
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΣΗ 62/2021 

 

ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΚΟΤ ΔΕΚΣΗ GPS 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 10.000,00 € 

 (12.400,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

α) υγγραφή Τποχρεώςεων 

β) Σεχνική Ζκθεςη 

γ) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

δ) Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 

 

Καβάλα, Νοζμβριοσ 2021 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

«Προμήθεια γεωδαιτικοφ δζκτη GPS» 

 
Άρθρο 1ο 

Αναθζτων φορζασ - Κφριοσ τησ προμήθειασ - τοιχεία επικοινωνίασ 
1.1. Ανακζτων φορζασ: Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ 

(Δ.Ε.Τ.Α.Κ.). 

1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ προμικειασ: Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ : Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.4. Προϊςτάμενθ Αρχι: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.5. Διευκφνουςα Τπθρεςία: Η Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.6. τοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Αγίου Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201, Καβάλα 

 Αρικμόσ τθλεφϊνου: 2510620350 

 Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax): 2510620355 

 Ιςτοςελίδα: www.deyakav.gr 

 

Άρθρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

2.1. Η διενζργεια τθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ τθσ «Προμικεια γεωδαιτικοφ 
δζκτθ GPS» κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του ν.  
3463/2006 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθν περ. (38) του άρκρου 377 του ν. 4412/2016 και του ν. 
1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) «Περί κινιτρων διά τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και 
Αποχετεφςεωσ». 

 

Άρθρο 3ο 
Αντικείμενο προμήθειασ - Προχπολογιςμόσ 

3.1. Η παροφςα μελζτθ αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ «Προμικεια γεωδαιτικοφ δζκτθ 
GPS». 

3.2. Η δαπάνθ για τθν προμικεια προεκτιμάται ςτο ποςό των δζκα χιλιάδων ευρϊ 
(10.000,00 €) πλζον Φ.Π.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των δϊδεκα χιλιάδων 
τετρακοςίων ευρϊ (12.400,00 €), θ οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ 
πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οικονομικϊν ετϊν 2021 και 
2022 (Κ.Α. 25.00.00 και Κ.Α. 54.00.00). 

 
 
 

http://www.deyakav.gr/
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Άρθρο 4ο 
Είδοσ τησ διαδικαςίασ - Κριτήρια ανάθεςησ 

4.1. Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από 
τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ ςε τρίτο, με πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν, και 
κριτιρια ανάκεςθσ τθ δυνατότθτα καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον 
ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 328 του ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο 
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ 

5.1. Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν είναι θ 15/12/2021 
θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12:00 π.μ. 

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Σρφφωνα 

14, 65201 Καβάλα. 

5.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται 
αποδεκτι καμία προςφορά.  

 
Άρθρο 6ο 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 
6.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ζχουν τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α. κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ· 

β. κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)· 

γ. τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

6.2. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ προχποκζτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ 
είναι πλιρωσ ενιμεροσ των τευχϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ 
όρουσ ανεπιφφλακτα. Η επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμιριο 
ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ 
προμικειασ ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Άρθρο 7ο 
Ζγγραφα μελζτησ – Πρόςκληςη 

7.1. Σα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 

του ν. 4412/2016. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ 
κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

α. Η οικονομικι προςφορά. 

β. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ. 

γ. Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

δ. Η τεχνικι ζκκεςθ.  
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ε. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ προμικειασ (εφόςον ςυνταχκοφν). 

7.2. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 330 του ν. 4412/2016, θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

ςυντάςςει και αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για κατάκεςθ ζγγραφων 
προςφορϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

 

Άρθρο 8ο 
Γλώςςα ςφνταξησ των προςφορών 

8.1. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ και 
οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

8.2. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05/10/1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984.  

8.3. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 

υποβάλλονται εναλλακτικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 

 

Άρθρο 9ο 
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

9.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 παρ. 84 και 86 του ν. 4441/2016 ο 
προςφζρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά κανζνα δικαιολογθτικό. 

 

Άρθρο 10ο 
Εγγυήςεισ 

10.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, οι ανακζτοντεσ 

φορείσ μποροφν να μθν απαιτιςουν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ από 
τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ. 

 
Άρθρο 11ο 

Τποβολή φακζλου προςφοράσ 
11.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά θ οποία κα 

περιλαμβάνει το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν 
προςφορϊν. 

11.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.  

11.3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα 

αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

 Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Η επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Τ.Α.Κ.». 

 Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΚΟΤ ΔΕΚΣΗ GPS». 

 Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν). 
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 Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)). 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

11.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει το ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ άρτια ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 
υποψιφιο ανάδοχο, κακϊσ και τα ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ 
τεχνικισ ζκκεςθσ. 

11.5. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ (€) και 
δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν ςυνολικι αμοιβι τθσ προμικειασ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτο 
τεφχοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. τθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ο οποίοσ αναγράφεται ξεχωριςτά.  

11.6. τθν τιμι προςφοράσ του προμθκευτι κα ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα 
μεταφοράσ των προςφερόμενων ειδϊν ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ από τον τόπο παραγωγισ 
τουσ μζχρι τθν αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κακϊσ και θ επιτόπια (ςτθν ζδρα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.) 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ από εξειδικευμζνο προςωπικοφ του αναδόχου. 

  

Άρθρο 12ο 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 

12.1. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

12.2. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα κατά τθ διάταξθ του 
άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

12.3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ 
μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ 
τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων κθρφςςεται ζκπτωτοσ και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ. 

 
Άρθρο 13ο 

Δικαιολογητικά κατακφρωςησ 
13.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ ειδοποιεί εγγράφωσ 

τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) του άρκρου 80 του ν. 
4412/2016, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 
73 και 74 του ν. 4412/2016 και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 

άρκρων 75 ζωσ 78 του ν. 4412/2016. 

13.2. Αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 και τθν περ. β’ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, 

 β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, 
εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
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αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ α’, 

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, περί 
κριτθρίων επιλογισ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν 
προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτϊν 
προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ, 

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ και 

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  

13.3. Σα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) 

και τα άρκρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν 
ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

 
Άρθρο 14 ο 

Χρόνοσ - Σόποσ - Σρόποσ παράδοςησ 
14.1. Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 215 

του ν. 4412/2016. 

14.2. Σόποσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., επί τθσ 
οδοφ Αγ. Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201 Καβάλα. 

14.3. Σα περιγραφόμενα ςτθ μελζτθ είδθ τθσ προμικειασ κα παραδίδονται από τον 
ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.  

14.4. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων τθσ 
προμικειασ. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ απορρόφθςθ του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

14.5. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
προμικειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα μελζτθ. Η παραλαβι των υλικϊν 
πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν. 4412/2016. Η παραλαβι των 
υλικϊν τθσ προμικειασ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., με τθν 
ζκδοςθ αντίςτοιχων πρωτοκόλλων παραλαβισ. Δεδομζνου ότι θ προμικεια κα γίνεται 
τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., κα ςυντάςςεται 
πρωτόκολλο παραλαβισ μετά τθν παράδοςθ τθσ κάκε τμθματικισ ποςότθτασ. Κατά τθ 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ 

(μακροςκοπικόσ, εργαςτθριακόσ, πρακτικι δοκιμαςία, κ.λπ.) και καλείται να παραςτεί, εφόςον 
το επικυμεί και ο ανάδοχοσ. Σο κόςτοσ διενζργειασ των απαιτοφμενων ελζγχων επιβαρφνει τον 
προμθκευτι. Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ 
ι δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 
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Άρθρο 15ο 
Σρόποσ πληρωμήσ 

15.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ 
υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο πϊλθςθσ αγακϊν, για τα υλικά που ζχει παραδϊςει και 
παραλάβει θ αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και ζχει εκδϊςει για το λόγο αυτό το 
αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

15.2. Η πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 200 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

15.3. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. 

15.4. Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Καβάλα, 26-11-2021 

Ο υντάξασ 
Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ  

Ανάπτυξθσ και Προγραμματιςμοφ 
τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Σ.Τ.  

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

αμψοφνογλου Μερόπθ Άννα 
Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

«Προμήθεια γεωδαιτικοφ δζκτη GPS» 

 

1.1. Η Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., προκειμζνου να εξαςφαλίςει τον ζλεγχο και 
χωροκζτθςθ των υφιςτάμενων και των υπό καταςκευι δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 
κακϊσ και των εγκαταςτάςεϊν τθσ, είναι απαραίτθτθ, μεταξφ άλλων και θ τοπογραφικι 
αποτφπωςι τουσ. Δεδομζνου ότι ο υπάρχον τοπογραφικόσ εξοπλιςμόσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. δεν 
ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ (μθ δυνατότθτα τοπογραφικισ αποτφπωςθσ με 
χριςθ δορυφορικϊν ςυςτθμάτων), κρίνεται απαραίτθτθ θ προμικεια ενόσ ςφγχρονου 
γεωδαιτικοφ δζκτθ GPS, ο οποίοσ κα ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ τθσ Τπθρεςίασ για τθν 
τοπογραφικι αποτφπωςθ των δικτφων και των εγκαταςτάςεϊν τθσ.      

Η ςυγκεκριμζνθ προμικεια περιλαμβάνει: 

- ζνα (1) γεωδαιτικό δζκτθ GPS, με δυνατότθτα λιψθσ ςιματοσ από όλα τα 
δορυφορικά ςυςτιματα, για τον άμεςο προςδιοριςμό τθσ κζςθσ των ςθμείων αποτφπωςθσ 
χωρίσ να απαιτείται θ εξάρτθςθ του οργάνου από γνωςτά τριγωνομετρικά ςθμεία, με 
αποτζλεςμα τον γριγορο και ιδιαιτζρωσ ακριβι προςδιοριςμό κζςθσ, ενεργοποίθςθ Tilt με 
ζναν κωδικό, κεραία τελευταίασ γενιάσ, εξάρτθμα ςτιριξθσ και φόρτιςθσ (ςτυλεόσ, βάςθ 
ςτιριξθσ του χειριςτθρίου ςτον ςτυλεό, φορτιςτι για τον δζκτθ και φορτιςτι για το 
χειριςτιριο πεδίου) και κικθ μεταφοράσ· 

- ζνα (1) χειριςτιριο πεδίου, με λειτουργικό ςφςτθμα Win 10, 4GB RAM, 64GB EMMC, 

ευανάγνωςτθ οκόνθ 8’’ με ελαχ. ανάλυςθ 1280x800pixel και ελαχ. φωτεινότθτα 420cd/m2, 
οπίςκια κάμερα 5MP και εμπρόςκια 2MP, βακμό προςταςίασ ΙP67, κατάλλθλο λογιςμικό 
πεδίου για τισ λειτουργίεσ αποτφπωςθσ και χάραξθσ (ςθμείων, ευκυγραμμιϊν και ςθμείων 
παραπλεφρωσ τθσ ευκυγραμμίασ, καμπυλϊν, ψθφιακοφ μοντζλου εδάφουσ, ιςοχψϊν 
καμπυλϊν, κ.τ.λ.), υποςτιριξθ ελλθνικϊν προβολικϊν ςυςτθμάτων ςυντεταγμζνων ΕΓΑ’87 
και UTM κ.α.· 

- ετιςια ςυνδρομι ςε δίκτυο ςτακμϊν αναφοράσ προκειμζνου οι μετριςεισ των 
ςτακμϊν από το ςφςτθμα των δορυφόρων να ςυγκεντρϊνονται ςε πραγματικό χρόνο ςε 
κζντρο ελζγχου και να γίνονται αυτοματοποιθμζνα οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ ςφαλμάτων, 
ϊςτε ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να μπορεί να αποτυπϊςει και να χαράξει ςθμεία με ακρίβεια 
2cm· 

- ετιςιο ςυμβόλαιο ςε πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ, προκειμζνου ο γεωδαιτικόσ 
δζκτθσ GPS να μπορεί να λαμβάνει τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ από το δίκτυο ςτακμϊν 
αναφοράσ μζςω δικτφου internet κινθτισ τθλεφωνίασ· 

- επιτόπια εκπαίδευςθ προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
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1.2. Ο προσ προμικεια εξοπλιςμόσ κα πρζπει να καλφπτει τισ παρακάτω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ / απαιτιςεισ: 

 
Γενικά 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να ενςωματϊνει τθν GNSS κεραία και τθ μπαταρία. 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να ενςωματϊνει όλα τα παρελκόμενα για τθ ςωςτι 

λειτουργία του δζκτθ GPS ςε εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου RTK. 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS, θ κεραία, θ μθτρικι πλακζτα και το λογιςμικοφ πεδίου να 
είναι του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 
Σεχνικζσ μζτρηςησ και ακρίβεια ςυςτήματοσ 

- τατικόσ / ταχφσ ςτατικόσ εντοπιςμόσ κζςθσ με οριηοντιογραφικι ακρίβεια 3mm ± 
0,4ppm και υψομετρικι ακρίβεια  5mm ± 0,5ppm. 

- Κινθματικόσ Εντοπιςμόσ κζςθσ ςε πραγματικό χρόνο (Real Time Kinematic/Network 

RTK) με οριηοντιoγραφικι ακρίβεια τουλάχιςτον 5mm ± 0,5ppm και υψομετρικι ακρίβεια  
10mm ± 0,8ppm. 

- Οριηοντιογραφικι ακρίβεια L-band < 0,1m.  

- Τψομετρικι ακρίβεια  L-band < 0,2m. 

 
Χαρακτηριςτικά δεκτών GNSS 

- Να διακζτει τουλάχιςτον 220 κανάλια παρακολοφκθςθσ δορυφορικοφ ςιματοσ. 
Παρακολοφκθςθ ςθμάτων των δορυφόρων GPS ςτισ φζρουςεσ ςυχνότθτεσ L1C/A, L1C, L2C, 
L2P(Τ), L5. Παρακολοφκθςθ ςθμάτων των δορυφόρων GLONASS ςτισ φζρουςεσ ςυχνότθτεσ 
L1C/AL1P, L2C/A, L2P, L3C. Παρακολοφκθςθ ςθμάτων των δορυφόρων SBAS 

(L1/L5WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) και του Δορυφορικοφ ςυςτιματοσIRNSS ςτθ ςυχνότθταL5. 
Παρακολοφκθςθ ςθμάτων των δορυφόρων BeiDou B1, B2. Παρακολοφκθςθ ςθμάτων των 
δορυφόρων QZSS L1C/A, L1-SAIF, L1C, L2C, L5. Παρακολοφκθςθ ςθμάτων των δορυφόρων 
GALILEOE1, E5a, E5b, Alt-BOC. Επίςθσ να ζχει δυνατότθτα λιψθσ δορυφορικοφ ςιματοσ L-
band. 

- Σα δορυφορικά ςυςτιματα GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, SBAS, QZSS, IRNSS να 

είναι ενεργοποιθμζνα από τθν αρχι. 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να μπορεί να εκτελεί RTK εφαρμογζσ. 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να διακζτει τεχνολογία Bluetooth για τθν αςφρματθ 
επικοινωνία του με το χειριςτιριο πεδίου και τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του άνευ καλωδίων. 

- Να είναι δυνατι θ ζναρξθ και παφςθ τθσ καταγραφισ αρχείων πρωτογενϊν 

δορυφορικϊν μετριςεων από κουμπιά του ίδιου του δζκτθ, χωρίσ τθν χριςθ χειριςτθρίου. 

- Να υπάρχουν ενδείξεισ ςτθν πρόςοψθ του δζκτθ που να ενθμερϊνουν τον χριςτθ 
τουλάχιςτον για τθν κατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του δζκτθ, τον αρικμό των δορυφόρων που 
παρακολουκοφνται και τθν επάρκεια των μπαταριϊν. 

- Να διακζτει εςωτερικι μνιμθ τουλάχιςτον 8GB για καταγραφι ςτατικϊν 

μετριςεων. 

- Να είναι λειτουργικόσ ςε κερμοκραςίεσ από -40οC ζωσ +65οC τουλάχιςτον.  
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- Να είναι ανκεκτικόσ ςφμφωνα με το πρότυπο IP67. 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να ζχει μικρό βάροσ < 1,2kg. 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να διακζτει τεχνολογία μζτρθςθσ υπό κλίςθ (tilt) 

εξαςφαλίηοντασ αξιόπιςτεσ μετριςεισ χωρίσ να χρειαςτεί να οριηοντιωκεί. Η ενεργοποίθςθ του 
να γίνεται με ζναν κωδικό. 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να ζχει ρυκμό ανανζωςθσ ςιματοσ, ρυκμό καταγραφισ 
10Hz με δυνατότθτα ζωσ 20Hz. 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να διακζτει κφρα ςειριακι, micro USB και τροφοδοςίασ. 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS να διακζτει ειδικό φίλτρο για τθ διόρκωςθ του ςιματοσ 

λόγω του ςφάλματοσ πολλαπλϊν διαδρομϊν (Multipath Reduction) κακϊσ και τεχνολογία που 
παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ για να ανιχνεφςει και να αφαιρζςει 
διακυμάνςεισ που μποροφν να προκαλζςουν προβλιματα ςτθ παρακολοφκθςθ, από 
κραδαςμοφσ, μθχανικά χτυπιματα κ.τ.λ., προςδίδοντασ τθν βζλτιςτθ δυνατι ακρίβεια. 

 
Χειριςτήριο υςτήματοσ 

- Να χρθςιμοποιεί λειτουργικό ςφςτθμα Microsoft Windows 10. 

- Να διακζτει επεξεργαςτι τουλάχιςτον 1,44GHz. 

- Να διακζτει δφο κάμερεσ μία μπροσ 2MP και μία πίςω 5MP, ενςωματωμζνο 
GNSSGPS L1, GLONASS L1, QZSS για αυτόνομθ χριςθ του. 

- Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 8’’, υψθλισ ευκρίνειασ ςε 

οποιεςδιποτε ςυνκικεσ φωτιςμοφ και ανάλυςθσ τουλάχιςτον 1280x800pixel. 

- Σο χειριςτιριο να διακζτει κφρα USB2.0, microUSB, microHDMI και κφρα headset 
Jack. 

- Να ζχει εςωτερικι μνιμθ RAM τουλάχιςτον 4GB και μζγιςτθ χωρθτικότθτα 64GB. 

- Να διακζτει ενςωματωμζνο GSM Modem 4G FDD-LTE. 

- Να διακζτει αςφρματθ επικοινωνία Bluetooth 4.0 κακϊσ και WiFi (802.11a/b/g/n) 
Wirless LAN ςτα 2,4GHz και 5GHz. 

- Να είναι ανκεκτικό ςφμφωνα με το πρότυπο IP67. 

 
Λογιςμικό Πεδίου 

- Να υποςτθρίηει διάφορα datum και προβολικά ςυςτιματα ςυντεταγμζνων και 
ειδικότερα τθν ΕΓΑ’87 και τθν UTM. Να υποςτθρίηει τοπικά και αυκαίρετα ςυςτιματα 
ςυντεταγμζνων. Να υποςτθρίηει επίςθσ τα νζα ςυςτιματα HEPOS GGRS87/TM87 και 
HTRS07/TM07. 

- Να παρζχει πλιρθ εποπτεία λειτουργίασ του δζκτθ όπωσ αρικμόσ λαμβανόμενων 
δορυφόρων, ακρίβεια εντοπιςμοφ, αρικμοφσ DOP και πίνακα με ςτοιχεία από τουσ 
λαμβανόμενουσ δορυφόρουσ. 

- Να επιτρζπει ςτο χριςτθ να κακοδθγεί και να ρυκμίηει τον δζκτθ είτε για RTK, είτε 

για post - processing τοπογραφικζσ εφαρμογζσ. 

- Να ζχει δυνατότθτα φόρτωςθσ online υπόβακρων μζςο WMS υπθρεςιϊν, για 
υπόβακρα από Bing, Ktimanet κ.τ.λ. 
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- Να υποςτθρίηει τθν ειςαγωγι τοπικϊν μοντζλων γεωειδοφσ για τθ ςωςτι μετατροπι 

των γεωμετρικϊν υψομζτρων ςε ορκομετρικά. 

- Να υποςτθρίηεται θ καταγραφι ςθμείων (points) και θ ζνωςθ αυτϊν με γραμμζσ 
(lines). 

- Να παρζχει πλθροφορίεσ μικουσ μεταξφ ςθμείων και εμβαδόν επιφάνειασ ςτο 

πεδίο. 

- Να υποςτθρίηει λειτουργίεσ χάραξθσ. Η χάραξθ ςε ςθμεία να γίνεται με γραφικό και 
αναλυτικό τρόπο για εφκολο προςδιοριςμό των ςθμείων.    

- Να παρζχει δυνατότθτα γραφικισ απεικόνιςθσ των ςθμείων και κακοδιγθςθσ ςτα 
ςθμεία χάραξθσ. 

- Να υποςτθρίηει τθν ειςαγωγι και εξαγωγι αρχείων μορφισ .dxf, .dwg, .shp και 

αρχείων ςυντεταγμζνων μορφισ ASCII κακϊσ και αρχείων raster (.jpeg, .geotif, .bmp). 

- Να παρζχεται θ δυνατότθτα για online μεταφορά δεδομζνων μεταξφ πεδίου - 
γραφείου. 

- Να παρζχεται θ δυνατότθτα εφαρμογισ CoGo ρουτινϊν, που επιτρζπουν τον 

υπολογιςμό τθσ γωνίασ διεφκυνςθσ και τθσ απόςταςθσ μεταξφ δφο ςθμείων, τον 
προςδιοριςμό του ςθμείου τομισ μεταξφ δφο διευκφνςεων, τθ χάραξθ διχοτόμου μεταξφ δυο 
διευκφνςεων που ςχθματίηουν γωνία μεταξφ τουσ, τθ μετατροπι τθσ κλίμακασ των 
αποςτάςεων των ςθμείων από τον ςτακμό αναφοράσ και τθ μεταφορά και τθν περιςτροφι 
ςθμείων γφρω από ζνα γνωςτό ςθμείο, εμβαδομζτρθςθ, DTM, υπολογιςμό ιςοχψϊν 
καμπυλϊν, κ.τ.λ. 

- Να παρζχεται θ δυνατότθτα εφαρμογισ χάραξθσ ςθμείων, ευκυγραμμιϊν και 
ςθμείων παραπλεφρωσ τθσ ευκυγραμμίασ, χάραξθ από λίςτα ςθμείων, πφκνωςθ, offset, 
χάραξθ καμπυλϊν, ψθφιακό μοντζλο εδάφουσ, ιςοχψϊν καμπυλϊν κ.τ.λ. 

- Να παρζχεται θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ ςυντομεφςεων - εικονικϊν πλικτρων 
τουλάχιςτον ζξι (6) κωδικϊν. 

- Να υποςτθρίηει δυνατότθτα χάραξθσ ςθμείων ευκυγραμμιϊν και ςθμείων 

παραπλεφρωσ τθσ ευκυγραμμίασ. 

- Να διακζτει πλιρεσ μενοφ γεωμετρικϊν υπολογιςμϊν πεδίου για τον εφκολο 
υπολογιςμό αηιμοφκιων, υπολογιςμοφ ςθμείων με αηιμοφκια και αποςτάςεισ κ.τ.λ. 

- Να υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτο μενοφ του 

λογιςμικοφ πεδίου. 

 
Εξαρτήματα - Παρελκόμενα 

- Ο γεωδαιτικόσ δζκτθσ GPS κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα εξαρτιματα 

- παρελκόμενα: 

 Ζνα (1) ςτυλεό από ανκρακονιματα φψουσ 2m. 

 Μία (1) βάςθ ςτιριξθσ του χειριςτθρίου ςτον ςτυλεό. 

 Ζνα (1) φορτιςτι για το δζκτθ. 

 Ζνα (1) φορτιςτι για το χειριςτιριο πεδίου. 

 Μία (1) κικθ μεταφοράσ. 
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Δίκτυο Μονίμων ταθμών Αναφοράσ (Μ..Α.) 

- Δυνατότθτα Δικτφου Μονίμων τακμϊν Αναφοράσ (Μ..Α.) με κάλυψθ ςε όλο τον 

Ελλαδικό χϊρο, αποτελοφμενο από τουλάχιςτον 98 Μόνιμουσ τακμοφσ Αναφοράσ, ζτςι ϊςτε 
να παρζχεται θ μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια. 

- Δυνατότθτα ςφνδεςθσ του δικτφου με παγκόςμια ι/και ευρωπαϊκά γεωδαιτικά 
υςτιματα Αναφοράσ υψθλισ ακρίβειασ (π.χ. ITRF). 

- Δυνατότθτα ζμμεςθσ ςφνδεςθ με το Ελλθνικό Γεωδαιτικό φςτθμα Αναφοράσ 

HTRS07 μζςω των ςτακμϊν αναφοράσ του δικτφου EPN.  

- Σο δίκτυο ςτακμϊν αναφοράσ να υποςτθρίηει GPS και GLONASS, να παρζχει 
δεδομζνα πραγματικοφ χρόνου ςε διάφορεσ μορφζσ επίλυςθσ (Singlebase, VRS, κ.λπ.) ςτα 
διεκνι Standards Δικτυακισ επίλυςθσ. 

- Σο δίκτυο να παρζχει τθ δυνατότθτα λιψθσ πρωτογενϊν δεδομζνων ςε μορφι 

Rinex. 

- Σο Δίκτυο Μονίμων τακμϊν Αναφοράσ να διακζτει πιςτοποίθςθ από ανεξάρτθτο 
φορζα.  

- Θα πρζπει να προςφζρεται ςυνδρομι ςτο δίκτυο ςτακμϊν αναφοράσ για 1 ζτοσ για 
υπθρεςίεσ RTK, κακϊσ και ετιςια ςυνδρομι (κάρτα sim) ςε πάροχο κινθτισ τθλεφωνίασ για 
χριςθ δεδομζνων. 

 
Ζντυπα Διαςφάλιςησ Ποιότητασ – Εγγφηςη – Επιςκευή / υντήρηςη – Εκπαίδευςη 

- Σο εργοςτάςιο καταςκευισ του προςφερόμενου γεωδαιτικοφ δζκτθ GPS πρζπει να 

διακζτει ζγκυρο πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001:2015. 

- Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι αρίςτθσ καταςκευισ, 
αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι και κα φζρει ςιμανςθ CE (Conformite Europeenne), εκτόσ των 

υλικϊν που εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ. Η 
ςιμανςθ CE πρζπει να τοποκετείται με ορατό, ευανάγνωςτο και ανεξίτθλο τρόπο, βαςικά ςε 
κάκε ανταλλακτικό ι εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε με βάςθ τθν ακόλουκθ ςειρά 
προτεραιότθτασ: ςυςκευαςία / οδθγίεσ χριςθσ / πιςτοποιθτικό εγγφθςθσ. 

- Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να ζχει εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του. 

- O προμθκευτισ πρζπει να διακζτει δικό του επίςθμο / πιςτοποιθμζνο τμιμα Service 
για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

- Ο προμθκευτισ πρζπει να είναι επίςθμοσ εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου του γεωδαιτικοφ δζκτθ GPS ςτθν Ελλάδα και να διακζτει τα αντίςτοιχα 
πρόςφατα ζγγραφα - βεβαιϊςεισ που να το αποδεικνφουν. 

- Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ ταχφρρυκμθσ εκπαίδευςθσ του 

προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. για τθν χριςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςτο γραφείο αλλά 
και ςτο πεδίο. Η εκπαίδευςθ κα λάβει χϊρα ςτθν ζδρα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. με μζριμνα και ζξοδα του 
προμθκευτι. 

1.3. Με τθν υποβολι κάκε προςφοράσ κα υποβάλλονται και τα κάτωκι ζγγραφα: 

α. Επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 
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β. Πιςτοποιθτικό κατά ISO 9001:2015 του εργοςταςίου καταςκευισ του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

γ. Πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ CE του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (εκτόσ των υλικϊν 
που εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ). 

δ. Ζγγραφα – βεβαιϊςεισ (πρόςφατα) τα οποία αποδεικνφουν ότι ο προςφζρων είναι 
επίςθμοσ εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου του προςφερόμενου 
γεωδαιτικοφ δζκτθ GPS ςτθν Ελλάδα. 

ε. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του υποψιφιου αναδόχου ςτθν οποία κα     
δθλϊνει ότι ςτα πλαίςια ςυμμετοχισ του ςτθν «Προμικεια γεωδαιτικοφ δζκτθ GPS» τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Κ.:  

 Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ καλφπτει όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ / 
απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ 62/2021 για τθν «Προμικεια γεωδαιτικοφ δζκτθ GPS» τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα ςυνοδεφεται από εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ 
του. 

 Διακζτει δικό του επίςθμο / πιςτοποιθμζνο τμιμα Service για τθν αποκατάςταςθ 
των βλαβϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ.  

 Είναι επίςθμοσ εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου του 
προςφερόμενου γεωδαιτικοφ δζκτθ GPS ςτθν Ελλάδα. 

 Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τθσ ταχφρρυκμθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Κ. για τθν χριςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςτο γραφείο αλλά και ςτο 
πεδίο. Η εκπαίδευςθ κα λάβει χϊρα ςτθν ζδρα τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. με μζριμνα και ζξοδα 
του προμθκευτι. 

1.4. Επιςθμαίνεται ότι τα ζντυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ υποβάλλονται με ευκφνθ 
του υποψιφιου αναδόχου, ο οποίοσ με τθν υποβολι τουσ εγγυάται ότι αυτά είναι ζγκυρα και 
βρίςκονται ςε ιςχφ τόςο κατά τθν υποβολι τουσ, αλλά και για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

1.5. Κάκε παραδιδόμενο υλικό κα πλθροί τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου 
χωρίσ καμία διαφορά ι απόκλιςθ από αυτοφσ. 

1.6. Σα παραδιδόμενα υλικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τθν εργοςταςιακι 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και από τα επίςθμα εγχειρίδια χριςθσ (manual) τόςο ςτθν 
ελλθνικι όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

1.7. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι του 
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

1.8. Όλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν 
ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει 
τθν προςφορά του. 
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Καβάλα, 26-11-2021 

Ο υντάξασ 
 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ 

Σ.Y. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Χατηθςτάυρου Αντωνία 
Σοπογράφοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

«Προμήθεια γεωδαιτικοφ δζκτη GPS» 

 

Καβάλα, 26-11-2021 

Ο υντάξασ 
 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ 

Σ.Y. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

Χατηθςτάυρου Αντωνία 
Σοπογράφοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ                 
ΣΙΜΗ               

ΜΟΝΑΔΟ 
(€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 

Προμικεια γεωδαιτικοφ δζκτθ GPS 
(χειριςτιριο πεδίου, software, κεραία 

τελευταίασ γενιάσ, ενεργοποίθςθ tilt με 
ζναν κωδικό, εξάρτθμα ςτιριξθσ και 

φόρτιςθσ, κικθ μεταφοράσ κ.τ.λ.) 

42130000-9 

Σεμάχιο 1 9.300,00 9.300,00 

2 
Ετιςια απεριόριςτθ ςυνδρομι ςε δίκτυο 

ςτακμϊν αναφοράσ 
Τπθρεςία 1 400,00 400,00 

3 
Ετιςιο ςυμβόλαιο ςε πάροχο κινθτισ 

τθλεφωνίασ (πακζτο δεδομζνων) 
Τπθρεςία 1 200,00 200,00 

4 
Επιτόπια εκπαίδευςθ του προςωπικοφ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
Τπθρεςία 1 100,00 100,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ : 10.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 2.400,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 12.400,00 € 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«Προμήθεια γεωδαιτικοφ δζκτη GPS» 

 

Σου/Σθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Τ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Σθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   

Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο): 

              

Με τθν παροφςα δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν, τθν κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε επεξεργαςία, 
τουσ διενεργοφντεσ τθν επεξεργαςία, κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ διεκπεραίωςθ των 
υποκζςεϊν μου ωσ προμθκευτι τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και δθλϊνω τθ ςυγκατάκεςι μου για τθν επεξεργαςία κατά τθ 
διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ. 

Σόποσ:   

Ημερομθνία:   

   
Ο προςφζρων 

       

     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
(υπογραφι - ςφραγίδα) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ               

ΜΟΝΑΔΟ 
(€/τεμ.) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Προμικεια γεωδαιτικοφ δζκτθ GPS 38296000-6 Σεμάχιο 1   

ΑΘΡΟΙΜΑ :  

Φ.Π.Α. 24% :  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ :  


