
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  

              
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ…………………………………….  …ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
      

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

Λιτόχωρο Πιερίας, ΤΚ 60200  

Τηλ: 2352083000, Fax: 2352083974  

Email:fedolymp@otenet.gr 

Πληροφορίες: Παππάς Δ. 

 

Λιτόχωρο, 9-7-2020  

Αρ. Πρωτ.: 489  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων και εξοπλισμού Η/Υ - Λογισμικού» της 

πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης 

ΣΑ: 2019ΣΕ27510018. 

               
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη: 
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 

297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

4. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

6. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

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

8. το ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 

7 και 13 έως 15, 

9. το ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

10. το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

11. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

12. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

13. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων 

του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
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14. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4165/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ465ΧΙ8-ΙΑΝ) Απόφασης Ένταξης 

της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

15. την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575/2-7-2019 (ΦΕΚ 2825/Β’/5-7-2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, 

16. την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαση του Υπουργού και 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, 

17. την υπ’ αριθ. 19/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΕΡ46Ψ8ΒΠ-ΖΝΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου με τίτλο «Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του Δ.Σ.», 

18. Το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006500385 πρωτογενές αίτημα, και το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/61807/2028/08-08-2019 

(ΑΔΑ: ΨΤΒΞ4653Π8-ΖΙΑ) εγκεκριμένο αίτημα που αφορούν στη πρόθεση του Φορέα να προβεί στην συγκεκριμένη 

προμήθεια. 

19. την υπ’ αριθ. αριθμ. 46/29-6-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου σύμφωνα 

με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

20. Την υπ’ αριθμ. 482/8-7-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 46/2020 στο Βιβλίο Εγκρίσεων) για την 

προμήθεια τεχνικού και επιστημονικού εξοπλισμού στα πλαίσια της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5033173. 

21. την υπ’ αριθμ. 10/10-2-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί συγκρότησης 

της Επιτροπής Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα, 

22. την υπ’ αριθμ. 10/10-2-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί συγκρότησης 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα, 

23. την υπ’ αριθμ. 10/10-2-2020  απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί συγκρότησης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Φορέα. 

 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού 

διαχειριστικών δράσεων καθώς και Η/Υ - λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων εκατό ευρώ 

(11.100,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των νόμιμων κρατήσεων καθώς και των εξόδων αποστολής στην 

έδρα του Φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ» της Πράξης «Επιχορήγηση του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 

οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018. 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως και την 17-07-2020 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30. 

 

Πιν. 1 Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση Προμήθειας 

 

Τίτλος Πράξης Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5033173 

Είδος Σύμβασης Σύμβαση Προμήθειας 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης Ενενήντα (90) ημέρες 

Κριτήριο κατακύρωσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.100,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

8.951,62 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 
17-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 

Τόπος διενέργειας Έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Κέντρο Πληροφόρησης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Λιτόχωρο Πιερίας, ΤΚ 60200, από την Επιτροπή 

Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα. 

Επιβαρυνόμενος 

προϋπολογισμός 

ΣΑ Ε2751, ΚΩΔ. ΣΑ 2019ΣΕ27510018 

Χρηματοδότηση Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω 

του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις πιστώσεις 

του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510018 

Διάρκεια ισχύος προσφορών Διακόσιες (200) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής της υποβολής των 
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προσφορών 

 

Σύνολο Κρατήσεων επί % Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 

νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Κατανομή του υπό προμήθεια 

υλικού στην παρούσα 

Τα υπό προμήθεια αντικείμενα κατανέμονται στην παρούσα σε δώδεκα (12) 

Τμήματα 

 Υποβολή Προσφορών  Γίνονται δεκτές προσφορές για οποιαδήποτε από τα Τμήματα της παρούσας. Δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται 

για μέρος Τμήματος όπως και οι εναλλακτικές προσφορές. 

 

1. Τα υπό προμήθεια αντικείμενα 

Τα υπό προμήθεια αντικείμενα κατανέμονται όπως στον παρακάτω πίνακα: 

 

 «Εξοπλισμοί διαχειριστικών δράσεων και Η/Υ - λογισμικού» 

 

α/α 

Τμήματος 

Είδος 

προμήθειας 

Αριθμός 

τεμαχίων 
CPV και περιγραφή 

Τιμή 

μονάδας  

Συνολικό 

κόστος με 

Φ.Π.Α. (€) 

Πακέτο 

εργασίας / 

παραδοτέο 

(Π.Ε.) 

1 Power bank 2 31158000-8 Φορτιστές 100,00 200,00 3.1 

2 
Υπολογιστής 

server 
1 

30213400-9    

Κεντρικές μονάδες 

επεξεργασίας προσωπικών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

2.000,00 2.000,00 2.3 

3 Tablet πεδίου  4 

30213000-5  

Προσωπικοί ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

550,00 2.200,00 2.3 

4 
Λογισμικό 

Visual studio  
1 

48621000-7  Πακέτα 

λογισμικού λειτουργικών 

συστημάτων κεντρικής 

μονάδας 

500,00 500,00 2.3 

5 
Λογισμικό 

Mapserver 
1 

48821000-9 Εξυπηρετητές 

δικτύου 
3.400,00 3.400,00 2.3 

6 

MP3 για 

αναπαραγωγή 

ήχου 

8 

32331600-8 Συσκευές 

αναπαραγωγής αρχείων 

MP3 

50,00 400,00 4.6 

7 
Hχείο φορητό 

αδιάβροχο 
8 32342412-3  Ηχεία 50,00 400,00 4.6 

8 Φορητός Η/Υ 1 

30213000-5  

Προσωπικοί ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

1.000,00 1.000,00 2.2 

9 
USB 

speakerphone 
1 

30237110-3 - Διασυνδέσεις 

δικτύου 
200,00 200,00 2.2 

10 
Wifi range 

extender 
1 32343000-9   Ενισχυτές 100,00 100,00 2.2 

11 Οθόνη 55'' 1 

30231000-7  Οθόνες και 

κονσόλες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

600,00 600,00 2.2 

12 Webcam 1 30237240-3  Κάμερες Ιστού 100,00 100,00 2.2 

Σύνολο με Φ.Π.Α  11.100,00  

 

2. Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια αντικειμένων 

Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια αντικειμένων της παρούσας περιγράφονται στους 

παρακάτω πίνακες ανά Τμήμα και Υποτμήμα αυτής. 

 

Τμήμα 1: Power bank 
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α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 2 

2 Χωρητικότητα ≥ 20.000 mAh 

3 Θύρες τύπου USB-A Αριθμός θυρών ≥ 2 

4 Θύρες τύπου USB-C Αριθμός θυρών ≥ 1 

5 Γρήγορη φόρτιση ΝΑΙ 

6 Εγγύηση Έτη ισχύος εγγύησης ≥ 1 

 

Τμήμα 2: Υπολογιστής server 

 

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 1 

2 Λειτουργικό σύστημα Linux 

3 Τύπος θήκης Tower 

4 Επεξεργαστής 

Χαρακτηριστικά: 

4πύρηνος, threads 4, συχνότητα ≥ 
3,00 GHz, μέγιστη  συχνότητα 3,50 

GHz, μνήμη cache ≥ 8MB, με 

ψύκτρα. 

5 Χωρητικότητα μνήμης ≥ 8 GB 

6 Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα) ≥ 2x 2TB 

7 Σκληρός δίσκος (στροφές δίσκου) ≥ 7200 rpm 

8 Οπτικός δίσκος (DVD-RW) ΝΑΙ 

9 Hot swap ΝΑΙ 

10 Δίκτυο 2x Ethernet 10 / 100 / 1000 

11 Συχνότητα λειτουργίας ≥  300 GHz 

12 Κάρτα γραφικών ≥ 8GB Shared or equivalent 

13 Τροφοδοτικό ≥ 2 x 495 W 

14 Εγγύηση ≥ 3 έτη από τον κατασκευαστή 

 

Τμήμα 3: Tablet πεδίου 

 

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 4 

2 Ανάλυση οθόνης ≥  2560 x 1600 pixels 

3 Mέγεθος οθόνης ≥ 10,5'' (ίντσες) 

4 Λειτουργικό σύστημα Android 

5 Ανάλυση κάμερας ≥  13Mp 

6 Ταχύτητα επεξεργαστή ≥  2,35 Gz 

7 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4 

8 Μνήμη RAM ≥  4 GB 

9 Μνήμη Αποθήκευσης τουλάχιστον ≥  64 GB 

10 Media USB ΝΑΙ 

11 Συνδεσιμότητα Bluetooth, Wi-Fi ΝΑΙ 

12 Δίκτυο Σύνδεσης 4G – LTE 

13 Card Reader ΝΑΙ 

14 Χωρητικότητα μπαταρίας ≥  7300 mAh 
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Τμήμα 4: Λογισμικό Visual studio 

 

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 1 

2 Microsoft Visual Studio Pro ΝΑΙ 

3 Χρονολογία έκδοσης ≥  έτους 2015 

 

Τμήμα 5: Λογισμικό Mapserver 

 

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 1 

2 Λειτουργικό σύστημα 
Τουλάχιστον Windows Server 2019 ή 

νεότερο 

3 Τύπος θήκης Tower 

4 Στοιχεία επεξεργαστή - μοντέλο 

Ενδεικτικής τεχνολογίας Intel Xeon-S 

Processor E3 4110 ή ισοδύναμος ή 

ανώτερος 

5 Χωρητικότητα Μνήμης 

1 x 16GB (1x16GB) Single Rank x4 

DDR4-2666 CAS-19-19-19 

Registered Memory Kit 

6 Στοιχεία σκληρού δίσκου 
HDD: 4 HDD X 4TB 7200 Rpm (up 

to 8 SFF HP SAS/SATA) 

7 Ύπαρξη Hot swap ΝΑΙ 

8 Ύπαρξη οπτικού δίσκου (DVD-RW) ΝΑΙ 

9 Στοιχεία LAN Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter 

10 Στοιχεία Storage Controller 

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 

2=ports SAS Controller Module 

(RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0) 

11 Στοιχεία Form Factor Tower (4U) 

12 Χρονικό διάστημα ισχύος εγγύησης 

≥ 3 Χρόνια Εξαρτήματα, 

≥3 Χρόνια Εργατικά, 

≥3 Χρόνια Onsite 

Επισκευή την επόμενη μέρα 

 

Τμήμα 6: MP3 για αναπαραγωγή ήχου 

 

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 8 

2 Χωρητικότητα 16 GB 

3 Τύπος οθόνης TFT 

4 Διάσταση οθόνης 1,44'' (ίντσες) 

5 Επιπλέον χαρακτηριστικά 
FM Radio, Υποστήριξη Bluetooth, 

USB 

6 Υποστηριζόμενος τύπος αρχείων FLAC, MP3, WAV, WMA 

 

Τμήμα 7: Hχείο φορητό αδιάβροχο 
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α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 8 

2 Συμβατότητα 

Με φορητές συσκευές ήχου            

mp3, smarthphones, tablets, PC, 

Laptops, κ.ά. 

3 Συνδεσιμότητα 
Ασύρματη, Bluetooth 4.2, ενσύρματη 

μέσω jack 3,5mm 

4 Ανθεκτικότητα στο νερό NAI 

5 Στοιχεία μπαταρίας 
Επαναφορτιζόμενη με διάρκεια έως 

και 10h (ώρες) 

6 Ισχύς απόδοσης 8 Watt 

 

Τμήμα 8: Φορητός Η/Υ 

 

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 1 

2 Επεξεργαστής Intel Core i7, 1,8 GHz 

3 Μνήμη RAM 8GB DDR4 

4 Χωρητικότητα δίσκου 1TB 

5 Μνήμη γραφικών Δυναμική συστήματος 

6 Λειτουργικό σύστημα Windows 10 

7 Στοιχεία μπαταρίας 
Ιόντων λιθίου - 4 κυψέλες διάρκειας 

τουλάχιστον 8 ωρών 

 

Τμήμα 9: USB speakerphone 

 

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 1 

2 Στοιχεία Speaker Bandwidth 220Hz-14Hz 

3 Στοιχεία Microphone Bandwidth 50Hz- 7.75kHz 

4 Operating temperature 41-104° F  (5 - 40° C) 

5 Στοιχεία Audio Signal Processing 

Full-Duplex, Acoustic Echo 

Cancellation (AEC), Noise 

Cancellation (NC), Automatic Gain 

Control (AGC) 

 

Τμήμα 10: Wifi range extender 

  

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 1 

2 Κεραίες 3 εξωτερικές Dual Band 

3 Συχνότητα 2.4 GHz / 5 GHz 

4 Θύρες δικτύου 5 

5 Πρότυπα ασφαλείας 
64-128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-

PSK 
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Τμήμα 11: Οθόνη 55'' 

 

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 1 

2 Ανάλυση οθόνης Ultra HD, 4K 

3 Ύπαρξη Smart TV ΝΑΙ 

4 Ύπαρξη 3D ΟΧΙ 

5 Τεχνολογία Panel LED 

6 Ρυθμός ανανέωσης εικόνας 1300 PQI 

7 Ισχύς 20W 

8 Μέγεθος οθόνης Τουλάχιστον 55 ίντσες 

 

Τμήμα 12: Webcam 

        

α/α Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση 

1 Πλήθος μονάδων 1 

2 Ανάλυση κάμερας 15 megapixels 

3 Ανάλυση βίντεο 1920x1080 

4 Ρύθμιση εστίασης Auto focus 

5 Ύπαρξη μικροφώνου ΝΑΙ 

6 Ύπαρξη Facetracking ΝΑΙ 

 

3. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα 

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ενενήντα (90) 

ημέρες. Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Προμηθειών του Φορέα, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Με 

το ως άνω πρακτικό η παραπάνω Επιτροπή εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με 

τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης 

δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί, στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής Προμηθειών, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενενήντα (90) 

ημερών της διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας, και τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του 

τιμήματος. 

 

4. Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των υπό προμήθεια αντικειμένων ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων 

πενήντα ένα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (8.951,62 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των έντεκα 

χιλιάδων εκατό ευρώ (11.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 

Υποέργου (1) «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ» της Πράξης 

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 

ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2019ΣΕ27510018. Η πράξη 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.  

 

5. Τρόπος πληρωμής 

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή, από την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, του συνόλου της προμήθειας. Στο ανωτέρω τίμημα 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται 

20PROC006995546 2020-07-09



8 

 

και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λ.π. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

1. Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα. 

2. Τιμολόγιο του Αναδόχου 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

 

6. Τόπος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια αντικείμενα θα παραδοθούν στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στο 

Λιτόχωρο Πιερίας (Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ΤΚ 60200), και τα έξοδα μεταφοράς και 

παράδοσης της προμήθειας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα και 

των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο και που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. 

ή του Ε.Ο.Χ. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 

μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 παρ. 1 

και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016. 

 

8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών: 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στον Πίνακα. 1 «Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση 

Προμήθειας» και στα κεφ. 1. «Τα υπό προμήθεια αντικείμενα» και 2. «Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό 

προμήθεια αντικειμένων» της παρούσας.  

 

Ο Φάκελος κάθε προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

α) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ως ακολούθως: 

• σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας), 

καθώς και αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ασκούμενη από αυτό δραστηριότητα [πχ 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (πχ 

φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης] 

• σε περίπτωση νομικού προσώπου πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης (όπως δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ κωδικοποιημένα καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

• Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 

 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 

του Παραρτήματος I της παρούσας. 

γ) Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει Πίνακα Συμμόρφωσης, ανά Τμήμα, του προσφέροντα με αναλυτική 

περιγραφή των προσφερόμενων αντικειμένων και θα διευκρινίζεται ο χρόνος παράδοσης της προσφερόμενης προμήθειας. 

Κάθε σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. 

δ) Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ της 

παρούσας. Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. Επισημαίνεται ότι: 

1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της 

παρούσας. 

2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λ.π. που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας 

Πρόσκλησης. 
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9. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία 

και τη Διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60200 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 489/9-7-2020  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την 

υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων και εξοπλισμού Η/Υ - Λογισμικού» 

για το/τα Τμήμα/ματα …..1 αυτής  

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς: 17-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 
1. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται ο α/α (αύξων αριθμός) και ο τίτλος του/των Τμήματος/των, σύμφωνα με το κεφ. 1. «Τα 

υπό προμήθεια αντικείμενα» της παρούσας. 

 

Οι Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στα γραφεία του Φορέα και στη 

διεύθυνση Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Τ.Θ. 37, 

ΤΚ 602 00 Λιτόχωρο Πιερίας. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier 

στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται 

δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η 

καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Ο έλεγχος των Προσφορών θα διεξαχθεί την 20-07-2020 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου από την Επιτροπή Ανάθεσης, 

Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα. 

 

10. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα. Σε 

περίπτωση ισοτιμίας Οικονομικών προσφορών, η επιλογή του/των Αναδόχου/ων θα γίνεται με κλήρωση από την ως άνω 

Επιτροπή σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί και θα κοινοποιηθεί στους Προσφέροντες των οποίων οι Προσφορές 

θα εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς, ανά Τμήμα της παρούσας, δεν αποτελεί κώλυμα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

11. Κατακύρωση ανάθεσης  

Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης 

και Επιλογής και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο απαιτείται η υποβολή των ελάχιστων 

υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου όλων των μελών του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,  

2. Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και 

3. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος. 
 

 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

 

 

Νίκας Αριστείδης 

 Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

  

 

Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   Υπεύθυνη Δήλωση. 

                     2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  Οικονομική Προσφορά 

                     3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδιο Σύμβασης 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υ-

πηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:   

Ημερομηνία γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι:  
[Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας…………………………………………………..,]  
για την κατάθεση προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 489/9-7-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 
του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων και εξοπλισμού Η/Υ - Λογισμικού» του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, 
 
1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω 
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης. 
 
2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 489/9-7-
2020 Πρόσκληση. 
 
3. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε 
περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία ……. δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β 
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή των προσώπων που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 
73 παρ. 1 του ίδιου νόμου. 

Ημερομηνία:  … - … -  2020 
 

                                                                                                                                                                                       Ο Δηλών 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Οικονομική Προσφορά 
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Ημερομηνία,  …-…- 2020 

 

Προς: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

Λιτόχωρο Πιερίας, ΤΚ 60200 

 

Έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων και εξοπλισμού Η/Υ 

- Λογισμικού», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 489/9-7-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(για το/τα Τμήμα/ματα ….1 της παραπάνω Πρόσκλησης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Τμήματος Υλικό 
Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Τιμή μονάδας 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολική τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Συνολική τιμή 

με Φ.Π.Α. 

1 Power bank 2    

2 Υπολογιστής server 1    

3 Tablet πεδίου 4    

4 Λογισμικό Visual studio 1    

5 Λογισμικό Mapserver 1    

6 MP3 για αναπαραγωγή ήχου 8    

7 Hχείο φορητό αδιάβροχο 8    

8 Φορητός Η/Υ 1    

9 USB speakerphone 1    

10 Wifi range extender 1    

11 Οθόνη 55'' 1    

12 Webcam 1    

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή)  
 

 

 

 

 
1. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται ο α/α (αύξων αριθμός) και ο τίτλος του/των Τμήματος/των, σύμφωνα με το κεφ. 

1. «Τα υπό προμήθεια αντικείμενα» της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδιο Σύμβασης 
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…………………………………………………………………………………………..ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

για την Προμήθεια … στο πλαίσιο του Έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση διαχειριστικών 

δράσεων και εξοπλισμού Η/Υ - Λογισμικού» της υπ’ αριθμ. 489/9-7-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

αξίας  

 
α/α Περιγραφή Ποσότητα Αξία χωρίς Φ.Π.Α. Αξία με Φ.Π.Α. 

     

  Σύνολο  

 
… € (χωρίς Φ.Π.Α.) και … € (με Φ.Π.Α.). 

 
Στο Λιτόχωρο Πιερίας σήμερα, την … του μηνός ... , του έτους 2020, ημέρα ... , οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός μεν 

1. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας - Κέντρο 

Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου - ΤΚ 60200, με Α.Φ.Μ. 999502516 (Δ.Ο.Υ. Κατερίνης), 

νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Νίκα Αριστείδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Φορέα, καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»,  

αφετέρου δε 

2. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία … , που εδρεύει …, με ΑΦΜ … (Δ.Ο.Υ. …), ο οποίος θα 

ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος νόμιμα από …, … (ιδιότητα), 

 και έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575/2-7-2019 (ΦΕΚ 2825/Β’/5-7-2019) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

3. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαση του Υπουργού 

και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

4. Την υπ’ αριθ. 19/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΕΡ46Ψ8ΒΠ-ΖΝΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με τίτλο «Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του Δ.Σ.». 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4165/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ465ΧΙ8-ΙΑΝ) 

Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για 

δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033173 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-

2020». 

6. Την υπ’ αριθ. αριθμ. 46/29-6-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της οικείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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7. Την υπ’ αριθμ. 10/10-2-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 

συγκρότησης της Επιτροπής Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα. 

8. Την υπ’ αριθμ. 10/10-2-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 

συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα. 

9. Την υπ’ αριθμ. 489/9-7-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου προς υποβολή Προσφορών. 

10. Την υπ’ αριθμ. …/…-…-2020 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου …  

11. Την υπ΄ αριθμ. …/…-…-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της 

σύμβασης «Προμήθεια …… » στον Ανάδοχο. 

12. Το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη της παρούσας σύμβασης καλύπτεται από πίστωση του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για 

δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» (υποέργο 1) με κωδικό ΟΠΣ 

5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020». 

13. Το γεγονός ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή άλλες διοικητικές προσφυγές κατά της διαδικασίας απευθείας 

ανάθεσης. 

 
συμφωνούν και συναποδέχονται ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει στον 

δεύτερο (Ανάδοχο) την προμήθεια (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο «Προμήθεια ….. ».  

 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση του έργου με τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης  

1. Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την προμήθεια υλικών όπως στον 

παρακάτω πίνακα: 

α/α  Είδος  Αξία χωρίς Φ.Π.Α. Αξία με Φ.Π.Α. 

↓ ↓ ↓ ↓ 

 
Το ανωτέρω υλικό συνολικά θα παραδοθεί στη έδρα του Φορέα Διαχείρισης, στο Λιτόχωρο Πιερίας, από 

τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. …/…-…-2020 Προσφορά του Αναδόχου.  

2. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφο-

ρετικά στα έγγραφα της σύμβασης.   

Άρθρο 2 

Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα 

1. Η συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών 

από την υπογραφή της παρούσας ήτοι μέχρι την …. 

2. Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου, το οποίο θα 

πρέπει να υποβληθεί, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα, το αρ-

γότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενενήντα (90) ημερών της διάρ-

κειας υλοποίησης της προμήθειας και τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του 

τιμήματος. 

Άρθρο 3 

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, που εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 
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με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 4 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 5 

Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου  

1. Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. (ποσοστό 24% επί της 

αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των … ευρώ  και αναλύεται ως ακολούθως: 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) ……… 

Φ.Π.Α. 24% ……… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.) ……… 

 
2. Η καταβολή της παραπάνω αμοιβής θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης της σύμ-

βασης. 

3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες 

κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογη-

τικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που αφορά το σύνολο του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με 

το άρθρο 208 του ν.4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

4. Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η Αναθέ-

τουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα 

καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την 

καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις. 

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

ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε 

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

αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο, 

συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας, το έργο που του ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής 

ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη 

γνώμη της αναθέτουσας αρχής. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες 

που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης, 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες 

που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 7 
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Παράδοση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

1. Η παραλαβή του/των αντικειμένου/νων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16, 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την παραλαβή του συνόλου των προμηθευό-

μενων ειδών. 

Άρθρο 8 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Για όποιο θέμα δε ρυθμίζεται 

ειδικά από την παρούσα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική 

περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205Α του ν. 4412/2016. 

 
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και υπογράφηκε 

από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τρία (3) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα.  

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ TON ΑΝΑΔΟΧΟ 

Νίκας Αριστείδης 

 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 

 

…………….. 
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