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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

I.1. Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Παροχή υπηρεσιών χρήσης Μη  Επανδρωμένου Αεροσκάφους 
(UAV-ΜΕΑ) για επιστημονικούς σκοπούς 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΕΑ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ταξινόμηση κατά CPV : 35613000-4 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 
τιμή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 
πέντε χιλιάδες και εκατό ενενήντα Ευρώ € 65.190 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 53.000 - ΦΠΑ (23%): € 12.190) 

 

ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ (€) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/06/2014 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

13/06/2014 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20/06/2014 και ώρα 12:00 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  6/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΕ.ΜΕ.Α. 
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 2107481347 
FAX: 2107481995 
E-mail: kemea@kemea.gr 
Αριθ. Πρωτ.: 5843- 05/06/2014  
 

                     Αθήνα,  05 Ιουνίου 2014 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γραφεία του ΚΕΜΕΑ – Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ.101 77, Αθήνα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20/06/2014 στα γραφεία του ΚΕΜΕΑ και ώρα 12:00 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή αποσφράγισης προσφορών/ελέγχου 
δικαιολογητικών και κατακύρωσης Διαγωνισμού 

ΔΕΙΓΜΑ Όχι 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Ηλία Γκότση. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 2107481630, Φαξ:2107481995, E-mail: 
i.gkotsis@kemea-research.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

II' ΜΕΡΟΣ:   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. 

 

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο 
αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

 

2. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές, σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το αργότερο την 20-06-2014 και ώρα 
12:00 στα γραφεία του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
με το ΚΕΜΕΑ στις 19ης Ιουνίου 2014 για την εξασφάλιση άδειας πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις του Υπουργείου  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη /ΚΕΜΕΑ στο 
τηλέφωνο 210 7710 805 εσωτ. 33 

To KE.ME.A. διατηρεί το δικαίωμα αναβολής ή ακύρωσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για τη συγκεκριμένη προμήθεια ανά πάσα στιγμή. 

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.  

 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

4.1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). 
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β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου, 
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

 

4.2. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με 
την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 α). Όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (1 πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο) 
σε ξεχωριστό, σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
<<ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ>>. 

 β). ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο υποφάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Επισημαίνεται ότι όλα τα 
φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών 
φυλλαδίων κ.λπ.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για 
ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από 
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την 
αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, 
τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). 

γ) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινής αποκλεισμού, τοποθετούνται σε 
ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

 

α. -Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς 
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

β. -Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την 
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

γ. -Το πρωτότυπο της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη 
<<ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ>> στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό κάθε φύλλου, ενώ το αντίγραφο θα 
φέρει την ένδειξη <<ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ>> μόνο στο εξώφυλλο. 

 

δ. -Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 
Διαγωνιζόμενους να αναφέρουν σε ξεχωριστό πίνακα τις συντομογραφίες αυτές με την 
εξήγηση της έννοιάς τους . 

 

ε. -Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

στ. -Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση 
όρων της Προκήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική 
για το Διαγωνιζόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των 
Διαγωνιζόμενων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η επιτροπή 
διαγωνισμού. 

 

ζ. -Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να 
φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, διαγραφές κλπ. Εάν υπάρχει στην 
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προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει τη τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

η. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που 
είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

5. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

5.1 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς ως εξής: 

Ι.  Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγονται η εν λόγω προμήθεια. (Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

 

5.2 Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος 
αυτής.  

 

5.4 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από 
την Προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη . Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με 
προϋπολογισμό μεγαλύτερο της << Προμήθειας>>. 

 

5.5 Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Προκήρυξης που θα αναφέρονται 
στην προσφορά, μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποτελέσουν 
λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της 
Προκήρυξης επιφέρουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.  

 

5.6 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, με ποινή αποκλεισμού, 
θεωρούμενες ως αντιπροσφορές. Ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης 
προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δεν ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
προσφορών. 
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5.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, αυτοί δε υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

 

5.8 Προσφορές για ορισμένα είδη της ομάδας που θα αγνοεί τα υπόλοιπα είδη θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

5.9 Πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που αφορούν την υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

5.10 Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ, με την καταβολή του 100% της αξίας μετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

 

5.11. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προχωρήσει στην έναρξη της παροχής των 
υπηρεσιών του  με την επιφύλαξη του Άρθρου 10 Παραγράφου 6 του Π.Δ. 118/2007 εντός 
15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και για το διάστημα που θα 
ορίζεται στην προσφορά του. 

Η υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες αμέσως μετά το πέρας της αξιολόγησης της προσφοράς.  

 

7. Τόπος Παράδοσης 

 

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες θα πιστοποιούνται από την Επιτροπή Παραλαβής μετά 
από σχετική έκθεση της. Η δε παραλαβή θα γίνει από την ίδια επιτροπή συντάσσοντας 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

( ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) 

 

1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή 
της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

1.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού από το 
ΚΕΜΕΑ. 

  

 

2.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

2.1 Για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στον έλεγχο των Τεχνικών 
Προσφορών τους, προκειμένου να διαπιστώσει την πληρότητά τους, καθώς και εάν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Αντικειμένου του Έργου.  

 

2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Ν. 2672/1998 (Α – 290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 § 2 (όπως αυτά ζητούνται από την παρούσα) του Π.Δ. 
118/2007 δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της 
παρούσας. 

 

2.3 Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών αυτών (σταδίου 
κατακύρωσης), γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση.  

 

2.4 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν εντός χρονικού διαστήματος έως δύο (2) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισής τους. Για το χρόνο γνώσης των ως άνω 
δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος θα υπογράφει σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί η 
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αρμόδια προς τούτου Υπηρεσία (ΚΕΜΕΑ) και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο 
γνώσης αυτού. 

 

3.  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η προσφορά ενός Διαγωνιζόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 
περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις : 

- Έλλειψη οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο  

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος  

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

- Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 
παρεχόμενων υλικών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 
καθόσον « η τεχνική προσφορά του» παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

- Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

- Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη. 

- Αντιπροσφοράς.  

- Εναλλακτικής προσφοράς.  

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

4.1 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 

α. Το προς παροχή είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιμή. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της. 

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 

4.2. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη παροχή υποχρεούται να 
προσέλθει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
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4.3. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του 
αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 

4.4. Ο προμηθευτής προ της υπογραφής της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή στην ελληνική γλώσσα για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, που να καλύπτει το δέκα τοις εκατό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
Φ.Π.Α.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. 

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

1. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

1.1  Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου και θα διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

 

1.2  Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσας. Επίσης, επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. 
Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα .  

 

1.3 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή 
η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. τις παρεχόμενους υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και των περιοχών 
εκτέλεσης πτήσεων καθώς και το είδος των πτήσεων (φορτίο). 

δ. την τιμή. 

ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται 
οι τυχόν διαφορές που ενδεχόμενα προκύψουν. 

θ. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

 

1.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη , ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής . 
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2. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

2.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες μέσα στα χρονικά όρια και 
με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.  

2.2. Η πληρωμή του προμηθευτή, θα γίνει με ηλεκτρονική κατάθεση Τραπέζης από 
το ΚΕΜΕΑ στο όνομα του δικαιούχου. Τον προμηθευτή βαρύνει ο ΦΠΑ. 

2.3. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).  

2.4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :  

- Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που περιγράφονται στη σύμβαση. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 και έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό δημοπράτηση έργο. 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται 
να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεκμηρίωσης της κατάλληλης επαγγελματικής και 
τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Φορέα : 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'-75) με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

(1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

(2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα: 

(α) Της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007. 

(β) Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(γ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

(δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

(ε) Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων. 

(στ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών. 

β. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
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δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του 
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για 
την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον (οι προμηθευτές) συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους. 

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο της εταιρείας ότι τα προαναφερόμενα προϊόντα 
καλύπτουν πλήρως τις ζητούμενες προδιαγραφές. Επίσης (οι εταιρείες) πρέπει να 
διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας των διαδικασιών του (ISO) από εγκεκριμένο φορέα της 
Χώρας μας, να προσκομίσουν αντίγραφα των πιστοποιήσεων αυτών, να δηλώσουν το 

εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων, την χώρα κατασκευής, την ημερομηνία και τον 
κωδικό παραγωγής του εργοστασίου.  

 

 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ .  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 
(Κ.Π.Δ.), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ'αυτόν, με 
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.2672/1998 (Α-290), οφείλει 
να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

 (Δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.)) 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στην περ. (2) του εδαφ. β της παρ. 1 του ΚΕΦ. Α' του παρόντος 
παραρτήματος. 

Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα 
μεν νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις 
των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι 
δε Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα . 
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β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή 
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (περί αλλοδαπών). 

γ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά 
περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης 

επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ'αυτό 

και το ειδικό επάγγελμα του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου 

ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  

Γ . ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 6 
παρ. 2 και του άρθρου 8 (για όσα ζητούνται με παρούσα) του π.δ. 118/2007 συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 

2. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να 

είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με 

το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 

3. Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη 
νόμου ή υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή. 

4. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο 
ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του 
ν.2690/1999 

5.Όλοι οι Όροι της παρούσας διακήρυξης χαρακτηρίζονται ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1.1 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών χρήσης Μη  
Επανδρωμένου Αεροσκάφους (UAV-ΜΕΑ) για 
επιστημονικούς σκοπούς τουλάχιστον 65 
ωρών,  συλλογής και επεξεργασίας 
δεδομένων βίντεο ή εικόνας με χρήση 
οπτικού/ων και/ή υπέρυθρου αισθητήρα/ων 
σε τέσσερις τουλάχιστον παραμεθόριες 
περιοχές της  Βορείου Ελλάδας.  

ΝΑΙ 

  

1,2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει το 
έργο εντός 30 ημερών. 

ΝΑΙ 
  

2.1 Το Σύστημα ΜΕΑ, θα πρέπει να έχει λάβει 
Πιστοποιητικό Πλοϊμότητας (Airworthiness 
Certificate) από τουλάχιστον μία Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας του ICAO 
(International Civil Aviation Organization). 

ΝΑΙ 

  

2.2 Το Σύστημα ΜΕΑ με το οποίο θα εκτελεσθούν 
οι ζητούμενες Υπηρεσίες, θα πρέπει να έχει 
επιχειρήσει σε άλλο ή άλλα κράτη για 
παρόμοιες αποστολές και να έχει 
συμπληρώσει σε επιχειρησιακή 
εκμετάλλευση τουλάχιστον 500 ώρες πτήσης. 

ΝΑΙ 

  

2.3 Ο ανάδοχος για την εκτέλεση των 
απαιτούμενων αποστολών, θα πρέπει να 
εξασφαλίσει την απαραίτητη ασφάλεια 
αστικής ευθύνης προς τρίτους για την χρήση 
του Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους στην 
Ελλάδα.  

ΝΑΙ 

  

2.4 Το ιπτάμενο όχημα, θα πρέπει να ευρίσκεται 
υπό τον πλήρη έλεγχο του Σταθμού Ελέγχου 
Πτήσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής 
του. 

ΝΑΙ 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
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2.5 Ο χειριστής, θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα περατώσεως της πτήσης του 
ΜΕΑ άμεσα, ανά πάσα στιγμή κατά την 
διάρκεια της πτήσης και να ενεργοποιεί την 
διαδικασία προσγείωσης. Η διαδικασία 
προσγείωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει το 
σβήσιμο του κινητήρα, τον μηδενισμό των 
κινούμενων επιφανίων στρέψης του 
αεροσκάφους και την ανάπτυξη του 
αλεξιπτώτου. 

ΝΑΙ 

  

2.6 Για λόγους ασφαλείας,  το Σύστημα θα 
πρέπει να διαθέτει επιπλέον κανάλι 
ραδιοσυχνότητας, αποκλειστικά και μόνο για 
την εντολή περάτωσης της πτήσης - 
ανάπτυξης αλεξιπτώτου. 

ΝΑΙ 

  

2.7 Σε περίπτωση απώλειας τηλεπικοινωνιών 
μεταξύ αεροσκάφους και σταθμού ελέγχου 
πτήσης, θα πρέπει να ενεργοποιείται 
αυτόματα η διαδικασία προσγείωσης με τους 
εξής δύο τρόπους: 

 Άμεσα και στην περιοχή που ίπταται το 
αεροσκάφος. 

 Μετά από αυτόνομη πτήση του 
αεροσκάφους σε προγραμματισμένη εκ των 
προτέρων περιοχή προσγείωσης.  
 

ΝΑΙ 

  

3.1 Να υπάρχει δυνατότητα λεπτομερούς 
κατάρτισης και στην συνέχεια παρουσίασης 
σχεδίων πτήσεως αναλόγως των 
επιδιωκομένων σκοπών της αποστολής.  

ΝΑΙ 

  

4.1 Να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της 
αποστολής, υπό όλες τις καιρικές συνθήκες 
(πλην περιπτώσεων καταιγίδας, παγοποίησης 
και χαλαζόπτωσης), ανεξαρτήτως των 
ενδεχομένων επιπτώσεων στις επιδόσεις του 
Συστήματος και με άνεμο περιοχής ίσο ή 
μικρότερο των 20 κόμβων και θερμοκρασία 
περιβάλλοντος στο σημείο εκτόξευσης 
μεταξύ – 30 και +60ο C.  

ΝΑΙ 

  

4.2 Τα ΜΕΑ θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα 
απογειώσεως χωρίς τη χρήση ειδικού 
διαδρόμου, αλλά με τη χρήση επίγειου 
καταπέλτη και δυνατότητα προσγειώσεως με 
την χρήση αλεξιπτώτου.  

ΝΑΙ 
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4.3 Το όχημα μεταφοράς εξοπλισμού ΜΕΑ στο 
πεδίο επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελεί 
και κινητή μονάδα επιχειρήσεων η οποία θα 
διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές και 
συστήματα υποστήριξης για την εκτέλεση 
τουλάχιστον δυο πτήσεων του ΜΕΑ ανά 
ημέρα από μη οργανωμένες περιοχές οι 
οποίες δεν θα διαθέτουν εγκαταστάσεις 
υποστήριξης (πχ ρεύμα, κτίρια, κλπ). Ο 
χρόνος ανάπτυξης αυτού στο πεδίο 
επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 
30 λεπτά της ώρας. 

ΝΑΙ 

  

4.4 Κατά την διάρκεια της αποστολής, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει έτοιμο προς 
χρήση για άμεση απογείωση, εφεδρικό 
αεροσκάφος εξοπλισμένο με όλα τα 
απαραίτητα φορτία αποστολής.  

ΝΑΙ 

  

5.1 Η εναέρια πλατφόρμα του προσφερόμενου 
Συστήματος ΜΕΑ, θα πρέπει να είναι 
χαμηλού ηχητικού και οπτικού ίχνους 

ΝΑΙ 

  

5.2 Μέγιστη ταχύτητα εναέριας πλατφόρμας ίση 
ή μεγαλύτερη από 100  Km/h. 

ΝΑΙ 
  

5.3 Μέγιστη απόσταση πτήσεως ΜΕΑ από 
σταθμό ελέγχου εδάφους ίση ή μεγαλύτερη 
από 50 Km τηρουμένης της οπτικής επαφής 
(line of sight). 

ΝΑΙ 

  

5.4 Διάρκεια πτήσεως ΜΕΑ: τρείς ώρες κατ' 
ελάχιστον με οικονομική ταχύτητα (economy 
speed). 

ΝΑΙ 

  

5.5 Όρια ύψους πτήσεως ΜΕΑ με ελάχιστη τιμή 
ίση των 200 ft ASL/AGL και μέγιστη τιμή ίση ή 
μεγαλύτερη από 20,000 ft ASL.  

ΝΑΙ 

  

5.6 Να υφίσταται δυνατότητα καταγραφής των 
στοιχείων πτήσεως, η οποία να παραδίδεται 
σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία μετά 
την εκτέλεση της επιχείρησης. 

ΝΑΙ 

  

6.1 Να υπάρχει η δυνατότητα κατάλληλης και 
επακριβούς διαμόρφωσης (configuration)του 
Συστήματος με την ολοκλήρωση επί της 
πλατφόρμας των κατάλληλων καμερών 
ανάλογα με την αποστολή 

ΝΑΙ 
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6.2 Δυο τύποι φορτίων (κάμερα ημέρας και 
υπέρυθρη κάμερα) θα πρέπει να καλύπτουν 
τις παρακάτω απαιτήσεις: 

(α) Να είναι τοποθετημένες σε γυροσκοπικό 
σταθεροποιητή (gyrostabilised) στους άξονες 
πτήσης του αεροσκάφους pitch και roll και 
δυνατότητα συνεχόμενου zoom.  

(β) Να διαθέτουν δυνατότητα κίνησης και 
χειρισμού αυτών από το Σταθμό 
Τηλεκατεύθυνσης στον εγκάρσιο και διαμήκη 
άξονα πτήσης.  

(γ) Να συγχρονίζουν την εικόνα με τις 
γεωγραφικές συντεταγμένες πτήσης και να 
δύναται να παρέχουν στόχευση 
(γεωγραφικές συντεταγμένες) του υπό 
παρακολούθηση αντικειμένου.  

(δ) Στην περίπτωση παρακολούθησης είτε 
ακίνητου, είτε κινούμενου στόχου να 
παρέχεται η δυνατότητα εγκλωβισμού του 
υπό παρακολούθηση στόχου ασχέτως της 
πορείας που ακολουθεί η εναέρια 
πλατφόρμα.  

(ε) Κατά την διάρκεια παρακολούθησης να 
παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής καρτών 
πληροφοριών του υπό παρακολούθηση 
στόχου, οι οποίες θα περιέχουν τις εξής 
πληροφορίες: φωτογραφία του στόχου, 
γεωγραφικές συντεταγμένες του στόχου, 
παρατηρήσεις του χειριστή του ΜΕΑ.  

ΝΑΙ   

6.3 Το φορτίο κάμερας ημέρας, θα πρέπει να 
αποτελείται από σταθεροποιημένη έγχρωμη 
CCD κάμερα συνεχόμενου zoom * 15 

ΝΑΙ   

6.4 Το φορτίο υπέρυθρης κάμερας, θα πρέπει να 
αποτελείται από σταθεροποιημένη FLIR 
κάμερα με Dual Field of View Lens  

ΝΑΙ   

6.5 Η φωτογραμμετρική κάμερα θα πρέπει να 
έχει ανάλυση τουλάχιστον 24 MP, με APS-C 
αισθητήρα (digital single-lens reflex camera 
(DSLR) ή mirrorless interchangeable-lens 
camera (MILC)),σταθεροποιημένη 
γυροσκοπικά στον άξονα στρέψης του 
αεροσκάφους. 

ΝΑΙ   
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6.6 Οι φωτογραμμετρικές λήψεις θα καλύπτουν 
συνολική έκταση τουλάχιστον 212 
τετραγωνικών χιλιομέτρων.  

ΝΑΙ   

6.7 Για τις φωτογραμμετρικές λήψεις η 
επικάλυψη των εικόνων θα είναι τουλάχιστον 
65% 

ΝΑΙ   

6.8 Τo μέγεθος εικονοστοιχείου για τα 
επεξεργασμένα φωτογραμμετρικά δεδομένα 
θα πρέπει να είναι καλύτερο ή ίσο των 12cm 
με ακρίβεια προσδιορισμού θέσης καλύτερη 
των 2m σε σύγκριση με τα δεδομένα της 
ΕΚΧΑ LSO-50 σε ποσοστό 85% του συνόλου 
τους. 

ΝΑΙ   

6.9 Τα παραδοτέα δεδομένα φωτογραμμετρικών 
εικόνων θα  παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή 
(σε DVD ) : 

α. Πρωτότυπες ψηφιακές εικόνες σε raw 
μορφή. 

β. Εικόνες σε μορφή tif ή jpeg, οι οποίες 
έχουν υποστεί επεξεργασία με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των γεωμετρικών και 
ραδιομετρικών σφαλμάτων  του συστήματος 
φακού-αισθητήρα. 

γ. Ενιαίο φωτο-μωσαϊκό ανά περιοχή 
(περιοχή, όπως προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 1.1) σε μορφή αρχείου .img 
(Erdas Imagine) . 

δ. Ψηφιακό μοντέλο επιφανείας ανά περιοχή 
(περιοχή, όπως προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 1.1) σε μορφή αρχείου .img 
unsigned 16-bit. 

ε. Δεδομένα λήψης ανά εικόνα (πχ. χρονική 
στιγμή λήψης, συντεταγμένες και στροφές 
του GPS του ΜΕΑ) σε αρχείο excel. 

ΝΑΙ   

6.10 Τα δεδομένα βίντεο που θα δοθούν θα 
αποτελούνται από καταγραφές των φορτίων 
κάμερας ημέρας και υπέρυθρης κάμερας σε 
μορφή αρχείου .avi  

ΝΑΙ   

6.11 Δυνατότητα απεικόνισης σε πραγματικό 
χρόνο των καταγραφέντων εικόνων από το 
αεροσκάφος κατά την διάρκεια της πτήσης. 

ΝΑΙ   
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6.12 Το σύστημα λήψης εικόνων θα πρέπει να 
ελέγχεται από ειδικό λογισμικό 
φωτογραμμετρίας μέσο του οποίου θα 
καθορίζεται προ της πτήσης η 
αλληλοεπικάλυψη των εικόνων και η 
ανάλυση των εικόνων σε συνάρτηση του 
ύψους πτήσης. 

ΝΑΙ   

6.13 Το ειδικό λογισμικό φωτογραμμετρίας θα 
πρέπει να συνδέεται με τον αυτόματο πιλότο 
του αεροσκάφους ο οποίος βάση των 
παραμέτρων του τελευταίου θα πρέπει να 
εκτελεί το απαιτούμενο σχέδιο πτήσης 
αυτόνομα. 

 

  

7.1 Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2008 στην παροχή υπηρεσιών με 
ΜΕΑ. 

 

  

7.2 Να διαθέτει διαβάθμιση για την διαχείριση 
Εθνικών Απόρρητων πληροφοριών από το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τον 
Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας 
(ΕΚΒΑ). 

 

  

7.3 Να έχει αποδειγμένη εμπειρία στην πτήση 
ΜΕΑ στην Ελληνική Επικράτεια. 

 
  

7.4 Το προσωπικό του αναδόχου που θα 
χρησιμοποιηθεί στις πτήσεις (χειριστές ΜΕΑ) 
θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί και 
πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια 
εταιρία.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Π. Κανελλοπούλου 4  101 77 ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο:210 7481630 

FAX:210 7481995 

 

  

 

  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αριθμός : 

Ποσό: 

Είδος: Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εικόνας με τη χρήση UAV 

Προμηθευτής : 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την …… του μηνός ……του έτους ……ημέρα της εβδομάδος 
………και ώρα ……στα γραφεία του ΚΕΜΕΑ, οδός Μεσογείων αριθ.96, οι κάτωθι 
συμβαλλόμενοι: 

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις 
από τον…………………………………………………….. που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία 
«Αναθέτουσα αρχή» και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
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β) Η επιχείρηση (πλήρης επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει),που εδρεύει (πλήρης 
δ/νση, τηλ. και fax), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα 
ονομάζεται για συντομία «προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ………, με βάση την υπ΄ 
αριθ. ……………. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΚΕΜΕΑ του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατακυρώθηκε ύστερα απ’ την υπ’ αριθ. 
……………….από ……………. Απόφαση του ………………………., η προμήθεια , με αγορά , του 
είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο όνομα του 
προαναφερόμενου προμηθευτή. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την 
προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια των εν λόγο ειδών στο δεύτερο 
συμβαλλόμενο «προμηθευτή», ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και 
συμφωνίες που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

 

 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας ευρώ #……,..# (ολογράφως και 
αριθμητικώς), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Στοιχεία των προς παραλαβή υπηρεσιών  

1.Τα είδη της παροχής,  το ακριβές περιεχόμενο της παροχής  και η τιμή ορίζονται ως 
κατωτέρω: 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΕΥΡΩ) 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών χρήσης Μη  Επανδρωμένου 
Αεροσκάφους (UAV-ΜΕΑ) για επιστημονικούς σκοπούς, 65 ωρών  
για τη  συλλογή και επεξεργασία δεδομένων βίντεο ή εικόνας με 
χρήση οπτικού/ων και/ή υπέρυθρου αισθητήρα/ων στις παρακάτω 
περιοχές: 

α. 

β. 

γ. 

δ. 
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Δ και την 
προσφορά του Προμηθευτή όπως έγινε αποδεκτή. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συνολική καθαρή αξία)  

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

2.Η τιμή μονάδας της παρεχόμενης υπηρεσίας  περιλαμβάνει την αξία των 
ανωτέρω, τα έξοδα μεταφοράς τους, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., 
ελεύθερα με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου στον προβλεπόμενο από την παρούσα 
σύμβαση τόπο. 

3.Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και 
δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Χρόνος και τόπος παράδοσης υπηρεσιών 

 

 1. Οι παρεχόμενες  υπηρεσίες θα παραδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής  
εντός ……………………………………………. (ολογράφως και αριθμητικά) ημερολογιακών ημερών 
από την επόμενη ημέρα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 

 2.Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για 
την επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 32 του π.δ.118/2007 κυρώσεων για 
εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης 
του προμηθευτή έκπτωτου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης σύμβασης 
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την υπ’ 
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αριθ. ……………..από …………………………προσφορά του προμηθευτή, όπως έγινε αυτή 
αποδεκτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Παραλαβή ειδών 

 

 1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής θα γίνει, εντός του προβλεπομένου από την σχετική διακήρυξη 
χρόνου (αναγράφεται ο χρόνος) από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης αυτών, 
από Επιτροπή του ΚΕΜΕΑ. 

 2. Κατά την παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι, από τη 
σχετική προδιαγραφή έλεγχοι. 

 3. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των υπηρεσιών ισχύουν 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τρόπος και χρόνος πληρωμής 

 

1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των υλικών στον προμηθευτή, θα γίνει, στον 
προβλεπόμενο απ’ τη σχετική διακήρυξη χρόνο, με ένα από τους αναφερόμενους σε αυτή 
(διακήρυξη) τρόπους, σε συνδυασμό με την προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε 
αποδεκτή. 

2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με ηλεκτρονική 
κατάθεση Τραπέζης από το ΚΕΜΕΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κρατήσεις-Φόρος εισοδήματος 

 

Η συγκεκριμένη προμήθεια δεν υπόκειται σε κρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Λοιποί όροι 

 

 Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια διακήρυξη και την τεχνική 
προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. …………….από …..προσφορά του Προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

Επίλυση διαφορών –Διατάξεις 

 

 1.Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 
επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών. 

 2.Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την παροχή, η οποία πραγματοποιείται με 
τη σύμβαση αυτή, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ν.2286/1995(Α’-19), και του 
π.δ.118/2007(Α’-150), όπου αυτές δεν μεταβάλλονται από τους όρους της διακήρυξης και ο 
Προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχτηκε ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό με τους όρους της 
υπ’ αριθ.06/2014 Διακήρυξης του ΚΕΜΕΑ και της προσφοράς του (Προμηθευτή). 

 -Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια 
πρωτότυπα. 

 -Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στο ΚΕΜΕΑ και το 
άλλο δόθηκε στον Προμηθευτή δια του νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί 
για λογαριασμό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το ΚΕΜΕΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Ο Προμηθευτής  

 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας 
είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το 
στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από την 
σχετική προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας 

Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 101 77 Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

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......................... (συμπληρώνετε ποσό ίσο με το 10% του ύφους του 
προϋπολογισμού του Έργου χωρίς ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που 
αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 
συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

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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