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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2: 

«Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός Κινητής 

Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε Κίνδυνο» 

για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»-SΜΙLE NET» της Πράξης 

με MIS 5129741 μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 167432. 

 

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S 
EE/S S126 

04/07/2022 
357859-2022-EL 

2022/S 126-357859 
https://ted.europa.eu/TED  

 
  

 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
Ταχ. διεύθυνση: οδός Σπύρου Λούη 1 
Πόλη: Μαρούσι, Ελλάδα , Τ.Κ. 15124 
Κωδικός NUTS: EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών  
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανίκα Δρανδάκη 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: projectscoord@hamogelo.gr  
Τηλέφωνο: +30 2103306140 , Φαξ: +30 2103843038 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.hamogelo.gr   
 
Ι.2) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 
 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 
 
I.3) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
 
I.4) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Υπηρεσίες Τοπικών Συλλόγων και Σωματείων (ΚΑΔ: 94991906). 

https://ted.europa.eu/TED
mailto:projectscoord@hamogelo.gr
http://www.hamogelo.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
II.1) Ο τίτλος της σύμβασης είναι «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Επικοινωνίας- Εξοπλισμός 

Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας -Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε Κίνδυνο για «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού»-SΜΙLE NET». 

 
II.2) Οι παρεχόμενες  υπηρεσίες και προμήθειες της σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό κύριου 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV: 32500000-8 - Τηλεπικοινωνιακό υλικό   και στους 
ακόλουθους επιπλέον κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  
• 48219700-3 - Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 

• 48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

• 32522000-8 - Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών  

• 32510000-1 - Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 

• 32344210-1 - Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας  

• 32344280-2 - Φορητές ασύρματες συσκευές  

• 30230000-0 - Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών  

• 32412000-4 - Δίκτυο επικοινωνιών  

• 32412100-5 - Δίκτυο τηλεπικοινωνιών  

• 35125300-2 - Κάμερες Ασφαλείας  

• 38112100-4 - Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης 

(GPS ή ισοδύναμα)  

• 64212500-0 - Υπηρεσίες γενικής πακετικής ραδιοϋπηρεσίας (GPRS) 

 
 
ΙΙ.3) Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι όλη η χώρα (Κωδικός NUTS: EL).   

ΙΙ.4)Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης είναι  το «Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης 

Επικοινωνίας-  Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας –Σύστημα Εντοπισμού Ατόμων σε 

Κίνδυνο για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»-SΜΙLE NET». 

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με ενιαίο 

χρονοδιάγραμμα και ενιαίο σχήμα διοίκησης. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης δεν 

υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της αρχιτεκτονικής του έργου και της συμπληρωματικότητας και 

των αλληλεξαρτήσεων που είναι αναγκαίο να εξασφαλίζονται μεταξύ των λειτουργικών ενοτήτων  

και υποσυστημάτων που θα αξιολογηθούν και θα παραμετροποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος 

έργου. Το παραπάνω κρίνεται αναγκαίο καθώς απαιτείται ενιαία αντιμετώπιση για την υλοποίηση 

του έργου, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός την απαίτηση εξασφάλισης συμβατότητας των συστημάτων 

και αφετέρου την ανάγκη για κεντρικό συντονισμό, ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου με το 

μικρότερο διαχειριστικό κόστος και στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να μη χαθεί 

πολύτιμος χρόνος και πόροι για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και των παιδιών, των νέων και των 

ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα». 
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Ψηφιακής Αυτόνομης 

Αμφίδρομης Επικοινωνίας για Επιχειρήσεις Έκτακτης Ανάγκης, Έρευνας & Διάσωσης, ο Εξοπλισμός 

μίας Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας Επικοινωνιών και Διαχείρισης Καταστροφών και η ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου Συστήματος παροχής βοήθειας ατόμων σε κίνδυνο μέσω υπηρεσιών 

εντοπισμού. Η εν λόγω δράση θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και στον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών μέσων προκειμένου 

να ανταποκριθεί καλύτερα στην αποστολή του στο πλαίσιο των καθηκόντων του. 

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια συστήματος εντοπισμού θέσης και διαχείρισης στόλου 

οχημάτων, το οποίο θα έχει αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας φωνής και δεδομένων, ώστε να 

μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις υπάρχουσες υποδομές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και να 

μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ακόμη και σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών. 

Επιπλέον, ο εξοπλισμός της νέας Κινητής Μονάδας Επικοινωνιών και Διαχείρισης Καταστροφών, 

έρχεται να ενισχύσει τα υπάρχοντα κινητά επιχειρησιακά κέντρα και να διευκολύνει το πολύ 

σημαντικό έργο του εξειδικευμένου προσωπικού του Οργανισμού, σε περίπτωση εξαφάνισης. Τέλος, 

προβλέπεται η ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρου εντοπισμού ατόμων (ανηλίκων και ενηλίκων) με 

διαπιστωμένα προβλήματα υγείας, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κ.λπ., τα οποία διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο εξαφάνισης. 

Το έργο περιλαμβάνει τις τέσσερις ακόλουθες φάσεις: 

Φ1- Μελέτες-παραγγελία υλικών, 

Φ2 - Παράδοση υλικών, 

Φ3 - Υπηρεσίες εγκατάστασης παραμετροποίησης-διασύνδεσης, 

Φ4- Εκπαίδευση Στελεχών/ Πιλοτική Λειτουργία. 

Η Φάση 1 αφορά στην υποβολή και έγκριση όλων των απαραίτητων μελετών για την ορθή 

λειτουργία του προβλεπόμενου εξοπλισμού, καθώς και την παραγγελία όλων των αναγκαίων υλικών 

/ εξοπλισμού. Η Φάση 2 αφορά στην παράδοση όλων των υλικών που έχουν προβλεφθεί για α) την 

ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακού αυτόνομου αμφίδρομου δικτύου, ασύρματων επικοινωνιών 

ειδικά για επιχειρήσεις εκτάκτων αναγκών και έρευνας και διάσωσης, β) τον εξοπλισμό της Κινητής 

Μονάδας Επικοινωνιών και Διαχείρισης Καταστροφών και γ) το ολοκληρωμένο σύστημα παροχής 

βοήθειας ατόμων σε κίνδυνο μέσω υπηρεσιών εντοπισμού. Στο πλαίσιο της Φάσης 3, θα 

πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του προβλεπόμενου εξοπλισμού 

και λογισμικού, ώστε όλα τα συστήματα να είναι σε λειτουργική ετοιμότητα για την πιλοτική 

λειτουργία. Η Φάση 4 περιλαμβάνει α) Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα παράδοση και 

επεξήγηση εγχειριδίων λειτουργίας συστημάτων, εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα που θα 

χρησιμοποιήσουν το σύστημα σε δύο επίπεδα: λειτουργίας και υποστήριξης. Η λειτουργία θα αφορά 

τους απλούς χρήστες/χειριστές του και η υποστήριξη του Διαχειριστή Τεχνικής Υποστήριξης της 

Αναθέτουσας Αρχής και β) την πιλοτική λειτουργία του παραδοθέντος εξοπλισμού για μία (1) 

εβδομάδα με εικονικές τηλεπικοινωνιακές δοκιμές και σχετικές μετρήσεις, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ομαλή λειτουργία του. 

 

ΙΙ.5) Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
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ΙΙ.6) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των #1.176.800,00€# 

συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και λοιπών κρατήσεων όπου απαιτείται (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: #949.032,26€# και ΦΠΑ: #227.767,74€#) και αναλύεται ως ακολούθως: 

 από την συνολική προβλεπόμενη δαπάνη για το εν λόγω έργο, ήτοι #1.176.800,00€# 

(συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων όπου απαιτείται), #769.855,00€# 

αφορούν σε προμήθειες και #406.945,00€# σε υπηρεσίες.  

 

ΙΙ.7) Η διάρκεια της σύμβασης, ήτοι η παράδοση του φυσικού αντικειμένου, καθώς και η 

εγκατάσταση για όσα είδη απαιτείται, ορίζεται αναλυτικά για έκαστο είδος στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της παρούσας 

Διακήρυξης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το σύνολο του έργου σε  οκτώ (8) μήνες. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

ΙΙ.10)  Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

ΙΙ.13)  Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της Πράξης : «Η συμβολή των τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε 

κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5129741 και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους μέσω 

του ΠΔΕ. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΙΙΙ 1.1) Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων . 

 

 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
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μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης . 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική  μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει 

από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

Ως προς την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ισχύουν τα εξής: 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 

δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το ως άνω κριτήριο πρέπει να πληρείται από όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 

Ως προς την Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια ισχύουν τα εξής : 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για 

καθεμιά από τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού κλεισμένες χρήσεις (2019, 2020, 

2021) ίσο ή μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, 

θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες 

κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων 

του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, η 

ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Επίσης σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, οι παραπάνω 

ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης και ο επικεφαλής εταίρος θα 
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πρέπει να έχει γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού 

του έργου για καθεμιά από τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού κλεισμένες χρήσεις. 

 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ο υποψήφιος (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων ένα τουλάχιστον 

μέλος αυτής) ή υπεργολάβος αυτού πρέπει: 

 

Α)  Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο 

πλαίσιο Έργων  αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο 

και συγκεκριμένα, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2019, 2020, 2021) απαιτείται να έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς συμβάσεις προμήθειας προϊόντων ή/και υπηρεσιών σύμφωνα με τα 

κατωτέρω κατ’ ελάχιστον: 

 

• Τουλάχιστον μία (1) Σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού DMR Tier-II ή Tier-III ελάχιστου 

προϋπολογισμού 30.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.) 

 

• Τουλάχιστον μία (1) Σύμβαση η οποία να περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για σκοπούς βελτίωσης οχήματος ειδικών επιχειρήσεων και αποστολών 

 

• Τουλάχιστον μία (1) Σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού τηλεματικής η οποία να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τριακόσιες πενήντα (350) συσκευές εντοπισμού 

 

Η συμβατική αξία των ανωτέρω έργων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 450.000 € (άνευ 

Φ.Π.Α.) σωρευτικά. 

 

B) Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συστήσουν Ομάδα Έργου και να ορίσουν Υπεύθυνο 

Έργου, που δεσμεύει τον Ανάδοχο για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου. Η ομάδα ή 

μέλη αυτής θα είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε σχετικό με το έργο 

πρόβλημα παρουσιαστεί και σε οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη σύσκεψη λάβει χώρα.  

 
Β.1) Ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει κατ’ ελάχιστον: 
 
i. Να είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντικείμενο σπουδών συναφές με Πληροφορική ή Επιστήμη και 
Τεχνολογία Υπολογιστών ή Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Τηλεπικοινωνιών και 
δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της ημεδαπής ή απόφοιτος ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας 
της αλλοδαπής 
 
ii. Να έχει τουλάχιστον 10-ετή εργασιακή εμπειρία, με ένα (1) τουλάχιστον επιτυχώς ολοκληρωμένο 
έργο από τη θέση του υπεύθυνου έργου της ομάδας ως υπεύθυνος έργου, με αντικείμενο την 
προμήθεια και εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού DMR Tier-II ή Tier-III, το οποίο να έχει 
παραληφθεί με επιτυχία και να βρίσκεται σε λειτουργία και χρήση. Επίσης θα πρέπει να έχει 
συντονίσει τουλάχιστον ένα (1) έργο που να αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για σκοπούς 
βελτίωσης οχήματος ειδικών επιχειρήσεων και αποστολών.  

 
Β.2) Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου πρέπει κατ’ελάχιστον: 
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i.    Να είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντικείμενο σπουδών συναφές με Πληροφορική ή Επιστήμη και 
Τεχνολογία Υπολογιστών ή Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Τηλεπικοινωνιών και 
δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της ημεδαπής ή απόφοιτος ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας 
της αλλοδαπής 
 
ii. Να έχει τουλάχιστον 10-ετή εργασιακή εμπειρία στον τομέα και από τη θέση του τεχνικού 
υπεύθυνου έργου, με ένα (1) τουλάχιστον επιτυχώς ολοκληρωμένο έργο με αντικείμενο την 
προμήθεια και εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού DMR Tier-II ή Tier-III, το οποίο να έχει 
παραληφθεί με επιτυχία και να βρίσκεται σε λειτουργία και χρήση. Επίσης θα πρέπει να έχει 
συντονίσει τουλάχιστον ένα (1) έργο που να αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για σκοπούς 
βελτίωσης οχήματος ειδικών επιχειρήσεων και αποστολών.  
 
Β.3) Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιημένους χειριστές 
/ εκπαιδευτές ΣμηΕΑ οι οποίο θα πρέπει κατ’ελάχιστον: 
 
i. Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 
αλλοδαπής. 
 
ii. Να είναι πιστοποιημένοι από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην κατηγορία 
ΣμηΕΑ UAS Pilot C. Τα εν λόγω πτυχία πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς. 
 
iii. Να έχουν συνολικό αριθμό ωρών πτήσεων άνω των εκατό (100) έκαστος. 
 

 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

1.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

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

Τμηματικές Πληρωμές, με δυνατότητα προκαταβολής, ως εξής: 

• Δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής ποσοστού έως τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την υπογραφή της Σύμβασης, και με την κατάθεση  ισόποσης 

εγγύησης προκαταβολής, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

72 παρ. 1 περ. δ του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 4.1. της Διακήρυξης. 

 

 

• Καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την 

παραλαβή της Φάσης 2, αφαιρουμένης της προκαταβολής που αναλογεί και αφού παρακρατηθεί ο 

με το παρακάτω οριζόμενο επιτόκιο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας 

προκαταβολής (για το διάστημα από τη λήψη της προκαταβολής μέχρι την αντίστοιχη παραλαβή) 
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• Καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την 

παραλαβή της Φάσης 3, αφαιρουμένης της προκαταβολής που αναλογεί και αφού παρακρατηθεί ο 

με το παρακάτω οριζόμενο επιτόκιο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας 

προκαταβολής (για το διάστημα από τη λήψη της προκαταβολής μέχρι την αντίστοιχη παραλαβή) 

 

• Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος θα καταβληθεί μετά την Οριστική Παραλαβή του 

έργου, αφαιρουμένης της προκαταβολής που αναλογεί και αφού παρακρατηθεί ο με το παρακάτω 

οριζόμενο επιτόκιο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής. 

 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 

λήψεως μέχρι την ημερομηνία των ανωτέρω παραλαβών. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 

λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 

διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 

ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 

χορηγηθείσας προκαταβολής. 

 

Η πληρωμή των συμβατικών τιμημάτων θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

IV.1) Περιγραφή: 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική διαδικασία με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr . Η σύμβαση θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και καλύπτεται από τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών. 

 

 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες: 
IV2.2)Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 10-08-2022 , ώρα: 15:00:00. 

IV2.4) Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

IV.2.6) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. 

IV.2.7) Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22-08-2022 και ώρα 15:00:00 .  

Στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιείται από το πιστοποιημένο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Επιτροπή Διαγωνισμού, : 

• η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», 

την 22-08-2022 και ώρα 15:00:00 & 

• η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΤΜΗΜΑ VΙ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
VΙ.1) Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 
 
VΙ.3) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: 

 

 

Α.Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων για παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών είναι η 26-07-2022 

& ώρα: 23:59:59. 

 

Β. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), «εγγυητική επιστολή συμμετοχής» , 
ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής αξίας, ήτοι 18.980,64€, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος V. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
 
Γ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 37.961,29€ και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο 
οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, 
η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
 
Δ. Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 
που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της καθαρής συμβατικής αξίας της παρούσας διακήρυξης. 
 
Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας. 
 
Ε. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της Διακήρυξης, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης. Η προκαταβολή 
και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 
της Διακήρυξης. 
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V.4)  Διαδικασίες προσφυγής 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

ΕΑΔΗΣΥ (τέως ΑΕΠΠ), Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, 18233, E-mail: aepp@aepp-

procurement.gr, Τηλ: +30 2132141216, Φαξ: +30 2132141229, Διεύθυνση Internet (URL): 

http://www.aepp-procurement.gr  

 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 

αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 

και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 

εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 . 

Πρόσθετες πληροφορίες για προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων της 

αναθέτουσας αρχής, που ασκούνται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

αναφέρονται ειδικότερα στην παρ. 3.4 της Διακήρυξης. 

 

 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Ενιαία 

Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ΕΑΔΗΣΥ (τέως ΑΕΠΠ), Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, 

18233, E-mail: aepp@aepp-procurement.gr, Τηλ: +30 2132141216, Φαξ: +30 2132141229, Διεύθυνση 

Internet (URL): http://www.aepp-procurement.gr  

 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 29-06-2022. 
 
 

http://www.aepp-procurement.gr/
http://www.aepp-procurement.gr/
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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