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Βέροια  10 Δεκεμβρίου 2021 

 

Αριθ. Πρωτ. οικ. 803216(32769) 

 

 

 

 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδρομή ενός (1) έτους στο δίκτυο μόνιμων 

σταθμών αναφοράς URANUS για παροχή δορυφορικών δεδομένων/διορθώσεων με υπηρεσίες πραγματικού 

χρόνου (RTK) και ετήσια συνδρομή (κάρτα sim) σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας για χρήση δεδομένων, για 

τις ανάγκες του τμήματος Πολιτικής Γης Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας» 

 

 

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), όπως ισχύει. 

2. Την με αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302/τ.Β’/30-12-2016). 

3. Την με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/3-9-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΦΕΚ708/ΥΟΔΔ/9-9-2019) με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας». 

4. Την με αριθμ. οικ.570607(7712)/12-9-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΦΕΚ3475/τ.Β΄/16-9-2019) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

5. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/9-8-2019), άρθρο 5, παρ.19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα 

με το οποίο «Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 

118 του ν.4412/2016(Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο 

περιφερειάρχης.». 

6. Το Νόμο υπ’αριθμ. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8-8-2016), όπως ισχύει. 
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7. Το Νόμο 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ  36/τ.Α’/9-3-2021), όπως ισχύει. 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

9. Το Νόμο υπ’αριθμ. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές 

ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-3-2014), όπως ισχύει. 

10. Το Νόμο υπ’αριθμ.  4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129). 

11. Το Νόμο υπ’αριθμ. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

12. Το με αρ.πρωτ. οικ. 707074(29231)/5-11-2021 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας. 

13. Την υπ’αριθ. 751730(6049)/23-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 3705 (ΑΔΑ: 6ΘΓΑ7ΛΛ-

879). 

 

 

 

ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Να καταθέσουν προσφορές για την συνδρομή ενός (1) έτους στο  δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς 

URANUS για παροχή δορυφορικών δεδομένων/διορθώσεων με υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (RTK) και 

ετήσια συνδρομή (κάρτα sim) σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας για χρήση δεδομένων, για τις ανάγκες του 

Tμήματος Πολιτικής Γης Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 

Ημαθίας. 

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. 

 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 450,00 (τετρακόσια πενήντα) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%   

(σύνολο: 558,00 (πεντακόσια πενήντα οκτώ) ευρώ με Φ.Π.Α.). 

 

 

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες,  που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 

Συνδρομή ενός (1) έτους στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς URANUS για παροχή δορυφορικών 

δεδομένων/διορθώσεων με υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (RTK) και ετήσια συνδρομή (κάρτα sim) σε 

πάροχο κινητής τηλεφωνίας για χρήση δεδομένων.  Η ημερομηνία έναρξης των συνδρομών θα είναι η 30η 

Δεκεμβρίου 2021, δεδομένου ότι η  υπηρεσία μας διαθέτει ήδη συνδρομή στο δίκτυο μόνιμων σταθμών 

αναφοράς URANUS, η οποία λήγει στις 29 Δεκεμβρίου 2021.  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως: 

Συνδρομή ενός (1) έτους στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς URANUS για παροχή δορυφορικών 

δεδομένων/διορθώσεων με υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (RTK) 

Προϋπολογισμός:  320,00 (τριακόσια είκοσι) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο €396,80 

(τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) με Φ.Π.Α.) 

Ετήσια συνδρομή (κάρτα sim) σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας για χρήση δεδομένων 

Προϋπολογισμός:  130,00 (εκατόν τριάντα) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο €161,20 (εκατόν 

εξήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά) με Φ.Π.Α.) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις για τις συνδρομές, περιγράφονται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα 

φέρει απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), καθώς 

επίσης και την ένδειξη: 

 «Προσφορά συνδρομής ενός (1) έτους στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς URANUS για παροχή 

δορυφορικών δεδομένων/διορθώσεων με υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (RTK) και ετήσια συνδρομή (κάρτα 

sim) σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας για χρήση δεδομένων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ. 803216(32769)/10-

12-2021  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», 

 

και με επισυναπτόμενη αίτηση κατάθεσης προσφοράς εξωτερικά του σφραγισμένου φακέλου. 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) υποφακέλους: 

                 (α) «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
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                 (β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

(α) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

• Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α 

του Ν. 4412/2016 (ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), 

στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:  

α) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

γ) Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 

4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 

δ) Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Θα αναγράφεται επίσης ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Η ανωτέρω Δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

 

Σημείωση: Η περίπτωση (α) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά: 

− Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) 

και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές. 

− Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

− Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 

επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με ημερομηνία έκδοσης το 

αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 
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5. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, στην περίπτωση νομικών 

προσώπων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις, αντίγραφο καταστατικού, πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης κτλ, γίνονται δεκτά ,εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή τους. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Τα  έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 

που συμμετέχει στην ένωση. 

3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα υποβάλλει 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή για έκδοση του 

πιστοποιητικού, και θα συνυποβάλλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης. Επίσης, θα δηλώνει 

ότι θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο πριν από την έκδοση της απόφασης Απευθείας Ανάθεσης. 

 

• Τεχνική Προσφορά 

Θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι η προσφορά πληροί 

τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Θα αναγράφεται επίσης ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

(β) Ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

Συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα B της 

παρούσας,  όπου θα αναφέρονται η προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος, η προσφερόμενη τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α., το Φ.Π.Α. και η συνολική τιμή με το Φ.Π.Α., τα οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν  τους 

προϋπολογισμούς που αναφέρονται πιο πάνω.  

  Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν  προσφορά για όλα τα είδη της παρούσας 

πρόσκλησης (ήτοι συνδρομή ενός (1) έτους στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς URANUS για παροχή 

δορυφορικών δεδομένων/διορθώσεων με υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (RTK) και ετήσια συνδρομή (κάρτα 

sim) σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας για χρήση δεδομένων). Συνεπώς, θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα 

πεδία του πίνακα του εντύπου της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

προσφορά θα αποκλείεται ως απαράδεκτη. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ευρώ. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Αρχικά θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και θα εξεταστεί ο (υπο)φάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος και θα αξιολογηθεί. 

Στη συνέχεια, σε όσες προσφορές η ανωτέρω αξιολόγηση κριθεί θετική, θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των 

«Οικονομικών Προσφορών» τους. 

Μετά την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών αναδεικνύεται μειοδότης ο προσφέρων την χαμηλότερη 

τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων. 

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει από την υπηρεσία μας μετά την 

ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως 

(κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία), ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή με κάθε πρόσφορο 

μέσο όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: daokima@imathia.pkm.gov.gr (χωρίς να απαιτείται να είναι 

σφραγισμένη, Κατευθυντήρια Οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7)), μέχρι και τη 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14.30. 

Προσφορές που θα περιέλθουν στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται 

δεκτές. 

Η διεύθυνση αποστολής προσφορών είναι η ακόλουθη: 

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας  

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Μητροπόλεως 44, Βέροια   Τ.Κ.59132 

3ος όροφος, Γραφείο 6, Γραμματεία 

Τηλέφωνο Γραμματείας : 2331350146 

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με εταιρία ταχυμεταφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία αποστολής ή η σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του 

φακέλου. 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις 

θα προσκομιστούν, όταν ζητηθούν από την υπηρεσία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλη την διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο Τμήμα Πολιτικής Γης Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 

Ημαθίας, στα τηλέφωνα 2331350203-192, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στο email: 

vastzim@imathia.pkm.gov.gr 

 

mailto:daokima@imathia.pkm.gov.gr
mailto:vastzim@imathia.pkm.gov.gr
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 

(imathia.pkm.gov.gr). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Μ.Ε.Π. 

 

 

Η υπάλληλος 

Η 

προϊσταμένη 

Τμήματος 

Ο αν. 

προϊστάμενος 

Δ/νσης 

 

O Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Ημαθίας 

                 

    

Τζιμηροπούλου 

Βασιλική 

Κοκκινίδου 

Ελένη 

Λαζαρίδης 

Βασίλειος 

                                                                                                       

Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 

ΑΑ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

   

1  

Θα πρέπει να προσφέρεται συνδρομή ενός (1) έτους στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς 

URANUS για παροχή δορυφορικών δεδομένων/διορθώσεων με υπηρεσίες πραγματικού χρόνου 

(RTK) και ετήσια συνδρομή (κάρτα sim) σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας για χρήση δεδομένων, με 

ημερομηνία έναρξης την 30η  Δεκεμβρίου 2021. 

2  

Δυνατότητα Δικτύου Μονίμων Σταθμών Αναφοράς (Μ.Σ.Α.) με κάλυψη σε όλο τον Ελλαδικό 

χώρο, αποτελούμενο από άνω των  100 Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς, έτσι ώστε να παρέχεται η 

μέγιστη δυνατή ακρίβεια . 

3  
Δυνατότητα σύνδεσης του δικτύου με παγκόσμια ή/και ευρωπαϊκά γεωδαιτικά Συστήματα 

Αναφοράς υψηλής ακρίβειας (π.χ. ITRF) 

4  
Δυνατότητα έμμεσης σύνδεσης με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς HTRS07 μέσω των 

σταθμών αναφοράς του δικτύου EPN.  

5  

Το δίκτυο σταθμών αναφοράς να υποστηρίζει GPS και GLONASS, να παρέχει δεδομένα 

πραγματικού χρόνου σε διάφορες μορφές επίλυσης (Single base, VRS, κ.λπ.). στα διεθνή Standards 

Δικτυακής επίλυσης. 

6  Το δίκτυο να παρέχει τη δυνατότητα λήψης πρωτογενών δεδομένων σε μορφή Rinex 

7  Το Δίκτυο Μονίμων Σταθμών Αναφοράς (Μ.Σ.Α.) να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα 

8  
Ο προμηθευτής  θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, 27001:2013, 

14001:2015 

9  

Το δίκτυο σταθμών αναφοράς θα πρέπει να είναι δομημένο σε τεχνολογία, εξοπλισμό και λογισμικό  

με το γεωδαιτικό δέκτη GNSS που έχει ήδη προμηθευτεί η υπηρεσία μας (TOPCON HIPER VR), 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβατότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 ΒΕΡΟΙΑ, Τ.Κ. 59132 

 

«Συνδρομή ενός (1) έτους στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς URANUS για παροχή δορυφορικών 

δεδομένων/διορθώσεων με υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (RTK) και ετήσια συνδρομή (κάρτα sim) σε πάροχο 

κινητής τηλεφωνίας για χρήση δεδομένων, για τις ανάγκες του τμήματος Πολιτικής Γης Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.                                              

803216(32769)/10-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

 

Ο/Η ……………………………………………………………………………………………………….............,  

 

με Α.Φ.Μ. ……………………………. , Δ.Ο.Υ………………………….………..,     καταθέτω την οικονομική  

μου προσφορά, αποδεχόμενος/η  πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους της υπ’αριθμ. ……………………….                                 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

 

α/α          Περιγραφή είδους Ποσότητα Τιμή μονάδας Συνολική 

δαπάνη (χωρίς 

ΦΠΑ) 

 

1 

Συνδρομή  στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς 

URANUS για παροχή δορυφορικών δεδομένων/ 

διορθώσεων με υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (RTK) 

 

1 έτος 

 

 

 

 

2 Συνδρομή (κάρτα sim) σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας 

για χρήση δεδομένων 

 

1 έτος 

  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)   

 

                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ……………./……………../2021                                                                                

                                                      Υπογραφή / Σφραγίδα 


