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Πρόσκληση υποβολής προσφορών 

για την προμήθεια Συστήματος θερμικής παρακολούθησης 

 

 

 

Αριθ. Πρωτ.: 8233  

Αχαρνές, 5.11.2021 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

Είδος Διαδικασίας  Απευθείας ανάθεση 

Έναρξη υποβολής προσφοράς Ημερομηνία: 5.11.2021  Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 8.00 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς 

Ημερομηνία:  15.11.2021  Ημέρα:  Δευτέρα Ώρα: 8.00 

CPV 35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 

Χρόνος ισχύος σύμβασης 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 30.000,00 € (συν ΦΠΑ 24%) 

Προϋπολογισμό που 

Βαρύνει 

Π.Δ.Ε., ΣΑ Ε2751 

Κωδ. ΣΑ 2020ΣΕ27510054 

Κωδικός ΟΠΣ 5033697 

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: 

2020ΣΕ27510054 

Διάρκεια ισχύος 

Προσφορών 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Κρατήσεις Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με κάθε πληρωμή θα 

γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

Πληροφορίες 

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

Λ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 136 79 
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Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Έχοντας υπόψη: 

• 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. 

• 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», 

• το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• 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, 

• 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.  

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• 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”, 

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

• το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

• το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

• το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• 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» 

• 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 

Τηλ: 210 2445226, εσωτ.: 4 

email: foreasparnithas@gmail.com 

Δημοσιότητα στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 
www.parnitha.net  

mailto:foreasparnithas@gmail.com
http://www.parnitha.net/
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παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3845/05-05-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΥΧ46ΜΤΛΡ-ΝΔΗ) Απόφασης 

Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  για Δράσεις 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033697 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»2014-2020, 

• τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

(ΦΕΚ/1933/Β/28.12.2004), όπως ισχύει. 

• Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 απόφαση της Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α (Φ.Ε.Κ 169/ ΥΟΔΔ/03.04.2019) με τίτλο 

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». 

• Τις με αριθ. 52817 και 52778/ 2004 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ. 1933/Β/28.12.2004) με τις οποίες 

ορίζονται οι Κανονισμοί για εκτέλεση έργων και λειτουργίας του Δ.Σ., όπως ισχύουν 

•   τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 92/Α/7.5.2020). 

• την με αριθ. 6380/29.3.2021 Απόφαση του Φορέα για τον ορισμό της επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφορών 

• την από 12.3.2020 Απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης 

 

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο 

 
Για την  υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια Συστήματος 
θερμικής παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

Φυσικό αντικείμενο της σύμβαση 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος θερμικής παρακολούθησης που θα 
χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα παρακολούθησης θηλαστικών και για την διαχείριση και προστασία 
του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (διαχείριση επισκεπτών, έλεγχος έκνομων ενεργειών κλπ). Η προμήθεια 
περιλαμβάνει 2 βασικές μονάδες. Η κάθε μονάδα θα αποτελείται από το σώμα της βασικής μονάδας, έναν 
οπτικό φακό, έναν θερμικό φακό, καλώδια σύνδεσης φακών με το σώμα της βασικής μονάδας, μπαταρία, 
κάρτα μνήμης. Η προμήθεια περιλαμβάνει και έναν θερμικό φακό, ευρυγώνιο, ο οποίος θα 
χρησιμοποιείται και από τις 2 βασικές μονάδες. Το σύστημα θερμικής παρακολούθησης θα πρέπει να έχει 
τις κατάλληλες προδιαγραφές ώστε κάθε βασική μονάδα με τους φακούς να μπορούν να τοποθετηθούν 
σε drone. Αναλυτικά, οι προδιαγραφές φαίνονται στο Παράρτημα I. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ρύθμιση των μονάδων και των φακών καθώς και την εκπαίδευση του 
προσωπικού.  

Οικονομικό αντικείμενο της σύμβαση 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, συν ΦΠΑ 24% (7.200,00 €), ήτοι 

συνολική αξία 37.200,00 €. 

Διάρκεια της σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της. 
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Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

1. Παρακολούθηση της σύμβασης – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
H παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός 

και ποιοτικός έλεγχος και πρέπει να παραστεί και ο ανάδοχος. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους 

προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της/του με άλλη/ο, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

2. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την παραλαβή των παραδοτέων και σε 

διάστημα έως είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου. Η πληρωμή του 

συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

3. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Κωδ.ΣΑ Ε2751. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2020ΣΕ27510054). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης  

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η 

οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3845/05-05-2020 και έχει 

λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033697. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 

Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

4. Υποχρεώσεις αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα: 

α) τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.  
β) τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν 
γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται 
δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους.  
δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

γ) αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε 
φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς 
επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της του Φορέα Διαχείρισης από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.  

5. Καταγγελία της σύμβασης 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι της. 

6. Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της υπηρεσίας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 
Φορέα Διαχείρισης, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση 
του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

7. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για 

πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται 

από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Διαδικασία ανάθεσης - Κριτήρια Ανάθεσης   

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(χαμηλότερη τιμή).  

Λόγοι αποκλεισμού   

Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 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 
ακόλουθους λόγους: 

α. όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

β. όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης . 

γ. εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία 

δ. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
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διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

ε. εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

στ. εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής. 

 ζ. εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του. 

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

1. Περιεχόμενο προσφοράς 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνονται τα εξής: 

“…..δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση και έχω αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιέχονται στην με αριθ. 8233/5.11.2021 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση 
της προμήθειας «Συστήματος θερμικής παρακολούθησης». Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού, όπως 
αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις και διαθέτω την τεχνική ικανότητα 
για την υλοποίηση της προμήθειας». 
β. Την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

γ. Την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

2. Σύνταξη προσφοράς  

Οι προσφορές, τα αποδεικτικά έγγραφα και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να 

φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες), κ.λπ. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 

προσφορές. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Στην προσφορά θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, ήτοι: Επωνυμία 

οικονομικού φορέα, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) καθώς και ο τίτλος και ο αριθμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία 

υποβάλλουν προσφορά. 

Στην οικονομική προσφορά, η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά 

ψηφία, αριθμητικώς. Θα επισυνάπτονται προσπέκτους των καμερών ή θα δηλώνεται ιστοσελίδα όπου θα 

φαίνονται οι ιδιαίτερες προδιαγραφές.  Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  
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3. Υπογραφή προσφοράς - σφραγίδα 

Η προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του οικονομικού φορέα.   

Οι προσφορές υπογράφονται: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις τ ου Ν. 4250/2014 (Α’ 94),  είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.  

Τρόπος και Χρόνος υποβολής προσφορών 

1. Τρόπος υποβολής προσφοράς 

Η προσφορά υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με courier ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, με 

την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή έχει φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιστραφεί.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου της προσφοράς ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή της. Δεν θα παραληφθεί φάκελος ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Στον φάκελο σημειώνονται τα στοιχεία του αναδόχου και  

«Υποβολή προσφοράς για την με αριθ. 8233/5.11.2021 πρόσκληση υποβολής προσφορών 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ή ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ». 

2. Χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλονται από 5.11.2021 έως 15.11.2021, ώρα 08.00 

Διάρκεια ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

(120) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.  

Δημοσιότητα - Πληροφορίες 

Η παρούσα πρόσκληση: 

1. καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

(http://eprocurement.gov.gr). 

2. αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

3. αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.parnitha.net 

στην διαδρομή : Κεντρική Σελίδα → Ανακοινώσεις. 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκομίζει: 

α) Ποινικό μητρώο του τελευταίου τριμήνου 

http://eprocurement.gov.gr/
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β) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ τόσο για τον ανάδοχο  (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσο και για τον 

νόμιμο εκπρόσωπο. 

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ τόσο για τον ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσο και για το 

προσωπικό από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. 

δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, ανάλογα με την νομική μορφή του 

αναδόχου. 

ε) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμα. 

στ) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει ο Φορέας. 

< 

 

 

 

 

 

 

 

Για τον  

Φορέα Διαχείρισης  

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  

 

 

Δρ. Γεώργιος Καρέτσος 

Δασολόγος - Ερευνητής 
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Παράρτημα Ι. Αναλυτικές προδιαγραφές θερμικών καμερών. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος θερμικής παρακολούθησης που θα 
χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα παρακολούθησης θηλαστικών και για την διαχείριση και προστασία 
του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (διαχείριση επισκεπτών, έλεγχος έκνομων ενεργειών κλπ).  
Το σύστημα πρέπει να μπορεί να απεικονίζει την υπέρυθρη (θερμική) ακτινοβολία που εκπέμπουν ζώντες 

οργανισμοί και αντικείμενα ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες (σκόνη, καπνός, ομίχλη) και να 

ανιχνεύσει-εντοπίσει όρθιο άνθρωπο τυπικών διαστάσεων 0,5m x 1,8m, σύμφωνα με διαπιστευμένα 

κριτήρια, σε απόσταση τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) μέτρων.  

Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί ημέρα και νύχτα.  

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί σε ιστό αλλά και σε drone ανάλογα με τις ανάγκες και 

για αυτόν τον λόγο θα πρέπει κάθε μονάδα να είναι φορητή μικρή μεγέθους και με μικρό βάρος.  

Βασικό στοιχείο του συστήματος θα πρέπει να είναι η δυνατότητα να υποστηρίζει τους εξής 

συνδυασμούς: α. ταυτόχρονα 2 θερμικούς φακούς (έναν ευρείας και έναν στενής γωνίας), β. ταυτόχρονα 2 

οπτικούς φακούς, γ. ταυτόχρονα έναν οπτικό και έναν θερμικό φακό.  

 
Η προμήθεια περιλαμβάνει 2 βασικές μονάδες. Η κάθε μονάδα θα αποτελείται από το σώμα της βασικής 
μονάδας, έναν οπτικό φακό, έναν θερμικό φακό, καλώδια σύνδεσης φακών με το σώμα της βασικής 
μονάδας, μπαταρία, κάρτα μνήμης. Η προμήθεια περιλαμβάνει και έναν θερμικό φακό, ευρυγώνιο, ο 
οποίος θα χρησιμοποιείται και από τις 2 βασικές μονάδες. Το σύστημα θερμικής παρακολούθησης θα 
πρέπει να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές ώστε κάθε βασική μονάδα με τους φακούς να μπορούν να 
τοποθετηθούν σε drone. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ρύθμιση των καμερών καθώς και εκπαίδευση του 
προσωπικού.  
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ρύθμιση των καμερών καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού.  
 
 

Βασική μονάδα  

1. Το σύστημα παρακολούθησης θα αποτελείται από μια βασική μονάδα που θα μπορεί να 
προσφέρει ευέλικτο αρθρωτό σχεδιασμό και να είναι ανεξάρτητη από τους αισθητήρες, οι φακοί 
και οι λειτουργικοί αισθητήρες να μπορούν συνδέονται σε αυτήν με συνδετήρες USB-C, έτσι ώστε 
να μπορεί να εγκατασταθεί σε drones με κατασκευή εξωτερικουεξωτερικού κελύφους από 
αλουμίνιο.. 

2. Η βασική μονάδα θα πρέπει να προσφέρει ανάλυση στο οπτικό φάσμα από 4MP(2688x1512) 
τουλάχιστον μέχρι και 4K4K UHD (3840x2160) με 120 Db WDR και στο υπερυθρουπέρυθρο 
VGA(640x480).  

3. Η βασική μονάδα πρέπει να επιτρέπει το συνδυασμό τουλάχιστον δύο αισθητήρων εικόνας και 
δύο λειτουργικών αισθητήρων. Η βασική μονάδα και οι λειτουργικοί αισθητήρες θα πρέπει να 
υποστηρίζουν ισχύ έως τις μονάδες 12/24 Volts. 

4. Η βασική μονάδα θα πρέπει να υποστηρίζει δύο αισθητήρες εικόνας. Οι αισθητήρες θα μπορούν 
να έχουν διαφορετικό εστιακό μήκος, ανάλυση με διαφραγμαδιάφραγμα τουλαχιστοντουλάχιστον 
f/1.8 στο οπτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των θερμικών αισθητήρων VGA (640x480 pixels) 
με τις δυνατότητες ραδιομετρίας (μέτρηση θερμοκρασίας μεγαληςμεγάλης ακρίβειας). Διάφορες 
επιλογές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για χρήση ως αισθητήρας εικόνας. Οι αισθητήρες πρέπει 
να είναι εύκολα εναλλάξιμοι και να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες επιλογές: α. αισθητήρα 
ημέρας/νύχτας 4K με το φίλτρο κοπής IR, με το εστιακό μήκος που κυμαίνεται μεταξύ 4mm και 

28mm, β. VGA θερμικό αισθητήρα ραδιομετρίας  γιαραδιομετρίας για την 

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Γραμματοσειρά: Έντονα, Υπογράμμιση

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποιήθηκε: Διάστημα Μετά:  0 στ., Με αρίθμηση +
Επίπεδο: 1 + Στυλ αρίθμησης: 1, 2, 3, … + Έναρξη από: 1 +
Στοίχιση: Αριστερά + Στοίχιση:  0,63 εκ. + Εσοχή:  1,27 εκ.,
Να γίνεται συλλαβισμός

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά
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ανίχνευση της πυρκαγιάς και τη μέτρηση της θερμοκρασίας, γ. αισθητήρα εξαιρετικά χαμηλού 
φωτισμού και δ. αισθητήρα μόνο ημέρας ή νύχτας χωρίς μηχανικά κινούμενα μέρη. 

5. Η βασική μονάδα θα πρέπει να προσφέρει δύο λειτουργικούς αισθητήρες, με προαιρετική 
εγκατάσταση έως δύο από: α. περιβαλλοντικό αισθητήρα, (που παρέχει τον αισθητήρα PIR, τον 
αισθητήρα θερμοκρασίας και τον αισθητήρα φωτισμού) και β. μονάδα φωτός IR. 

6. Οι αισθητήρες πρέπει να μπορούν να συνδεθούν με την βασική μονάδα με καλώδιο USB με 
ελάχιστη αποδεκτή απόσταση 1  μέτρο και η βασική μονάδα θα πρέπει να υποστηρίζει την χρήση 
επεκτάσεων αισθητήρων επιτρέποντας την εγκατάσταση σε απόσταση έως και 60 μέτρων μεταξύ 
τους. 

7. Η βασική μονάδα πρέπει να επιτρέπει την εκτέλεση εφαρμογών AI και να παρέχει την δυνατότητα 
εκτέλεσης εσωτερικών αναπτυγμένων εφαρμογών (on board). 

8. Θα πρέπει να προσφέρονται οι ακόλουθες εφαρμογές με δοκιμαστική περίοδο τουλάχιστον 30 
ημερών: 

a. Αναγνώριση αντικειμένου. 
b. Ανίχνευση φωτιάς ή/και καπνού. 
c. Ανιχνεύω εισβολή.Ανίχνευση εισβολής. 

 Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν άδεια χρήσης μεμονωμένα. 
9.  
10. Η βασική μονάδα θα πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση δύο διαφορετικών οπτικών αισθητήρων 

ημέρας/νύχτας(διαφορετικά εστιακή μήκη και/ή διαφορετικές αναλύσεις ή δύο θερμικών 
αισθητήρων  με διαφορετικά εστιακά μήκη  ή οποιοδήποτε συνδυασμό. 

       Η βασική μονάδα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να επιτρέπει την ψηφιακή μεγέθυνση της 
εικόνας κατά την καταγραφή της πλήρους εικόνας, να διαθέτει μηχανισμό διόρθωσης 
παραμόρφωσης εικόνας για ευρυγώνιους φακούς, να διαθέτει αισθητήρα ανίχνευσης κραδασμών, να 
έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει προσαρμοσμένα φωνητικά μηνύματα είτε ηχογραφημένα 
απευθείας μέσω του συνδεδεμένου μικροφώνου της είτε μεταφορτωμένα σε αυτήν. 

   

  

  

11. Η βασική μονάδα πρέπει να διαθέτει ψηφιακό μηχανισμό PTZ που επιτρέπει την ψηφιακή 
μετατόπιση, κλίση και μεγέθυνση πανοραμικών εικόνων, να υποστηρίζει τη ροή βίντεο μέσω 
πρωτοκόλλων unicast και πολλαπλής εκπομπής, να επιτρέπει τη ροή κάθε αισθητήρα σε 
αποκλειστική ροή, με ελάχιστη ανάλυση FullHD, να υποστηρίζει true WDR 120dB, να  υποστηρίζει 
τη διαμόρφωση μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών HTTP (API), να έχει μέσο χρόνο 
μεταξύ αστοχιών (MTBF) όχι λιγότερο από 750.000 ώρες, να προσφέρει την δυνατότητα ΝΑ ΜΗΝ  
ενσωματώνει μηχανικά κινούμενα μέρη για να ενισχύσει την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα, να 
είναι σε θέση να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς την ανάγκη εξυπηρετητών ή εξωτερικού λογισμικού. 

1.12. Η βασική μονάδα πρέπει να είναι εξοπλισμένη και να αποστέλλεται με εγκατεστημένη 
κάρτα SD, με ελάχιστο χώρο αποθήκευσης 8 GB με δυνατότητα να μπορεί να δεχθεί κάρτα SD με 
μέγιστοε ελάχιστο χώρο αποθήκευσης μέχρι 300400 GB – TLC τεχνολογίας, να μπορεί να 
καταγράφει στην κάρτα SD και να αναπαράγει χωρίς να απαιτείται πρόσθετο λογισμικό ή/και 
υλικό, να επιτρέπει την ρύθμιση παραμέτρων για τη χρήση της κάρτας SD μόνο και μόνο εάν ο 
χώρος αποθήκευσης ή ο σύνδεσμος δικτύου για την αποθήκευση είναι εκτός σύνδεσης, η εγγραφή 
στην κάρτα SD πρέπει να μεταφερθεί στον αποθηκευτικό χώρο μόλις να αποκατασταθεί η 
συνδεσιμότητα με τον χώρο αποθήκευσης και να παρέχει μέσο κρυπτογράφησης της κάρτας SD . 

13. Η βασική μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιεί θερμαντήρα ή ανεμιστήρα, να διαθέτει 
αποτελεσματική τεχνική μείωσης θορύβου, να διαθέτει έξυπνη ανίχνευση κίνησης με 

καθορισμένες περιοχές ανίχνευσης και να διαθέτει έξυπνο αλγόριθμο που 

Μορφοποιήθηκε: Διάστημα Μετά:  0 στ., Με αρίθμηση +
Επίπεδο: 2 + Στυλ αρίθμησης: a, b, c, … + Έναρξη από: 1 +
Στοίχιση: Αριστερά + Στοίχιση:  1,9 εκ. + Εσοχή:  2,54 εκ.,
Να γίνεται συλλαβισμός

Μορφοποιήθηκε: Διάστημα Μετά:  0 στ., Με αρίθμηση +
Επίπεδο: 1 + Στυλ αρίθμησης: 1, 2, 3, … + Έναρξη από: 1 +
Στοίχιση: Αριστερά + Στοίχιση:  0,63 εκ. + Εσοχή:  1,27 εκ.,
Να γίνεται συλλαβισμός

Μορφοποιήθηκε: Διάστημα Μετά:  0 στ., Με αρίθμηση +
Επίπεδο: 1 + Στυλ αρίθμησης: 1, 2, 3, … + Έναρξη από: 1 +
Στοίχιση: Αριστερά + Στοίχιση:  0,63 εκ. + Εσοχή:  1,27 εκ.,
Να γίνεται συλλαβισμός

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποιήθηκε: Διάστημα Μετά:  0 στ., Με αρίθμηση +
Επίπεδο: 1 + Στυλ αρίθμησης: 1, 2, 3, … + Έναρξη από: 1 +
Στοίχιση: Αριστερά + Στοίχιση:  0,63 εκ. + Εσοχή:  1,27 εκ.,
Να γίνεται συλλαβισμός

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά:  0,75 εκ.,  Χωρίς
κουκκίδες ή αρίθμηση

Μορφοποιήθηκε: Διάστημα Μετά:  0 στ., Με αρίθμηση +
Επίπεδο: 1 + Στυλ αρίθμησης: 1, 2, 3, … + Έναρξη από: 1 +
Στοίχιση: Αριστερά + Στοίχιση:  0,63 εκ. + Εσοχή:  1,27 εκ.,
Να γίνεται συλλαβισμός

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποιήθηκε: Διάστημα Μετά:  0 στ., Με αρίθμηση +
Επίπεδο: 1 + Στυλ αρίθμησης: 1, 2, 3, … + Έναρξη από: 1 +
Στοίχιση: Αριστερά + Στοίχιση:  0,63 εκ. + Εσοχή:  1,27 εκ.,
Να γίνεται συλλαβισμός
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αγνοεί ψευδείς συναγερμούς όπως φύλλωμα, βροχή και χιόνι. 
14. Η βασική μονάδα πρέπει να υποστηρίζει την πλήρη τροφοδοσία χωρίς την ανάγκη χωριστής 

εισόδου ισχύος.  
15. Η βασική μονάδα πρέπει να είναι προσβάσιμη και διαμορφώσιμη μέσω ενός ενσωματωμένου 

διακομιστή ιστού για την απόκτηση πρόσβασης μέσω τυπικών προγραμμάτων περιήγησης, χωρίς 
την ανάγκη πρόσθετων προσθηκών ή λογισμικού, να διαθέτει δυνατότητες ανταλλαγής 
μηνυμάτων δικτύου για επικοινωνία με συμβατές κάμερες, λογισμικό και συστήματα, να 
περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα-πελάτη OpenVPN που θα του επιτρέπει να 
συνδέεται με ασφάλεια σε απομακρυσμένα δίκτυα μέσω αφαλών συνδέσεων, να έχει την 
δυνατότητα να εμποδίζει την πρόσβαση σε ευρετήρια ιστού (προγράμματα ανίχνευσης ιστού), να 
διαθέτει μέσα για φιλτράρισμα IP και έλεγχο πρόσβασης, να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει 
προσπάθειες εισβολής, να αποκλείει αυτόματα την IP του εισβολέα και να ειδοποιεί το 
διαχειριστή του συστήματος. 

16. Η βασική μονάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 2 έτη εργοστασιακής εγγύησης με 
δυανατότητεςδυνατότητες επέκτασης. 

  

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Α. Βασική μονάδα 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

o Βάρος το πολύ 115000-12500gr χωρίς αισθητήρες 
o 38x235x115mm (HxWxD) μέγιστοςτο πολύ 

 

• ΕΙΚΟΝΑ 

• Συσκευή απεικόνισης  τουλάχιστον 4K   

• Διάσταση    τουλάχιστον 16:9     

• Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία  3.840(H) x 2.160 (V)   

• Σύστημα σάρωσης   Progressive 
 Ελάχιστος φωτισμός 

 Χρώμα                 0.1 Lux 

 B/W    0.02 Lux     

 Ταχύτητα κλείστρου:   ΑυτοματαΑυτόματα και Χειροκίνητα1/16,000 – 1 δευτερόλεπτο 
  

• Φωτισμός υπερύθρων  Προαιρετικός(3 διαφορετικές δεσμεςδέσμες για ευρύς 95 μοίρες, 
τυπικούς 45-60 μοιρεςμοίρες ή τεηλε φακούς/γωνίες 15-30 μοίρες) 

• Δυνατές Αναλύσεις εικόνας VGA 640X480, XGA 1024X768, HD 1280X720, FULLHD 1920X1080,      
QHD 2560X1440, 4MP(2688x1512) και 4K UHD (3840x2160)   

 

•  

• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

• Διάσταση Οπτικών Φακών  Διάμετρος 60-65mm/ Yψος  (HxW) 58-65mmΤο πολύ 
5 

• 00 - 55 mm και στις δύο διαστάσεις ιάσταση Θερμικών Αισθ.  Διάμετρος 60-65mm/ 
Υψος 70-80mm 

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Πρώτη γραμμή:  0,63 εκ.,  Χωρίς
κουκκίδες ή αρίθμηση

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε:  Χωρίς κουκκίδες ή αρίθμηση

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Πρώτη γραμμή:  0,63 εκ.,  Χωρίς
κουκκίδες ή αρίθμηση

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά
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• Βάρος Οπτικών  αισθητήρων   μέγιστο 1520-160 γρ 

• Βάρος Θερμικών αισθητήρων   μέγιστο  3–35080 - 400 γρ  

• Βάρος  Λειτουργικών Αισθητήρων  μέγιστο  –120 - 160 γρ 
 

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΣΗΣΑ 

• Ηλεκτρονικός διευθετήσιμος χρόνος ελάχιστης-maxεξυπαροχής ταχύτητας κλείστρου  

• Περιστροφή/καθρέφτης 90°, 180°, 270° /κάθετος, οριζόντιος, και οι δύο 

• Ανίχνευση ήχου, χάρτες θερμότητας, καταμέτρηση βάσει αντικειμένων, εισαγωγή συναγερμών, 
θερμοκρασία, φωτεινότητα, σήμα δικτύων, καταμέτρηση ατόμων, κίνηση βίντεο με βάση το 
μέγεθος του αντικειμένου ΝΑΙ 

• Είσοδος συναγερμών Ι/Ο  ΝΑΙ 

• Συναγερμός     ΝΑΙ    

• Ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τοπική αποθήκευση (SD/SDHC/SDXC), εξωτερική 
έξοδος, τηλεφωνική κλήση (VoIP), σήμα δικτύου, ηχητική ειδοποίηση.       ΝΑΙ 
 

 

• ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
 

 Διεπαφές RJ-45 (10/100/1000Base-T), MiniUSB-C     

 Μορφή συμπίεσης βίντεο τουλάχιστον H.264, H.265 με τριπλό stream, MJPEG  

Ανάλυση τουλάχιστον 4Κ  

 

 

 Ελάχιστο Frame rate   MxPEG: 20@4K 

H.264: 30@4K 

H.265: 30@4K  

• Πολλαπλές ροές συνεχούς ροής   ΝΑΙ  MultiCast over RSTP   

• Μονάδα ηχείου I/O Optional ήχου    ΝΑΙ     

• Ακουστική επικοινωνία-κατευθυντικός ήχος με την ακουστική ενότητα ΝΑΙ  

• Πρωτόκολλα δικτύου   IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP,   
RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (πελάτης και διακομιστής), 
NTP (πελάτης και διακομιστής), SIP (πελάτης και 
διακομιστής), DNS, ICMP, IGMP v3, NFS, RTCP, SMB/CIFS, 
SSL/TLS v1.3, VLAN, VPN, Zeroconf/mDNS  ΝΑΙ 

• Έλεγχος ταυτότητας σύνδεσης HTTPS(SSL) ασφαλείας    
       Έλεγχος ταυτότητας σύνδεσης digest 

      Φιλτράρισμα διεύθυνσης IP 

       Αρχείο καταγραφής πρόσβασης χρήστη 

       Έλεγχος ταυτότητας 802.1x 

      Διαχείριση Χρηστών / Ομάδων 

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά:  0,63 εκ.,  Χωρίς
κουκκίδες ή αρίθμηση

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά:  0 εκ., Πρώτη γραμμή: 
0,63 εκ.

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση
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      Ψηφιακή υπογραφή εικόνας  ΝΑΙ 

• ΑπομακρυσμενηΑπομακρυσμένη επικοινωνία/συναγερμοί  
ΜεσωΜέσω     email, network message (HTPP/HTTPS), SNMP 

• Διεπαφή προγραμματισμού  Μέσω HTTP-API Δωρεάν 

• Μέθοδος ροής Unicast, πολλαπλή εκπομπή   ΝΑΙ 

• Υποδοχή μνήμης τύπου micro SD/SDHC/SDXC (περιλαμβάνεται 8 GB, υποστηρίζεται έως και 5400 
GB)          

• Συμμόρφωση ONVIF Ναι, Προφίλ S και T   χρειάζεται???ναι 
 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Voltage    PoE+ (IEEE802.3at,Κατηγορία4) ή χαμηλότερη 

• Κατανάλωση    25 W ή χαμηλότερη     
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Λειτουργούσα θερμοκρασία  -40°C – 65°C  

• Θερμοκρασία αποθήκευσης  -40°C – 65°C  

• Θερμαντήρας/ανεμιστήρας   όχι/όχι     

• MTBF     >570.000 ώρες    

• Υγρασία λειτουργίας    Έως και 95%    

• Προστασία περιβαλλοντική  IP66  

• Αντιβανδαλιστική ΠροστασίαΒάνδαλος Αντίσταση    IK10 
 

 

 

 Β. ΟΠΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 

• Φακός      εναλλάξιμος φακός     

• Εστιακό μήκος    4 – 28mm (επιλογή σταθερών φακών)    

• Διάφραγμα F    F<=1/1.8ΝΑΙ       

• Γωνιακό οπτικό πεδίο (τουλάχιστον) H: 120° - 15° 
V: 60° - 8,5° 

 

• Ελάχιστος φωτισμός 
 ΕγχρωμοςΈγχρωμος     0.1 Lux@1/60sec 

Ασπρόμαυρος 0.02 Lux@1/60sec 

Γ. 1ος ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 

• Εύρος IR    έως 13,5 um 

• Εύρος θερμοκρασίας Radiometry   -40 έως 550  CelciusCelsius 

• Tύπος Αισθητήρας εικόνας    Uncooled Microbolometer 

• Ευαισθησία Αισθητήρα   Typ. 50mK, IR Range  7.5 to 13.5um 

• Ανάλυση θερμικού αισθητήρα  640 x 480 pix 

• Γωνιακό οπτικό πεδίο(ευρύ)   HxV: 90° - x 6932°+/-5 
μοίρες 

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποιήθηκε: Αριστερά, Διάστημα Μετά:  0 στ.,
Κουκκίδα + Επίπεδο: 1 + Στοίχιση:  0,63 εκ. + Εσοχή:  1,27
εκ., Να γίνεται συλλαβισμός

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά:  1,27 εκ.,  Χωρίς
κουκκίδες ή αρίθμηση

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά:  6,24 εκ., Πρώτη
γραμμή:  1,25 εκ.

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά:  6,88 εκ.,  Χωρίς
κουκκίδες ή αρίθμηση

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά
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 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
                                                     “Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 
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• Περιβαλλοντική προστασία  IP66 (φακός & καλωδιακαλώδια διασύνδεσης) 
       V: 69° - 26°Ο θερμικός Ραδιομετρικος αισθητήρας πρέπει 
να δίνει συναγερμό και να καταγράφει όταν η θερμοκρασία φθάσει καποιοκάποιο προκαθορισμένο όριο 

. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μέχρι 20 διαφορετικών συναγερμών από αντίστοιχες περιοχές 
/παραθυραπαράθυρα στο πλάνο. 

 

Δ. 2ος ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 

• Εύρος IR    έως 13,5 um 

• Εύρος θερμοκρασίας Radiometry -40 έως 550  Celsius 

• Tύπος Αισθητήρα   Uncooled Microbolometer 

• Ευαισθησία Αισθητήρα   Typ. 50mK, IR Range  7.5 to 13.5um 

• Ανάλυση θερμικού αισθητήρα  640 x 480 pix 

• Γωνιακό οπτικό πεδίο   HxV: 90°x69°+/-5 μοίρες 

• Περιβαλλοντική προστασία  IP66 (φακός & καλωδιακαλώδια διασύνδεσης) 

•  

• Γωνιακό οπτικό πεδίο(στενό)   HxV: 32°x26°+/-5  
????????????? τι χαρακτηριστικά θα έχει??????????Ομοίως με το πρώτο με δυνατότητα να 

παρατηρούνται και να καταγράφονται ταυτόχρονα και οι δυο από το σώμα και να υπάρχει η 
δυνατότητα χρήσης διαφορετικής εστιακής απόστασης. 

 

 

 

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Βασικό

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Ελληνικά

Μορφοποίησε: Όχι Επισήμανση
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 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
                                                     “Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 
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Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την Απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Συστήματος Παρακολούθησης 

Αρ. Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 8233/5.11.2021 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: 

Ονομασία: …………………………………………………………………………………………, έδρα …………………… 

Οδός: ………………………………τηλέφωνο……………., email:……………………………………………..……… 

ΑΦΜ: …………………. 

 

Α/Α 

 

 

 

Προμήθεια 

Απαίτηση Αναθέτουσας 
Αρχής  

 

Απάντηση 
οικονομικού 

φορέα 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τεκμηρίωση 

(Απαντήστε αν 
προσκομίζετε 

προσπέκτους ή δώστε την 
ηλεκτρονική διεύθυνση 

του προϊόντος) 

1 

 
 

Βασική μονάδα 
 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από 8233/5.11.2021 
Πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών 

  

2 

 

Οπτικός φακός 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από 8233/5.11.2021 
Πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών 

  

3 

 
 

1ος Θερμικός Φακός 
 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από 8233/5.11.2021 
Πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών 

  

4 

2ος Θερμικός Φακός  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της από 8233/5.11.2021 
Πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών 

  

5 

Ρύθμιση συστήματος 
παρακολούθησης – 

Εκπαίδευση 
προσωπικού 

(Περιγράψτε πως θα γίνει) 

  

 

Τόπος – Ημερομηνία  

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα
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 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την Απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Συστήματος Παρακολούθησης 

Αρ. Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 8233/5.11.2021 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: 

Ονομασία: …………………………………………………………………………………………, έδρα …………………… 

Οδός: ………………………………τηλέφωνο……………., email:……………………………………………..……… 

ΑΦΜ: …………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 

 

Προμήθεια 

 

Ποσότητα (τεμ.) Τιμή 
μονάδας  

 

ΦΠΑ  

 

Συνολική 
Τιμή 

μονάδας 

Συνολική 
τιμή 

ζητούμενων 
ποσοτήτων  

1 Βασική μονάδα 2     

2 Οπτικός φακός             2     

3 1ος Θερμικός 
Φακός 

            2     

4 2ος Θερμικός 
Φακός 

1     

5 

Ρύθμιση 
συστήματος 

παρακολούθησης 
– Εκπαίδευση 
προσωπικού 

 

-  

   

 
  

 
 Γενικό 

Σύνολο 
 

 

Οι τιμές δίνονται σε ευρώ. Η προσφορά έχει ισχύ 120 ημέρες 

Δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση και έχω αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που 
περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Τόπος – Ημερομηνία  

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα  

 

 




