Packing, shipping and complete 
installation of all the components/sub-
systems at the premises of NOA, 
Commissioning and testing of the 
installed Ground Segment system. 
Training of the NOA’s personnel in 
using the system.      
 
Έξοδα πακεταρίσματος και αποστολής 
του εξοπλισμού και εγκατάστασης 
στους χώρους του ΕΑΑ, θέση σε 
λειτουργία του σταθμού, και 
εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΑΑ 
στην χρήση του σταθμού. 

Ν/Α   

TOTAL   

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει προσφορά για το κόστος υποστήριξης και συντήρησης 

του σταθμού για τα επόμενα πέντε έτη (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), αρχής γενομένης από το τέλος 

του 1ου έτους της εγγύησης. Αυτό δεν αποτελεί μέρος της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου και δεν 

θα ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό είναι μόνο για να  μπορεί το ΕΑΑ να εκτιμήσει 

την τάξη μεγέθους του ετήσιου κόστους υποστήριξης και συντήρησης του σταθμού προκειμένου να 

προχωρήσει στον σχετικό διαγωνισμό για την μελλοντική υποστήριξη του συστήματος μετά το 1ο έτος 

της εγγύησης. 

(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 10 του πίνακα συμμόρφωσης) 

 

The provider is invited to submit an offer for the system’s support and maintenance for the next five years 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019) starting from the end of the 1st year of warranty. This is not part of this 

bid and will not be considered in the evaluation process of the system to be purchased. This is only for 

helping the client to know what is the expected order of magnitude of the annual cost to be accounted for 

the next years, in order to be able to proceed in the future with a new call fully dedicated to system’s 

maintenance and support after the end of the 1st warranty year. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να 

υποβάλλει προσφορά για το κόστος υποστήριξης και συντήρησης του σταθμού για τα επόμενα πέντε έτη 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019), αρχής γενομένης από το τέλος του 1ου έτους της εγγύησης. Αυτό δεν 

αποτελεί μέρος της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Αυτό είναι μόνο για να  μπορεί το ΕΑΑ να εκτιμήσει την τάξη μεγέθους του ετήσιου 

κόστους υποστήριξης και συντήρησης του σταθμού προκειμένου να προχωρήσει στον σχετικό 

διαγωνισμό για την μελλοντική υποστήριξη του συστήματος μετά το 1ο έτος της εγγύησης. 

(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 10 του πίνακα συμμόρφωσης) 
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 
/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

11 

Annual cost for systems maintenance and 
support  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 
10 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
Ετήσιο κόστος συντήρησης και 
υποστήριξης του σταθμού 
(According to requirements set in point 10 
of the Compliance Matrix) 

5 yeas   

 
 

Year 1 
  

 Year 2   

 Year 3   

 Year 4   

 Year 5   

TOTAL   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Υπόδειγμα πίνακα των κυριότερων παρόμοιων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε 

ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα δέκα (10) τελευταία έτη και είναι παρόμοια με το υπό 

ανάθεση Έργο. 

 

 
Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ (από – 

έως) 

ΦΑΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙ-

ΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΣΗΜΕΡΑ 
(ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ/
ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΜΕΝΟ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 
(προϋπολ
ογισμός) 

ΠΕΛΑΤΗΣ
& 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΑΦΗΣ 

ΤΟΥ 
ΠΕΛΑΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
(τύπος & μ/νία 

έκδοσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Πίνακας Συμμόρφωσης/ Compliance Matrix 
 

A/A 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

/  
GENERAL TERMS 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO PAGE 
OR PARAGRAPH OF 

THE TECHNICAL 
PROPOSAL 

1 

Tο σύνολο του εξοπλισμού  θα είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας, θα 
συμπεριλάβει τις τελευταίες εκδόσεις 
και δεν θα προσφερθούν τύποι 
/εκδόσεις για τις οποίες έχει 
ανακοινωθεί απόσυρση (end of life) 
 
The entire equipment (hardware & 
software) will be state-of-the-art 
technology and will incorporate the 
latest versions, and no obsolete 
types / versions that have reached 
their end of life will be proposed 

YES   

2 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι 
ο προσφερόμενος εξοπλισμός 
προέρχεται από κατασκευαστές 
πιστοποιημένους κατά ISO 9001 
 
The bidder should provide 
certifications demonstrating that the 
offered infrastructure components are 
manufactured by ISO 9001 certified 
manufacturers 

YES   

3 

Σε περίπτωση ανακοίνωσης της 
απόσυρσης του προσφερόμενου 
εξοπλισμού μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με 
ισοδύναμο ή καλύτερο χωρίς 
επιπρόσθετο κόστος 
 
In the event notice of the withdrawal 
of proposed equipment before the 
signing of the contract the bidder 
shall replace the equipment with 
equivalent or better at no additional 
cost 

YES   
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4 

Η προσφορά του Αναδόχου 
περιλαμβάνει το σύνολο του 
αναγκαίου εξοπλισμού για τη 
εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων 
 
The proposal of the bidder includes 
all the equipment necessary for the 
proper and smooth functioning of the 
systems 

YES   

5 

Ο εξοπλισμός που θα παραδίδεται 
προς εγκατάσταση στις υπηρεσίες θα 
πρέπει να ακολουθείται από ένδειξη 
επιτυχούς ποιοτικού ελέγχου (factory 
test) 
 
The equipment that will be delivered 
for installation shall  be accompanied 
by  factory test certifications  

YES   

6 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
τεκμηριώσει στην τεχνική του 
πρόταση την συμβατότητα των 
προσφερόμενων ειδών εξοπλισμού, 
ώστε να διασφαλίζεται η ορθή 
λειτουργία των επιμέρους 
συστημάτων αλλά και του σταθμού 
συλλογής εικόνων συνολικά 
 
The Contractor will document and 
demonstrate in his technical proposal 
the compatibility of the offered 
equipment, to ensure proper 
operation of the individual 
components and the acquisition 
station in total. 

YES   
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A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

/ 
TECHNICAL SPECIFICATION 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
/ 

QUANTITY 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕ-
ΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO 
PAGE OR 

PARAGRAPH 
OF THE 

TECHNICAL 
PROPOSAL 

1 

Διεξαγωγή επιτόπιων μετρήσεων / μελέτης 
για να καθοριστεί η καταλληλότερη θέση 
στους χώρους του  ΕΑΑ προκειμένου να 
εγκατασταθεί η κεραία λήψης. Διασφάλιση 
υψηλής ποιότητας λήψεων, καθώς και 
πλήρης αποφυγή παρεμβολών στα μήκη 
κύματος μετάδοσης σήματος των 
χρησιμοποιούμενων δορυφορικών 
συστημάτων. 
 
Conduct on-site measurements/study to 
define the location at NOA premises, which 
is best suited for the antenna installation. 
Ensure high quality receptions, and 
avoidance of any radio/signal interference 
at the transmission wavelengths used by 
the satellite systems.  

1 μελέτη 
 

1 study 
YES  fffa 

2 

Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής 
του συστήματος και των υποσυστημάτων 
του 
 
Synoptic description of system/sub-
systems architecture  

1 YES   

3 

Σταθμός λήψης δεδομένων από 
δορυφορικά συστήματα πολικής τροχιάς 
τύπου X- / L-band, Οποιαδήποτε από τις 
παρακάτω λύσεις είναι αποδεκτή: 

a) Δύο ξεχωριστές κεραίες (κεραία Χ-
band και κεραία L-band) 

b) Μια κεραία με δυνατότητα prime 
focus εναλλαγής λήψεων Χ-/L-
band  

 
X-/L-band Polar Orbiting Satellite 
Acquisition System. Any of the following 
solutions can be offered: 

a) Two separated antennas (X-band 
antenna and L-band antenna) 

b) An antenna with an alternative 
prime focus feed arrangement 
providing both X-/L-band reception   

1 YES   
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A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

/ 
TECHNICAL SPECIFICATION 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
/ 

QUANTITY 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕ-
ΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO 
PAGE OR 

PARAGRAPH 
OF THE 

TECHNICAL 
PROPOSAL 

3.1 

Υποσύστημα κεραίας 
συμπεριλαμβανομένου του παραβολικού 
κατόπτρου,, του συστήματος ελέγχου 
μετακίνησης της κεραίας κατά τους άξονες 
X, Y, συστήματα τροφοδοσίας X-/L-
μπάντας, LNAs, down converters, GPS και 
σύστημα χρονισμού, χαρακτηριστικά  
αντοχής σε δύσκολες περιβαλλοντικές 
συνθήκες, διαθέσιμα cross-site καλώδια, 
σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, κλπ. 
 
Antenna Sub-system including among 
others the parabolic reflector, the X-Y 
tracking pedestral, the antenna control 
system, the X-/L-band feed, the LNAs, the 
down converters, the GPS and timing 
System, the characteristics of antenna’s  
endurance to extreme environmental 
conditions, the offered cross-site cables, 
the lightning protections systems, etc. 

1 YES   

3.2 

Η ποιότητα των παρεχόμενων feeds , 
LNAs, και γενικά η διάταξη και τα 
συστατικά μέρη και η ολοκληρωμένη 
λειτουργία του επίγειου σταθμού λήψης 
ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις  
προδιαγραφών και την τυποποίηση που 
τίθενται από τη NASA και τη 
ESA/EUMETSAT για την λήψη 
δορυφορικών δεδομένων EOS 
Terra&AQUA, NPP, JPSS, NOAA, Metop 
 
The offered reflector quality, feeds and 
LNAs, and in general the Ground Station 
configuration and integrated operation, 
meets the high quality requirements and 
standards of NASA and ESA/EUMETSAT 
for the reception of EOS Terra &AQUA, 
NPP, JPSS,NOAA, MetOp satellite data. 

1 YES   
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A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

/ 
TECHNICAL SPECIFICATION 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
/ 

QUANTITY 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕ-
ΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO 
PAGE OR 

PARAGRAPH 
OF THE 

TECHNICAL 
PROPOSAL 

3.3 

X-/L band αποδιαμορφωτής για πολλαπλές 
δορυφορικές αποστολές, καθώς και 
σύστημα bit synchronizer για την λήψη 
δεδομένων των  αποστολών TERRA, 
AQUA, NPP, FY3, OCEANSAT 2, 
NPOESS, METOP, NOAA 
 
X-/L-band multi mission satellite 
demodulator / bit synchronizer sub-system 
for selected missions as: TERRA, AQUA, 
NPP, FY3, OCEANSAT 2, NPOESS, 
METOP, NOAA 

1 YES   

3.4 

Υποσύστημα λήψης X-/L- μπάντας με: 
Α) Κατ’ ελάχιστο σταθμό εργασίας με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά, 3U rack mount 
chassis, 3.10 GHz 8 core processor, 16 
GB RAM, 8x hot swappable drive bays, 4x 
(600GB – 1TB) serial attached SCSI 15k 
rpm disks, RAID controller with reference 
to the RAID protocol supported (0,1,5,6 
etc.), DVD +/- R/RW drive, 24” LCD 
monitor (1920x1200), Dual Gigabit 
Ethernet interfaces, 2-button scroll optical 
mouse and pad, 101-key English 
keyboard, 64-bit OS. 
Β) Σειριακή κάρτα σύνδεσης. 
Γ) Λογισμικό επεξεργασίας τηλεμετρίας. 
Δ) Λογισμικό λήψης δεδομένων. 
 
X-/L-band Data Acquisition sub-system 
with minimum configuration: A) 3U rack 
mount chassis, 3.10 GHz 8 core 
processor, 16 GB RAM, 8x hot swappable 
drive bays, 4x (600GB – 1TB) serial 
attached SCSI 15k rpm disks, RAID 
controller with reference to the RAID 
protocol supported (0,1,5,6 etc.), DVD +/- 
R/RW drive, 24” LCD monitor 
(1920x1200), Dual Gigabit Ethernet 
interfaces, 2-button scroll optical mouse 
and pad, 101-key English keyboard, 64-bit 
OS.  
B) Synchronous serial interface card.  
C) Software telemetry processor.  
D) Data Acquisition SW package. 

1 YES  
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A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

/ 
TECHNICAL SPECIFICATION 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
/ 

QUANTITY 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕ-
ΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO 
PAGE OR 

PARAGRAPH 
OF THE 

TECHNICAL 
PROPOSAL 

3.5 

Σύστημα επεξεργασίας X- μπάντας με: 
Α)           Κατ’ ελάχιστο σταθμό εργασίας,  

3U rack-mount chassis, 
 Dual 3.10GHz 8 core processors, 
16GB RAM,  
8x hot-swappable drive bays, 
 8x (600 GB - 1T) Serial Attached 
SCSI 15k RPM disks, 
RAID controller with reference to 
the RAID protocol supported (0, 1, 
5, 6, etc), 
DVD±R/RW drive,  
24” LCD monitor (1920x1200),  
dual gigabit Ethernet interfaces,  
2-button scroll optical mouse and 
pad, 101-key English keyboard, 
64-bit OS. 

 
Β) L0 και L1B επεξεργαστές. 
 
Γ) L2 επεξεργαστή. 
 
Δ) Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων. 
 
X-band Data Processing system with: 
A) Minimum configuration as, 3U 

rack-mount chassis, 
 Dual 3.10GHz 8 core processors, 
16GB RAM,  

8x hot-swappable drive bays, 
 8x (600 GB - 1T) Serial Attached 
SCSI 15k RPM disks, 
 RAID controller with reference to 
the RAID protocol supported (0, 1, 
5, 6, etc), 
DVD±R/RW drive,  

24” LCD monitor (1920x1200),  
dual gigabit Ethernet interfaces,  
2-button scroll optical mouse and pad, 
101-key English keyboard, 64-bit OS. 
 

B) L0 to L1B processors.  
 
C) L2 processors.  
 
D) Data Processing SW package. 

1 YES   
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A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

/ 
TECHNICAL SPECIFICATION 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
/ 

QUANTITY 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕ-
ΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO 
PAGE OR 

PARAGRAPH 
OF THE 

TECHNICAL 
PROPOSAL 

3.6  

Σύστημα επεξεργασίας L- μπάντας με: 
Α)           Κατ’ ελάχιστο σταθμό εργασίας,  

σκελετό 3U rack mount chassis, 
3.10 GHz 8 core processor, 16 GB 
RAM, 8x hot swappable drive 
bays, 4x (600GB – 1TB) serial 
attached SCSI 15k rpm disks, 
RAID controller with reference to 
the RAID protocol supported 
(0,1,5,6 etc.), DVD +/- R/RW 
drive, 24” LCD monitor 
(1920x1200), Dual Gigabit 
Ethernet interfaces, 2-button scroll 
optical mouse and pad, 101-key 
English keyboard, 64-bit OS. 

 
Β) L0 και L1B επεξεργαστές. 
 
Γ) L2 επεξεργαστή. 
 
Δ) Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων. 
 
 
L-band Data Processing System with: 

Α) Minimum configuration as, 3U 
rack mount chassis, 3.10 GHz 8 
core processor, 16 GB RAM, 8x 
hot swappable drive bays, 4x 
(600GB – 1TB) serial attached 
SCSI 15k rpm disks, RAID 
controller with reference to the 
RAID protocol supported (0,1,5,6 
etc.), DVD +/- R/RW drive, 24” 
LCD monitor (1920x1200), Dual 
Gigabit Ethernet interfaces, 2-
button scroll optical mouse and 
pad, 101-key English keyboard, 
64-bit OS. 
 

B) L0 to L1B processors.  
 
C) L2 processors.  
 
D) Data Processing SW package. 

1 YES   
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A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

/ 
TECHNICAL SPECIFICATION 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
/ 

QUANTITY 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕ-
ΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO 
PAGE OR 

PARAGRAPH 
OF THE 

TECHNICAL 
PROPOSAL 

4 

Radome (X-/L- μπάντας με αντιστοίχηση 
αντίστασης) 
 
Radome (X-/L-band impedance matched) 

Τόσα, όσες είναι 
οι κεραίες που 

θα 
εγκατασταθούν 

 
As many as the 
number of the 
antennas to be 

installed 

YES   

5 
Αντικεραυνική προστασία για το Radome 
 
Lightning protection of Radome 

Τόσα, όσες είναι 
οι κεραίες που 

θα 
εγκατασταθούν 

 
As many as the 
number of the 
antennas to be 

installed 

YES   

6 

Ικανός αριθμός Online UPS μονάδων, με 
επάρκεια στη διατήρηση των συστημάτων / 
υποσυστημάτων για τουλάχιστον 20’ από 
την διακοπή του ρεύματος, και  
υποστηρίζουν αυτόματο κλείσιμο 
(shutdown) των συστημάτων σε κατάλληλο 
χρόνο. Για rack mounted PCs θα 
προσφερθούν αντίστοιχα rack mounted 
UPS συστήματα.  
 
Adequate number of Online UPS units, 
capable to maintain the 
system/subsystems in an operation state 
for a minimum of 20 minutes at full load, 
while supporting the automatic shutdown 
of the system in due time after the power 
failure. For rack mounted PCs, rack 
mounted UPS systems are expected.   

Αναλόγως των 
υποστηριζόμε-

νων 
συστημάτων / 

υπο-
συστημάτων 

 
As many as the 
number of the 

systems/subsys
tems supported 

YES   
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A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

/ 
TECHNICAL SPECIFICATION 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
/ 

QUANTITY 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕ-
ΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO 
PAGE OR 

PARAGRAPH 
OF THE 

TECHNICAL 
PROPOSAL 

7 

Ανταλλακτικά: Ο υποψήφιος Ανάδοχος 
στην προσφορά του θα πρέπει να 
προτείνει και να προμηθεύσει τα 
ανταλλακτικά εξαρτήματα καθώς και να 
αναφέρει τον αριθμό των προσφερόμενων 
ανταλλακτικών, που κατά την γνώμη του 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο 
εγκατάστασης του συστήματος, ώστε να 
εξασφαλιστεί η έγκαιρη επισκευή του 
συστήματος με on-line καθοδήγηση. Το 
ελάχιστο σετ από ανταλλακτικά που θα 
προσφερθούν θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
System Spares. The provider in his offer 
should nominate and offer  the spare 
components and suggest the number of 
the offered spare components, which, on 
his opinion, should be available on-site to 
ensure in-time system repair with on-line 
guidance. The minimum spare items 
configuration to be offered should 
comprise: 

 

YES   

7.1 

Συσκευές τερματικής προστασίας από 
κεραυνούς και υπερτάσεις όλων των 
καλωδίων επικοινωνίας για τις κεραίες και 
τον εξοπλισμό λήψης/επεξεργασίας 
εικόνων   
 
Spare lightning and surge protection 
devices for antenna and 
receiver/processing equipment ends of all 
cross-site communication cables.  

Δίνεται λίστα 
των 

ανταλλακτικών 
τερματικών 
προστασίας 

που θα 
προμηθεύσει ο 

Ανάδοχος, 
αναλόγως των 
απαιτήσεων    

 
 

List the lightning 
and surge 
protection 

spares to be 
supplied 

according to 
system needs 

YES   
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A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

/ 
TECHNICAL SPECIFICATION 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
/ 

QUANTITY 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕ-
ΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO 
PAGE OR 

PARAGRAPH 
OF THE 

TECHNICAL 
PROPOSAL 

7.2 

RF (0-1GHz) Nm-Nf αντικεραυνική 
προστασία 
 
RF (0-1GHz) Nm-Nf Lightning Protector 

2 για κάθε RF 
καλώδιο 

 
2 per cross site 

RF cables 

YES   

7.3 
Ασφάλειες 
 
Fuses 

1 σετ 
 

1 set 
YES   

7.4 

600 GB - 1T SAS2 15k RPM σκληρός 
δίσκος 
 
 
600 GB - 1T SAS2 15k RPM Hard Disk 
Drive 

2 YES   

8 

Λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων που 
λαμβάνονται στον επίγειο σταθμό  
 
Ground Station Data Management Sw 
package 

 
 
1 YES   

9 

Τουλάχιστον ένα έτος εγγύηση και 
υποστήριξη μετά την αποδοχή και 
επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του 
συστήματος στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ  
 
At least one year of Warranty and support 
after the approval and confirmation of the 
well functioning/operation of the system at 
the premises of NOA  

Τουλάχιστον 1 
έτος 

 
At least 1 year 

YES   
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A/A 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

/ 
TECHNICAL SPECIFICATION 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
/ 

QUANTITY 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
/ 

REQUIRΕ-
ΜΕΝΤ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

/ 
REPLY OF 
PROVIDER 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
/ 

REFERRED TO 
PAGE OR 

PARAGRAPH 
OF THE 

TECHNICAL 
PROPOSAL 

10 

Αναλυτική περιγραφή του συνόλου των 
διαθέσιμων ανταλλακτικών του συστήματος, και 
του χρόνου παράδοσης αυτών σε περίπτωση 
βλάβης.  
 
Παρουσίαση του τμήματος υποστήριξης 
πελατών και διαδικασιών υποστήριξης, η 
ύπαρξη των οποίων θεωρείται ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιλεξιμότητα του Αναδόχου, καθώς και του 

τρόπου ενεργοποίησης των διαδικασιών 
υποστήριξης σε περίπτωση διαπιστωμένης 
βλάβης, καθώς και του αναμενόμενου χρόνου 
αποκατάστασης της βλάβης αναλόγως του 
μεγέθους και του είδους αυτής. 
 
Ο Ανάδοχος καλείται να προτείνει ένα σύστημα 
υποστήριξης και ένα σχέδιο συντήρησης για τα 
επόμενα πέντε έτη, αρχής γενομένης από το 
τέλος του 1ου έτους της εγγύησης. Αυτό δεν 
αποτελεί μέρος αυτής της προσφοράς και δεν 
θα ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης. Αυτό είναι μόνο για να  μπορεί να 
εκτιμήσει ο πελάτης το απαιτούμενο ετήσιο 
κόστος υποστήριξης και συντήρησης, για τα 
επόμενα έτη μετά το τέλος του 1ου έτους 
εγγύησης 
 
List and description of the full set of spare parts 
which may be available, and the time needed 
for their delivery in case of a system damage.  
 
Description of the client support unit of the 
bidder and the client support procedures, the 
existence of which are an obligation for a 
bidder to be selected, as well as description of 

how the  different client support procedures  are 
activated, and the expected response time for 
system repair depending on the type and size 
of the damage. 
 
The provider is invited to offer a system support 
and maintenance plan for the next five years 
starting from the end of the 1

st
 year of warranty. 

This is not part of this bid and will not be 
considered in the evaluation process of the 
system to be purchased. This is only for helping 
the client to assess the annual budget 
requirements, for the future years after the end 
of the 1

st
 warranty year for system’s 

maintenance and support.  

 

YES   
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A/A 
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11 

Πρόταση για την επιδιόρθωση/αναβάθμιση 
του υπάρχοντος σταθμού λήψης τύπου 
DARTCOM PDUs NOAA / AVHRR 
 
A proposal for  repairing/upgrading the 
existing DARTCOM PDUs NOAA/AVHRR 
receiving station. 

1 πρόταση 
 

1 proposal 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
Προδιαγραφές Συστήματος Dartcom PDUS – Κεραίας Λήψεως διαμέτρου 3.0 Μέτρων 

Ένας δορυφορικός σταθμός λήψης ψηφιακών εικόνωνNOAΑ-SeaWIFS εγκαταστάθηκε στην έδρα του ΕΑΑ το 

1998 και παρέμεινε πλήρως λειτουργικός μέχρι και τον Αύγουστο του έτους 2009. Τοπροαναφερθένσύστημα ( 

Dartcom -  www.dartcom.co.uk  - PDUS System ), έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.   

 

Κεραία τύπου PDUS 
 Παραβολικό κάτοπτρο μονής εστιακής 

τροφοδότησης διαμέτρου 3.1m, συμβατό με τις 

προδιαγραφές σχεδιασμού επίγειων σταθμών των 

οργανισμών ESA/ESOC. 

Ενσωματωμένη Τροφοδοσία, Ενισχυτής 
Χαμηλού θορύβου ( LNA ) και Ζωνοδιαβατό 
φίλτρο (BPF) 
 Υδατοστεγές περίβλημα συσσωματωμένης σκόνης 

αλουμινίου, σφραγισμένο με χρήση διπλής στρώσης 

στεγανωτικού παρεμβύσματος κυκλικής διατομής.  

Υποβιβαστής 
 Η επιλογή των διαδικασιών εφεδρείας καναλιού 

παρέχεται στο πλαίσιο (rack) του συστήματος 

Πλαίσιο Συστήματος (Rack) 
 Επιδαπέδια ή τοποθετημένη σε πλαίσιο μονάδα, η 

οποία συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες 

(modules&plugins): 

o Γραμμική τροφοδοσία ισχύος. 

o Δέκτης  τύπου PDUS στη συχνότητα των 137.5 

MHz. 

o Φίλτρο αποδιαμόρφωσης φάσης καθώς και 

φίλτρο βασικής ζώνης 

o Ενότητα αποκατάστασης δεδομένων και 

χρονισμού. 

o Φατνίο ανεμιστήρα 

Υπολογιστής  
 Ειδικά σχεδιασμένος με κάρτα τύπου DMA υψηλής 

ταχύτητας ο οποίος περιέχει συσκευή ανάλυσης 

ασάφειας φάσης (phase ambiguity resolver) και 

συντονιστή ψηφίων (bitsynchronizer ). 

 Κάρτα δικτύου Ethernet. 

Προαιρετικά στοιχεία 
 Λογισμικό 32-bit επισκόπησης και επεξεργασίας 

εικόνων. 

 Σύστημα διάδοσης Μετεωρολογικών Δεδομένων 

MDD το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσληψη 

δεδομένων την κεραία τύπου PDUSκαι τον ενισχυτή 

χαμηλού θορύβου. 

 DCP (Πλατφόρμα συλλογής δεδομένων) η οποία 

χρησιμοποιεί επίσης την κεραία τύπου PDUSκαι τον 

ενισχυτή χαμηλού θορύβου για την πρόσληψη 

δεδομένων. 

 

Διάμετρος δίσκου 3.1μ (10.0 πόδια) 

Λόγος σφαλμάτων 

δυαδικών ψηφίων 

1:10
6
 

Εστιακή απόσταση 122εκ (48.0 ιν) 

F/D 0.4 

Ανακλαστικό υλικό Διάτρητοπλέγμα 

τύπουS/CKu 

Φινίρισμα περίβλημα 

συσσωματωμένης 

σκόνης 

Βάρος 68.0kg (150lbs) 

Μέγιστη Επιχειρησιακή 

ταχύτητα ανέμου 

140km/h 

 

Τύπος Κεραίας Τύπου Microstrip 

Patch 

Τύπος ενισχυτή χαμηλού 

θορύβου 

Ισοσταθμισμένος 

ενισχυτής τύπου 

GaAsFet 

Τύπος ζωνοδιαβατού 

φίλτρου 

4-πολικός 

τύπουCombline 

Βαθμός θορύβου 1dB (μέγιστος) 

Απολαβή 35dB (ελάχιστος) 

 

Κανάλια τύπου PDUS 1691.0 MHz και 

1694.5 MHz 

Ενδιάμεση Συχνότητα 

(IF)εξόδου 

137.5 MHz 

Απολαβή 27db (ελάχιστος) 

Βαθμός θορύβου <2dB 

 

Επεξεργαστής Pentium 166 MHz (ή 

καλύτερος) 

Μνήμη RAM 16Mb 

Σκληρός δίσκος 2Gb τύπου Fast 

SCSI-II 

Γραφικά SVGA 

Πόρτες επικοινωνία 1 παράλληλη, 2 

σειριακές 
 

 
 

http://www.dartcom.co.uk/
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Dartcom PDUS System - 3.0 Metre Antenna Specifications 

A satellite ground station, receiving NOAA-SeaWIFS satellite images, was installed at NOA premises in 

1998 and was fully operational until the August of 2009. The aforementioned system ( Dartcom -  

www.dartcom.co.uk  - PDUS System ), has the following characteristics.   

 

PDUS antenna 

 3.1m prime focus parabolic dish to comply with 

ESA/ESOC specifications for ground station 

design. 

Integratedfeed, LNA and BPF 

 Weather-tight, double O-ring sealed, white 

powder coated aluminium housing.  

Downconverter 

 Selection of backup channel provided on the 

system rack  

Systemrack 

 Desktop or rack mount unit containing the 

following plugin modules: 

o Linear power supply 

o 137.5MHz PDUS receiver 

o Phase demodulator and baseband filter 

o Data and clock recovery module 

o Fan tray 

 

Computer 
 Custom-design high-speed DMA card containing 

phase ambiguity resolver and bit synchronizer. 

 Ethernet card. 

 

Optional items 
 Dartcom SIAMIV 32-bit image viewing and 

processing software. 

 MDD (Meteorological Data Dissemination) 

system using PDUS antenna and LNA for data 

capture. 

 DCP (Data Collection Platform) system also 

using PDUS antenna and LNA for data capture. 

 

Dish Diameter 3.1m (10.0 ft) 

Bit error rate 1:10
6
 

Focal length 122cm (48.0 in) 

F/D 0.4 

Reflective material S/C Ku mesh, 

perforated 

Finish Black powder 

coat 

Weight 68.0kg (150lbs) 

Operational wind 

speed 

140km/h 

 

Antenna type Microstrip Patch 

LNA type GaAsFet, balanced 

amplifier 

BPF type 4-pole, Combline 

Noise Figure 1dB (maximum) 

Gain 35dB (minimum) 

 

PDUS channels 1691.0 MHz and 

1694.5 MHz 

IF output 137.5 MHz 

Gain 27db (minimum) 

Noise figure <2dB 

 

Processor Pentium 166 MHz 

(or better) 

RAM 16Mb 

Hard disk 2Gb Fast SCSI-II 

Graphics SVGA 

Ports 1 parallel, 2 serial 
 

 
  

http://www.dartcom.co.uk/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά θα γίνει υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα, και 

θα αναφέρει τα κόστη α) χωρίς ΦΠΑ και β) με ΦΠΑ, 23%. 

 

A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

1 

Διεξαγωγή επιτόπιων μετρήσεων / 
μελέτης για να καθοριστεί η 
καταλληλότερη θέση στους χώρους του  
ΕΑΑ προκειμένου να εγκατασταθεί η 
κεραία λήψης. Διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας λήψεων, καθώς και πλήρης 
αποφυγή παρεμβολών στα μήκη 
κύματος μετάδοσης σήματος των 
χρησιμοποιούμενων δορυφορικών 
συστημάτων.  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 1 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
 
Conduct on-site measurements/study 
to define the location at NOA premises, 
which is best suited for the antenna 
installation. Ensure high quality 
receptions, and avoidance of any 
radio/signal interference at the 
transmission wavelengths used by the 
satellite systems.  
(According to requirements set in point 
1 of the Compliance Matrix) 

1 μελέτη 
1 study 
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

2 
 

Επίγειος Σταθμός συλλογής 
δορυφορικών εικόνων 
(GroundSegment-GS)  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
σημείων 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
του πίνακα συμμόρφωσης): 
 

5. Υπο-σύστημα κεραίας/ων X-/L-
band δορυφόρων πολικής 
τροχιάς (Polar Orbiting) 

6. Υπο-σύστημα λήψης 
εικόνων/δεδομένων X-/L-band 

7. Υπο-σύστημα επεξεργασίας 
εικόνων/δεδομένων X-band 

8. Υπο-σύστημα επεξεργασίας 
εικόνων/δεδομένων L-band 

 
Multi mission Ground Segment (GS) 
(According to the requirements set in 
points 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 of 
the Compliance Matrix): 
 

5. X-/L-band Polar Orbiting 
Satellite Antenna sub-System.   

6. X-/L-band Data Acquisition 
sub-system  

7. X-band Data Processing sub-
system  

8. L-band Data Processing sub-
System  

1 GS 
 

 
 
 

 

3 

Radome (X-/L- μπάντας με 
αντιστοίχηση αντίστασης)  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 4 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
 
Radome (X-/L-band impedance 
matched) 
(According to requirements set in point 
4 of the Compliance Matrix) 
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

4 

Αντικεραυνική προστασία για το 
Radome 
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 5 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
 
Lightning protection of Radome 
(According to requirements set in point 
5 of the Compliance Matrix) 

   

5 

Ικανός αριθμός Online UPS μονάδων, 
με επάρκεια στη διατήρηση των 
συστημάτων / υποσυστημάτων για 
τουλάχιστον 20’ από την διακοπή του 
ρεύματος, και  υποστηρίζουν αυτόματο 
κλείσιμο (shutdown) των συστημάτων 
σε κατάλληλο χρόνο. Για rack mounted 
PCs θα προσφερθούν αντίστοιχα rack 
mounted UPS συστήματα.  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 6 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
Adequate number of Online UPS units, 
capable to maintain the 
system/subsystems in an operation 
state for a minimum of 20 minutes at 
full load, while supporting the automatic 
shutdown of the system in due time 
after the power failure. For rack 
mounted PCs, rack mounted UPS 
systems are expected.   
(According to requirements set in point 
6 of the Compliance Matrix) 

   

6 

Ανταλλακτικά: 
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
σημείων 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 του πίνακα 
συμμόρφωσης) 
 
System Spares: 
(According to the requirements set in 
points 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4  of the 
Compliance Matrix) 

 

  

Πολύπριζο προστασίας του 
δικτύου 
 
Ethernet Surge Protector 

2 
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

RF (0-1GHz) Nm-Nf 
αντικεραυνική προστασία 
 
RF (0-1GHz) Nm-Nf Lightning 
Protector 

2 

  

Ασφάλειες 
 
Fuses 

1 set 
  

600 GB - 1T SAS σκληρός 
δίσκος 
600 GB - 1T SAS Hard Disk 
Drive 

1 

  

*** Εισάγετε νέες εγγραφές 
κόστους ανταλλακτικών, 
αναλόγως των προσφερόμενων 
ειδών  

*** Insert as many lines of spare 
costs as the offered items  

 

  

7 

Λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων 
του επίγειου σταθμού 
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 8 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
Ground Station Data Management Sw 
package 
(According to requirements set in point 
8 of the Compliance Matrix) 

1 

  

8 

Τουλάχιστον ένα έτος εγγύηση και 
υποστήριξη μετά την αποδοχή και 
επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας  
του συστήματος στις εγκαταστάσεις του 
ΕΑΑ  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
σημείου 9 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
At least Οne year of Warranty and 
support after the approval and 
confirmation of the well 
functioning/operation of the system at 
the premises of NOA  
(According to requirements set in point 
9 of the Compliance Matrix) 

1 year   
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 

/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

10 

Packing, shipping and complete 
installation of all the components/sub-
systems at the premises of NOA, 
Commissioning and testing of the 
installed Ground Segment system. 
Training of the NOA’s personnel in 
using the system.      
 
Έξοδα πακεταρίσματος και αποστολής 
του εξοπλισμού και εγκατάστασης 
στους χώρους του ΕΑΑ, θέση σε 
λειτουργία του σταθμού, και 
εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΑΑ 
στην χρήση του σταθμού. 

Ν/Α   

TOTAL   

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει προσφορά για το κόστος υποστήριξης και συντήρησης 

του σταθμού για τα επόμενα πέντε έτη (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), αρχής γενομένης από το τέλος 

του 1ου έτους της εγγύησης. Αυτό δεν αποτελεί μέρος της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου και δεν 

θα ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό είναι μόνο για να  μπορεί το ΕΑΑ να εκτιμήσει 

την τάξη μεγέθους του ετήσιου κόστους υποστήριξης και συντήρησης του σταθμού προκειμένου να 

προχωρήσει στον σχετικό διαγωνισμό για την μελλοντική υποστήριξη του συστήματος μετά το 1ο έτος 

της εγγύησης. 

(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 10 του πίνακα συμμόρφωσης) 

 

The provider is invited to submit an offer for the system’s support and maintenance for the next five years 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019) starting from the end of the 1st year of warranty. This is not part of this 

bid and will not be considered in the evaluation process of the system to be purchased. This is only for 

helping the client to know what is the expected order of magnitude of the annual cost to be accounted for 

the next years, in order to be able to proceed in the future with a new call fully dedicated to system’s 

maintenance and support after the end of the 1st warranty year. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να 

υποβάλλει προσφορά για το κόστος υποστήριξης και συντήρησης του σταθμού για τα επόμενα πέντε έτη 

(2015, 2016, 2017, 2018, 2019), αρχής γενομένης από το τέλος του 1ου έτους της εγγύησης. Αυτό δεν 

αποτελεί μέρος της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Αυτό είναι μόνο για να  μπορεί το ΕΑΑ να εκτιμήσει την τάξη μεγέθους του ετήσιου 

κόστους υποστήριξης και συντήρησης του σταθμού προκειμένου να προχωρήσει στον σχετικό 

διαγωνισμό για την μελλοντική υποστήριξη του συστήματος μετά το 1ο έτος της εγγύησης. 

(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 10 του πίνακα συμμόρφωσης) 
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A/A 
ΕΙΔΟΣ 
/ 
ITEM 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
/ 

QUANTITY 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

/ 
COST 

WITHOUT 
VAT 

ΚΟΣΤΟΣ ME 
ΦΠΑ (23%)  

/ 
COST WITH 
VAT (23%) 

 

11 

Annual cost for systems maintenance and 
support  
(Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 
10 του πίνακα συμμόρφωσης) 
 
Ετήσιο κόστος συντήρησης και 
υποστήριξης του σταθμού 
(According to requirements set in point 10 
of the Compliance Matrix) 

5 yeas   

 
 

Year 1 
  

 Year 2   

 Year 3   

 Year 4   

 Year 5   

TOTAL   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Υπόδειγμα Ι  

 

Εγγυητική      Επιστολή Συμμετοχής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς: ΕΑΑ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ 11.992,50. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός 

…………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

 

α)…….….... οδός............................. αριθμός ……….            ΤΚ................................... 

β)……….…. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός................. ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και 

μέχρι του ποσού των ευρώ έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και πενήντα Λεπτών 

(11.992,50 €), (5% επί της συνολικής αξίας του διαγωνισμού, με ΦΠΑ), για τη συμμετοχή στο 
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διενεργούμενο διαγωνισμό της 18
ης

  Δεκεμβρίου 2013, προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού 

(ground segment) συλλογής εικόνων/δεδομένων, δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS 

Aqua and Terra, NPP, JPSS, NOAA, Met Op, FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά 

θα μπορούν να ληφθούν από την εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να 

λειτουργήσουν δορυφορικές αποστολές, συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 

(195.000€), πλέον ΦΠΑ,, σύμφωνα με τη με αριθμό1557/2013 Προκήρυξή σας.   

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας, ή σε 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να 

παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το 

σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα ΙΙ 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς: ΕΑΑ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ 19.500,00. 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………, οδός 

…………., αριθμός ……. Τ.Κ.………} 

 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  α)……………… οδός ……………… αριθμός 

………………. Τ.Κ. ………….. 

 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} και μέχρι 

του ποσού των ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων (19.500,00 €), (ήτοι 10% επί του ποσού της 

σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …………………..Σύμβασης μεταξύ του 

ΕΑΑ και της υπέρ ης η εγγύηση……………………………. Αναδόχου, έπειτα από τον διενεργηθέντα 

Διαγωνισμό της 18ης  Δεκεμβρίου 2013, για την προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού 

(ground segment) συλλογής εικόνων/δεδομένων, δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS 

Aqua and Terra, NPP, JPSS, NOAA, Met Op, FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά 

θα μπορούν να ληφθούν από την εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να 
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λειτουργήσουν δορυφορικές αποστολές, συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 

(195.000€), πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό 1557/2013Προκήρυξή σας.   

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. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα ΙΙΙ 

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς: ΕΑΑ 

 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ 4.875. 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός 

…………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 

 

………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α)……………… οδός ……………… αριθμός 

………………. Τ.Κ. ………….. 

 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

 

…… 
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μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} και μέχρι 

του ποσού των ευρώ τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ (4.875€) για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… μεταξύ του ΕΑΑ και της 

……………………., Αναδόχου έπειτα από τον από 18ης  Δεκεμβρίου 2013 Διαγωνισμό, που αφορά την 

προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground segment) συλλογής εικόνων/δεδομένων, 

δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS Aqua and Terra, NPP, JPSS, NOAA, Met Op, 

FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά θα μπορούν να ληφθούν από την εν λόγω 

υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν δορυφορικές αποστολές, 

συνολικής αξίας ευρώ εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (195.000€), σύμφωνα με τη με αριθμό 1557/2013 

Προκήρυξη του ΕΑΑ . 

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. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει έως …………………………..μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα ΙV 

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς: ΕΑΑ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ 58.500. 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………., 

οδός …………………. αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) ……………… οδός ……………… 

αριθμός………………. Τ.Κ. ………….. 

 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την 

λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του 30% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, ευρώ πενήντα οκτώ 

χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (58.500€), σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή 

σας με αριθμό1557/2013, στο πλαίσιο του διενεργούμενου διαγωνισμού της 18ης  Δεκεμβρίου 2013, για 

την προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground segment) συλλογής 

εικόνων/δεδομένων, δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS Aqua and Terra, NPP, JPSS, 

NOAA, Met Op, FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά θα μπορούν να ληφθούν από 

την εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν δορυφορικές 

αποστολές, συνολικής αξίας ευρώ εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδων (195.000€), χωρίς ΦΠΑ και μέχρι του 
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ποσού των ευρώ πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (58.500€),χωρίς ΦΠΑ, πλέον τόκων επί της 

προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, 

υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών, στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. 

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. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για την προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground segment) συλλογής 

εικόνων/δεδομένων, δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS Aqua and Terra, NPP, JPSS, 

NOAA, Met Op, FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά θα μπορούν να ληφθούν από 

την εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν δορυφορικές 

αποστολές, 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Α.Α) 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ……………….  «…………» 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την …………ημέρα  ……….,  μεταξύ :  

 

Αφενός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Α.Α), που εδρεύει στην Αθήνα (Λόφος 

Νυμφών, 118 10 Θησείο, Αθήνα), με ΑΦΜ 090050779, ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον καθηγητή κ. Κανάρη Τσίγκανο, Πρόεδρο  του Δ.Σ. του Ε.Α.Α και τον Δρα Χαράλαμπο Κοντοέ, 

Δ/ντή Ερευνών του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & 

Τηλεπισκόπησης του Ε.Α.Α. (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ) και Επιστημονικό Υπεύθυνο του εγκεκριμένου έργου 

«Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη δορυφορική παρακολούθηση Φυσικών Καταστροφών» 

(Aκρώνυμο στα αγγλικά : “BEYOND”), στα πλαίσια του «Εβδόμου Πλαισίου Προγράμματος» 

(«Seventh Framework Programme») της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλούμενο στο εξής «το Πρόγραμμα» 

και  

 

Αφετέρου της  εταιρείας ……………με την επωνυμία «………….», που εδρεύει στ.. ………………, 

οδός …….., αριθ. ..,  Τ.Κ. …….., με Α.Φ.Μ.: ……….., Δ.Ο.Υ.: ………., και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον κ…………………..,      

 

συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:  
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο 

Το πρώτο των συμβαλλομένων, αποκαλούμενο στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 

………………………………………….Κατακυρωτική Απόφασή της, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

με αριθμό προκήρυξης 1557/2013 Διαγωνισμού, αποκαλούμενος στο εξής «ο Διαγωνισμός»,  ο οποίος 

διενεργήθηκε από την ίδια, βάσει των κανόνων του Προγράμματος που υλοποιείται από το ΙΑΑΔΕΤ 

/ΕΑΑ. 

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ήδη με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, αποκαλούμενο 

στο εξής «ο Ανάδοχος», την  προμήθεια ολοκληρωμένου επιγείου σταθμού (ground segment) 

συλλογής εικόνων/δεδομένων, δεκτών δορυφορικών συστημάτων, όπως EOS Aqua and Terra, 

NPP, JPSS, NOAA, Met Op, FengYun, και άλλων συστημάτων που δυνητικά θα μπορούν να 

ληφθούν από την εν λόγω υποδομή στο μέλλον από τις σχεδιαζόμενες να λειτουργήσουν 

δορυφορικές αποστολές.  

Η ως άνω προμήθεια απετέλεσε το αντικείμενο του Διαγωνισμού.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στην από ………….. 

προσφορά του Αναδόχου με αριθμό ……….. που περιλαμβάνεται στο «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ» και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε υπέρ του Ε.Α.Α. με την υπογραφή της 

παρούσας την με αριθμό ………….. από ……….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας 

……….., κατ/μα ………………., ποσού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500,00€), το οποίο 

καλύπτει το 10% της συνολικής  συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή της προμηθείας που θα βεβαιώνεται από το Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Προϋπολογισμός – Τρόπος Χρηματοδότησης 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του ανωτέρω συστήματος θα είναι σύμφωνος με την οικονομική 

προσφορά του Aναδόχου και θα ανέρχεται στο ποσό των …………….. ευρώ (…………,00€) πλέον 

ΦΠΑ. 

Το παραπάνω ποσό θα προκαταβληθεί στον Ανάδοχο ως εξής:  
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3.1 Πληρωμή 20%, της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την υποβολή 

της μελέτης εγκατάστασης του εξοπλισμού. 

3.2 Ενδιάμεση πληρωμή η οποία ανακεφαλαιωτικά θα ανέλθει έως το 80% της Σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, εφόσον έχει 

εκδοθεί, και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί : α) η μελέτη εγκατάστασης (σημείο 2.1), και β) 

όλα τα παραστατικά αγοράς του εξοπλισμού και τα αντίστοιχα factory acceptance tests για τον 

αγορασμένο εξοπλισμό, μαζί με την έγγραφη διαβεβαίωση εκ μέρους του Αναδόχου και παραλαβή των 

σχετικών αποδεικτικών αποστολής ότι τα αγορασμένα υλικά έχουν αποσταλεί ήδη στην Ελλάδα για 

εγκατάσταση.  

3.3 Αποπληρωμή 20% της Σύμβασης και επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης με την 

οριστική ποιοτική, και ποσοτική παραλαβή του συστήματος σε καλή λειτουργία όλων των υπό προμήθεια 

ειδών και υπο-συστημάτων του σταθμού συλλογής δορυφορικών εικόνων. 

4. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενοι από την Ελληνική Νομοθεσία φόροι 

και κρατήσεις (4%, επί της αξίας της σύμβασης και 0,10%, όπως αναλύεται στην  παρ. ………του 

Άρθρου ………….της προκήρυξης). 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Παράδοση 

Το υπό προμήθεια είδος θα παραληφθεί από Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής στις 

εγκαταστάσεις του …../ΕΑΑ, στο ……. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ………. (…) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα μπορούσε να παραταθεί το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μετά 

από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης και του σχετικού προϋπολογισμού αυτής, υπογράφεται νέα σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Περίοδος Εγγύησης 

1. Ο Ανάδοχος και το εργοστάσιο κατασκευής  οφείλουν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία του 

εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστον 12 (δώδεκα) μηνών μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια των 12 (δώδεκα) μηνών παρατηρηθούν προβλήματα ή ελλείψεις, 

τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει τον αντίστοιχο εξοπλισμό με 

δική του δαπάνη, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση την προσφορά του 

Αναδόχου και μόνον. 

2. Ο Ανάδοχος και το εργοστάσιο κατασκευής εγγυώνται την πενταετή (5ετή)  λειτουργικότητα του 

εξοπλισμού καθώς και τη διασφάλιση παροχής  ανταλλακτικών, εξαιρουμένων ενδεχομένων αιτιών 

δυσλειτουργίας που θα προκύψουν από υπαιτιότητα τρίτων, εκτός του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

Τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση του έργου, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση:  

1. Αν δεν εκτελείται η προμήθεια  του εξοπλισμού, σύμφωνα με την σύμβαση. Ειδικότερα, αν παρέλθει η 

συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους 

συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα 

καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού που καθυστερεί και μέχρι 

25% επί του συμβατικού τιμήματος. 

2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης  του 

εξοπλισμού και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

3. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης/εκκαθάρισης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και της άσκησης όλων των νόμιμων μέτρων για 

την συντηρητική κατάσχεση των στοιχείων του Αναδόχου για το συνολικό ποσό της σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 8ο 

Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την 

προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα 

ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που αυτός ή 

οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα εκτελέσουν, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, πέραν των 

όσων ρητά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν είναι γνωστά σε 

τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά.  

Εμπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι ευρύτερα 

γνωστή, όμως δομείται µε τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία. 
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Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει: 

• να μεταφέρει και επιβάλει την ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο προσωπικό του, στους 

υπεργολάβους του, στους συνεργάτες του και στους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδεόμενους µε 

αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

• να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας 

και στους ανθρώπους που ασχολούνται µε το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής,  διαρροής ή μεταφοράς 

σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. 

• να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης 

της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου. Η 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στα πλαίσια λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος αποτελεί 

και θέμα τεχνικής φύσεως και θα αντιμετωπίζεται στις σχετικές μελέτες εφαρμογής / ασφαλείας. 

• να µην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες µε 

τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεσή της. 

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται 

άμεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Έργου, υποχρεώνεται όμως να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί 

είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν µε τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση 

της κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Επίσης, η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύμβασης και η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του 

Π.∆. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών). 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και βαρύνεται αναλόγως µε 

όλες τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του ιδίου, ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση 

παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά προβλεπόμενα στη 

Προκήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν. 2472/1997. 

Τέλος και σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου και οι 

οποίες δεν του ανήκουν, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

Επίλυση διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς μεταξύ 

των συμβαλλομένων, ιδίως όσον αφορά την ερμηνεία της παρούσας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι θα 

προσπαθήσουν να την επιλύσουν φιλικά. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση των διαφωνιών ή διαφορών με φιλικό τρόπο και είναι 

αναπόφευκτη η δικαστική διένεξη, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.  

ΑΡΘΡΟΝ 10ο 

Αποδοχή Όρων Σύμβασης-Αντίγραφα 

Η παρούσα σύμβαση προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή όλων των όρων αυτής από τα συμβαλλόμενα 

μέρη,  συντάσσεται σε τέσσερα (4) όμοια αντίγραφα, υπογράφεται από όλους τους συμβαλλόμενους και 

λαμβάνουν από δύο (2) αντίγραφα ο πρώτος και ο δεύτερος των συμβαλλομένων. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

            ΓΙΑ ΤΟ  ΕΑΑ                                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος     

 

 

Καθ.   Κανάρης Τσίγκανος                                                   ...……………………….. 

 

                                                                                      

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
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