
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ    
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη           
Πληροφορίες: T. Στεργιούλα 
Τηλέφωνο: 2313501229 
Hλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr  
 

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης και έγκαιρης 
προειδοποίησης διάρκειας ενός (1) έτους για το κτίριο και τον αύλειο χώρο του 
Κυβερνείου (Παλατάκι). 

Είδος Διαδικασίας: Απευθείας Ανάθεση 

Έγκριση 

Διαδικασίας: 

 

6063/16.12.2021 

Είδος Σύμβασης: Υπηρεσίες 

Αντικείμενο 

Σύμβασης, CPV: 

79711000-1 Υπηρεσίες υποστήριξης συστήματος ασφαλείας 

72411000-4 Υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου  

Διάρκεια: Από την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης έως το τέλος του 

2022 

Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται  

Καταληκτική 

Ημερομηνία 

Υποβολής 

Προσφορών:  

14.01.2022 

Τρόπος – Τόπος 

Υποβολής 

Προσφοράς 

Ηλεκτρονικά στο symvaseis@mathra.gr και μόνο εφόσον αυτό 

δεν είναι εφικτό στο Γραφείο 210 του 2ου ορόφου του 

Υπουργείου (Διοικητήριο, Τ.Κ. 541 23, Θεσσαλονίκη) στο 

Τμήμα Γραμματείας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 

«Υπόψη ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ», τηρουμένων  όλων των κανόνων για την 

διασφάλιση της μη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

  Αθήνα,           10.01.2022 

  Αρ. Πρωτ.:    78 

   

 Προς:   

 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 Email: info@csb.gr , geo@csb.gr     
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Εκτιμώμενη 

Συνολική Αξία:  

- Υπηρεσίες υποστήριξης συστήματος ασφαλείας: έως 

720,00€ χωρίς Φ.Π.Α., έως 892,80€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

-  Υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου: έως 360,00€ 

χωρίς Φ.Π.Α., έως 446,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Χρηματοδότηση: ΑΛΕ 2420989001 του τακτικού προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 1007-999-

0100000 

Τεχνικές 

προδιαγραφές: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των υπηρεσιών 

υποστήριξης του συστήματος περιγράφονται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.  Επίσης, για τη σύνδεση με το κέντρο λήψης 

σημάτων απαιτείται σύνδεση μέσω γραμμής Internet. Ο 

ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του 

απαιτούμενου εξοπλισμού και την παροχή γραμμής Internet, 

κατάλληλης για την διαρκή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

συστήματος φύλαξης.   

Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά: 

- Νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, Φ.Ε.Κ., 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ κλπ), 

ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα 

μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή 

βεβαίωση έναρξης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν πρόκειται για 

ατομική επιχείρηση. 

-   Αναλυτικά Στοιχεία της επιχείρησης, επωνυμία, έδρα, 

Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. 

-    Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

παρατίθεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας. Η οικονομική 

προσφορά του αναδόχου δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να υπερβαίνει τον ως άνω προϋπολογισμό για οιαδήποτε από 

τις δύο παρεχόμενες υπηρεσίες. 

-     Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται 

και θα συμμορφωθεί με τις τεχνικές προδιαγραφές που   

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας . 



Επισημάνσεις: -    Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη και 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου 

ανάδοχου και να φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

-       Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, 

καθώς, όπως αναφέρθηκε, οι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών 

διαδικτύου είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του συστήματος φύλαξης και ως εκ τούτου είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με τις υπηρεσίες υποστήριξης 

συστήματος ασφαλείας 

Υποχρεώσεις 

Αναδόχου: 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός 

φορέας αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.  

Πληρωμή: Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

 Κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών 

αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 

7 του Ν. 4412/2016,  

 Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 

αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 

4412/2016, 

Επί των εν λόγω κρατήσεων επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και 

κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 

Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής 

συμβατικής αξίας εφαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα αρχή. 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 

το τιμολόγιο και αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου 

τραπέζης -όπου φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου ή 

βεβαίωση της τράπεζας ή σχετική εκτύπωση από τραπεζικό 



 
                                                        Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                              

                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

Εσωτερική Διανομή ηλεκτρονικά): 

1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
5. Τμήμα Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης 

 

 

 

 

σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Δημοσιότητα: Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 
Άννα Καλαϊτζόγλου 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των υπηρεσιών υποστήριξης του 

συστήματος φύλαξης 

Σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων και παρακολούθηση 

Α. Υπηρεσία: 24ωρη παρακολούθηση από το κέντρο λήψης σημάτων νέσω δικτύου 

(LAN), τα καλυπτόμενα Συμβάντα συμπεριλαμβάνουν 1) συναγερμό διάρρηξης, 2) 

Συναγερμό πυρκαγιάς, 3) Μπουτόν πανικού, 4) 24ωρο τεστ καλής λειτουργίας, 5) 

Διακοπή ρεύματος, 6) Πτώση μπαταρίας, 7) Ελεγχόμενο on/off, 8) Polling ανά ένα 

λεπτό μέσω Ethernet. 

B. Απομακρυσμένη διαχείριση του συστήματος ασφαλείας( Όπλιση, Αφόπλιση, By-

Pass, τηλεπρογραματισμοί) 

Γ. Οπτική επιβεβαίωση με 24ωρη παρακολούθηση μέσω καμερών μετά από 

συναγερμό 

- Διαχείριση περιμετρικής κάλυψης δεσμών με οπτική επιβεβαίωση μέσω καμερών 

με απόλυτη ταυτοποίηση της χρονικής στιγμής του συναγερμού της εισβολής με 

εικόνα(με 3 φωτογραφίες και βίντεο). 

- Intrusion Detection, ανίχνευση εισβολής ατόμων μέσω video analytics στον αύλειο 

χώρο (3 Φωτογραφίες και βίντεο απόλυτα ταυτοποιημένο με την χρονική στιγμή της 

εισβολής) 

- Ενεργοποίηση και διαχείριση σειρήνων-μεγαφώνων φωνητικής παρέμβασης σε 

περίπτωση επιβεβαιωμένης εισβολής –παραβίασης. 

Δ. ΄Ελεγχος της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού του CCTV. Τα συμβάντα που θα 

πρέπει να λαμβάνονται από τα καταγραφικά είναι: 

- έλεγχος ευρωστίας καταγραφικού 

- έλεγχος απώλειας- δυσλειτουργίας σκληρού δίσκου 

- έλεγχος απώλειας εικόνας, 

- έλεγχος κάλυψης καμερών , 

- έλεγχος αποεστίασης (απότομης αλλαγής σκηνής) 

Ε. GPRS, 24ωρη παρακολούθηση με εναλλακτικό/παράλληλο τρόπο επικοινωνίας 

μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας & heartbeat ανά ένα λεπτό 

ΣΤ. Global Sim GPRS, Κάρτα σύνδεσης για παροχή internet μέσω κινητής 

τηλεφωνίας για χρήση με το GPRS με περιαγωγή ώστε να λειτουργεί με όλες τις 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 



Ζ. Έλεγχος της κίνησης του συναγερμού με μηνιαία αναφορά (report) μέσω e-mail ή 

online μέσω Internet 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 24% ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 Υπηρεσίες υποστήριξης 

συστήματος ασφαλείας 

   

2 Υπηρεσίες παρόχων 
υπηρεσιών Διαδικτύου 

   

 
3 

 
ΣΥΝΟΛΟ 
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