
  

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

ΓΝΩΜΗ 

Δ 42/2022 

(Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ' (δδ) ν. 4013/2011) 

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Στην Αθήνα σήμερα την 3η Ιουνίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09.30 μ.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπoυ και 

τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής και 

Αρχή) σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Αν. Προέδρου της, η οποία 

γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής. 

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα: 

Προεδρεύων:  Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

Μέλη:   Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

   Μαρία Στυλιανίδη (μέσω τηλεδιάσκεψης)   

                Ερωφίλη Χριστοβασίλη (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

   Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

   Βασιλική Σκαρτσούνη (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

 

Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 

Εισηγητής: Δημήτριος Θεοδωράς, Οικονομολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., συνεπικουρούμενος από τον ασκούμενο δικηγόρο  Θεόδωρο 
Μαγκλάρα. 

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης , παρέστησαν, ο εισηγητής, Δημήτριος Θεοδωράς, ο 
ασκούμενος δικηγόρος, Θεόδωρος Μαγκλάρας, η Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου 
Αιτημάτων Διαπραγμάτευσης, Μαρία Παναγοηλιοπούλου, καθώς επίσης και η 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου , Μαριλένα Σιδέρη, οι οποίοι 
αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της 
απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.  

 

Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, περί προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2 περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση 

δδ΄ του Ν. 4013/2011 για την ανάθεση μικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών 
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«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένου & αυτόνομου συστήματος 

ασφαλείας-φύλαξης-επιτήρησης-παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών Λιμενικών 

Εγκαταστάσεων Σάμου», προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.155.585,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για 

τις ανάγκες του Δήμου Σάμου σε συνέχεια άγονου, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων 

με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 

1. Με το αριθμ. πρωτ. 5194/03-05-2022 έγγραφο του Δήμου Ανατολικής Σάμου (αριθμ.  
πρωτ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2371/05-05-2022), ζητείται η παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, 
περί προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 2, 
παράγραφος 2 περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011 για την ανάθεση 
μικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων ολοκληρωμένου & αυτόνομου συστήματος ασφαλείας-φύλαξης-
επιτήρησης-παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
Σάμου», προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.155.585,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για τις ανάγκες 
του Δήμου Σάμου, σε συνέχεια άγονου, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με τη 
χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

2. Από τη μελέτη των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα 
ακόλουθα: 

Με την με αριθμ. 17719/31-12-2021 Διακήρυξή του (ΑΔΑΜ: 22PROC009937259/ 19-01-
2022), ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διενήργησε ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με τη 
χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με αντικείμενο την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένου & αυτόνομου συστήματος ασφαλείας-
φύλαξης-επιτήρησης-παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων Σάμου», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.155.585,50 Ευρώ (προ  Φ.Π.Α. 
17%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η Σύμβαση ορίστηκε ότι θα είχε 
διάρκεια 10 μήνες από την υπογραφή της. Ο διαγωνισμός πήρε Αριθμό Συστήματος 
153846 στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και 
αναρτήθηκε την 21.01.2022. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίστηκε η 
21.01.2022 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, ορίστηκε η 22.02.2022 και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού ορίστηκε η 25.02.2022 και 
ώρα 10:00. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Αναλυτική 
περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της 
διακήρυξης  ενώ ο προτεινόμενος ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται 
παρακάτω: 

 

 

 

ΒΑΘΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Α.Λ.Ε.    1.407,00 € 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 1 188,00 188,00 € 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 1.219,00 1.219,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ    95.096,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ    94.163,00 € 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 8 750,00 6.000,00 € 

PTZ ΚΑΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 3.567,00 3.567,00 € 

AIS ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  1 1.500,00 1.500,00 € 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ AIS ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  

1 2.800,00 2.800,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

2 7.250,00 14.500,00 € 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ RADAR  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 38.464,00 38.464,00 € 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1 5.821,00 5.721,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1 4.331,00 4.331,00 € 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

1 4.137,00 4.137,00 € 

ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ 10 948,20 9.482,00 € 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (WI-
FI) 

11 65,545 721,00 € 

INDUSTRIAL SWITCH 5 588,00 2.940,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1  933,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 344,00 344,00 € 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 274,00 274,00 € 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 1 114,00 114,00 € 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 2 46,00 92,00 € 

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 1 109,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ    226.398,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ    83.491,00 € 

ΜΠΑΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2 5.322,00 10.644,00 € 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID UHF ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 6.274,00 12.548,00 € 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID UHF ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 1 251,00 251,00 € 
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ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 5 818,40 4.092,00 € 

ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 1 57,00 57,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1 41.027,00 41.027,00 € 

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 1 11.738,00 11.738,00 € 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ 

1 1.664,00 1.664,00 € 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΖΩΝ 1 1.470,00 1.470,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

1  6.211,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Η/Υ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1 1.242,00 1.242,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1 832,00 832,00 € 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΘΥΡΑΣ 4 119,75 479,00 € 

ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 4 498,50 1.994,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 1.664,00 1.664,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ    136.696,00 € 

ΦΟΡΗΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 3 1.470,00 4.410,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1 38.750,00 38.750,00 € 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 2 39.000,00 78.000,00 € 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 2 7.500,00 15.000,00 € 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2 268,00 536,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ    6.078,00 € 

ΟΘΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 1 2.511,00 2.511,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 3.567,00 3.567,00 € 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 

   85.649,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ 2 5.014,50 10.029,00 € 

SERVER ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΚΑΤ/ΑΦΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  

1 1.600,00 1.600,00 € 

DESKTOP MON FULL HD 23.8" WID LED IPS 1 170,00 170,00 € 

DESKTOP CLIENT DUAL GRAPHIC CARD  1 1.350,00 1.350,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 1 48500,00 48.500,00 € 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Λ/ΛΙΜΕΝΑ 

1 5.000,00 5.000,00 € 
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ΜΑΛΑΓΑΡΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Α.Λ.Ε.  35.597,00 € 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ Κ.Ε.Α.Λ.Ε. 1 34.190,00 34.190,00 € 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER 1 188,00 188,00 € 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 1 1.219,00 1.219,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  89.777,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ    88.844,00 € 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 8 750,00 6.000,00 € 

PTZ ΚΑΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 3.567,00 3.567,00 € 

PTZ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 38.464,00 38.464,00 € 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1 5.721,00 5.721,00 € 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Λ./ ΛΙΜΕΝΑ 

1 7.000,00 7.000,00 € 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΛΙΜΕΝΑ 

1 4.000,00 4.000,00 € 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 

1 8.000,00 8.000,00 € 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ    22.035,00 € 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1 10.268,00 10.268,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ & 
ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

   11.767,00 € 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

2 1.174,00 2.348,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 1 1.208,00 1.208,00 € 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΟΝΗΣΗΣ 3 666,66 2.000,00 € 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΥ & PC 
Client 

1 1.500,00 1.500,00 € 

ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 6 400,66 2.404,00 € 

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΩΝ 40 57,675 2.307,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    436.663,00 € 

ΦΠΑ 17 %    74.232,71 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    510.895,71 € 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Υ 2 7.250,00 14.500,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1 4.331,00 4.331,00 € 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 1 

4.137,00 
4.137,00 € 

ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ 8 862,00 6.896,00 € 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (WI-FI) 8 65,50 524,00 € 

INDUSTRIAL SWITCH 8 588,00 4.704,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ    933,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 344,00 344,00 € 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 274,00 274,00 € 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 1 114,00 114,00 € 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 2 46,00 92,00 € 

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 109,00 109,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  292.692,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ    52.098,00 € 

ΜΠΑΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2 5.322,00 10.644,00 € 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID UHF ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 6.274,00 12.548,00 € 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID UHF ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 1 251,00 251,00 € 

ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 6 682,00 4.092,00 € 

ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 1 57,00 57,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1 

6.500,00 
6.500,00 € 

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 1 11.738,00 11.738,00 € 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 2 1.664,00 3.328,00 € 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΖΩΝ 2 1.470,00 2.940,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ    52.711,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Η/Υ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1 1.242,00 1.242,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1 832,00 832,00 € 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΘΥΡΑΣ 4 119,75 479,00 € 

ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 4 498,50 1.994,00 € 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1 7.500,00 7.500,00 € 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 1 39.000,00 39.000,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 1.664,00 1.664,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ    11.446,00 € 
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ΦΟΡΗΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 3 1.470,00 4.410,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1 6.500,00 6.500,00 € 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2 268,00 536,00 € 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ   

 
176.437,00 € 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 1 88.000,00 88.000,00 € 

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 1 41.483,00 41.483,00 € 

ΟΧΗΜΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 1 46.954,00 46.954,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ  6.078,00 € 

ΟΘΟΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 1 2.511,00 2.511,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 3.567,00 3.567,00 € 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΛΙΜΕΝΑ 

 
14.729,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ 2 5.014,50 10.029,00 € 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 1 2.900,00 2.900,00 € 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 1 

400,00 
400,00 € 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 1 

500,00 
500,00 € 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 1 300,00 300,00 € 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 1 

600,00 
600,00 € 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  20.239,00 € 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1 9.972,00 9.972,00 € 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ    10.267,00 € 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 1.174,00 2.348,00 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 1 1.208,00 1.208,00 € 

ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 6 734,00 4.404,00 € 

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΩΝ 40 57,675 2.307,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  459.112,00 € 

ΦΠΑ 17 %  78.049,04 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  537.161,04 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΩΣ 436.663,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ 459.112,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 895.775,00 € 

 

ΛΙΜΕΝΑΣ : ΒΑΘΥ  - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Π.Μ. – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΙΜΗ (€) 

1 
Νησίδες με κράσπεδα πεζοδρομίου κατά CE ΕΝ 1340 
και πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 7 Χ 1,10 Χ0,17 

τεμ. 1 1.400,00 
             
1.400,00    

  Εργασίες κατασκευής περιλαμβάνεται - 1 0 
                          
-      

2 
Αμφίπλευρη αδιατάρακτη διαμαντοκοπή ασφάλτου 
και πλάκας σκυροδέματος συνολικού πάχους 20 cm. 

m 900 10 
             
9.000,00    

3 
Εκσκαφή για διάνοιξη αύλακος διαστάσεων 40 Χ 40 
cm και καθαίρεση ενδιάμεσης πλάκας. 

m3 72 20 
             
1.440,00    

4 

Αποκατάσταση διανοιχθέντος αύλακος με επίχωση, 
συμπύκνωση, επανασκυροδέτηση πλάκας με τον 
απαραίτητο οπλισμό (εκατέρωθεν αγκυρώσεις) και 
επαναδιάστρωση ασφάλτου. 

m 450 40 
          
18.000,00    

  Εργασίες κατασκευής βάσεων περιλαμβάνεται - 1 0 
                          
-      

5 

Βάσεις PILLAR από οπλισμένο σκύρόδεμα ποιότητας 
C25/30 με προσθήκη στεγανοποιητικών προσμίκτων 
(περιλαμβάνεται κοπή ασφάλτου, εκσκαφή και 
αποκομιδή προϊόντων εκσκαφής).Διαστάσεις 
σχεδιασμού 1,0Χ1,0Χ0,50 m. 

τεμ. 3 250 
                
750,00    

  Εργασίες κατασκευής βάσεων περιλαμβάνεται - 1 0 
                          
-      

6 

Βάσεις ιστών καμερών από οπλισμένο σκύρόδεμα 
ποιότητας C25/30 με προσθήκη στεγανοποιητικών 
προσμίκτων (περιλαμβάνεται κοπή ασφάλτου, 
εκσκαφή και αποκομιδή προϊόντων 
εκσκαφής).Διαστάσεις σχεδιασμού 0,40Χ0,40Χ0,50 
m. 

τεμ. 8 150 
             
1.200,00    

  Εργασίες κατασκευής βάσεων περιλαμβάνεται - 1 0 
                          
-      

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Μ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
    
31.790,00    

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΙΜΗ (€) 

1 

Σωλήνας διέλευσης καλωδιώσεων, εύκαμπτος, 
πλαστικός, Φ90πιπι, για όδευση εντός εδάφους ή 
εγκιβωτισμένος σε beton, περιλαμβανομένων 
ειδικών τεμαχίων και στεγανών κυτίων 
διακλάδωσης, ενδ. τύπου Geonflex 

m 950 5,25 € 4.987,50 € 

  Εργασίες εγκατάστασης, περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

2 
Καλώδιο J1VV-R 3X2,5 mm2 για σύνδεση παροχής 
μπάρας εισόδου. 

m 90 4,35 € 391,50 € 

3 
Καλώδιο J1VV-R 5X2,5 mm2 για την τροφοδοσία 
του pillar μικτονόμησης. 

m 400 4,80 € 1.920,00 € 

4 
Καλώδιο J1VV-R 5X16 mm2 για την τροφοδοσ'ια 
του ΦΚ-XR 

m 95 14,70 € 1.396,50 € 

5 Καλώδιο J1VV-R 5X25 mm2. m 100 20,70 € 2.070,00 € 

  

Εργασίες εγκατάστασης (περιλαμβάνονται οι 
εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης,, η χρήση 
μηχανημάτων για την παράδοση του 
εγκατεστημένου καλωδίου έτοιμου προς 
λειτουργία) περιλαμβάνονται 

- 1 0,00 € 0,00 € 

6 

Νέος ηλεκτρικός πίνακας, ΦΚ.Κ, μεταλλικός 
πλήρης, για επίτοιχη τοποθέτηση 
περιλαμβανομένων του αυτοματισμού ,του 
φωτοκύτταρου, χρονοδιακόπτη,απαγωγους 
κρουστικών υπερτασεων Τ1+Τ2 και όλων των 
απαραίτητων εργασιών, υλικών και μικροϋλικών 
για την κανονική ηλεκτρολογική λειτουργία του και 
του αυτοματισμού λειτουργίας πιστοποιημένος, με 
εφεδρεία χώρου 30%, με πλαστικοποιημένο 
διάγραμμα και όλων των απαραίτητων εργασιών, 
συνδέσεων, δοκιμών, υλικών και μικροϋλικών για 
την κανονική ηλεκτρολογική λειτουργία του, 
ενδεικτικού τύπου AT-U/ABB. 

Τεμ. 1 2.075,00 € 2.075,00 € 

  Εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

7 

Νέος ηλεκτρικός πίνακας, ΦΚ.XR μεταλλικος 
πλήρης, για επίτοιχη τοποθέτηση 
περιλαμβανομένων του αυτοματισμού ,του 
φωτοκύτταρου, χρονοδιακόπτη,απαγωγους 
κρουστικών υπερτασεων T3 και όλων των 
απαραίτητων εργασιών, υλικών και μικροϋλικών 
για την κανονική ηλεκτρολογική λειτουργία του και 
του αυτοματισμού λειτουργίας πιστοποιημένος, με 
εφεδρεία χώρου 30%, με πλαστικοποιημένο 

Τεμ. 1 1.230,00 € 1.230,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΙΜΗ (€) 

διάγραμμα και όλων των απαραίτητων εργασιών, 
συνδέσεων, δοκιμών, υλικών και μικροϋλικών για 
την κανονική ηλεκτρολογική λειτουργία του, 
ενδεικτικού τύπου AT-U/ABB. 

  Εργασίες Εγκατάστασης περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

8 

ΚΕΑΛΕ :διμερές κανάλι διαστασης 
150x50 ,ρευματοδοτών ως προβλέπεται 
_διαφορετικός χρωματισμός / 
τροφοδοσία_φωτισμος τύπου high efficiency led 
εσωτερικά και εξωτερικά & βιομηχανικού 
ρευματοδότη 16Α. 

Τεμ. 1 1.375,00 € 1.375,00 € 

  Εργασίες Εγκατάστασης περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

9 

Χώρος ελέγχου επιβατών:διμερές κανάλι 
διαστασης 150x50 ,ρευματοδοτών ως προβλέπεται 
_διαφορετικός χρωματισμός / 
τροφοδοσία_φωτισμος τύπου high efficiency led 
εσωτερικά και εξωτερικά & βιομηχανικού 
ρευματοδότη 16Α. 

Τεμ. 1 1.525,00 € 1.525,00 € 

  Εργασίες Εγκατάστασης περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

10 

Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) με 
αυτονομία. Το προσφερόμενο UPS θα είναι τύπου 
on -line κατάλληλης ισχύος για την αδιάλειπτη 
τροφοδοσία ρεύματος της εγκατάστασης στην 
οποία θα τοποθετηθεί. (20KVA) 

Τεμ. 1 11.400,00 € 11.400,00 € 

11 
Εργασία εγκατάστασης UPS με τα απαραίτητα 
υλικά περιλαμβάνονται 

Τεμ. 1 1.125,00 € 1.125,00 € 

12 

Φρεάτιο διαστάσεων 400x400mmx600mm 
περίπου, από σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο 
χυτοσιδηρό κάλυμμα D400, με πυθμένα, πλήρως 
τοποθετημένο με κάθετη και πλάγιες εξόδους με 
τους ειδικούς συνδέσμους για σύνδεση σε 
γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες ή πλαστικούς 
σωλήνες διέλευσης καλωδιώσεων, δηλαδή 
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και 
μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου 

Τεμ. 12 340,00 € 4.080,00 € 

  
Περιλαμβάνεται η εργασία εγκατάστασης, 
σύνδεσης σε οποιοδήποτε σημείο του έργου και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 

- 1 0,00 € 0,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΙΜΗ (€) 

ενδεικτικού τύπου Βιοφρέ (τα φρεατια θα 
τοποθετούνται ανα 30μ και σε κάθε αλλαγή 
κατεύθυνσης) 

13 
Σύστημα Γείωσης με 2 ηλεκτρόδια και χαλκο 
25mm2 

Τεμ. 1 1.650,00 € 1.650,00 € 

  Εργασίες εγκατάστασης γείωσης περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 35.225,50 € 

ΑΣΘΕΝΗ -CCTV-ACCESS         

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Κατανεμητής τηλεφωνικής εγκατάστασης στο 
ΚΕΑΛΕ κατά UTP100 για τροφοδότηση εγκ/σης 
δομημένης τηλεφωνίας. με 1 PATCH PANEL 24 
PORTS/Cat6, switch 24 p /2g sfp port ,1 optical 
patch panel 12 , 5 ΚΑΛΩΔΙΩΔΕΤΕΣ 1 U,2 ΡΑΦΙΑ για 
Τ/Κ εξοπλισμό, ανεμιστήρες οροφής, σε RACK 42 

Τεμ. 1 3.150,00 € 3.150,00 € 

  Εργασίες Εγκατάστασης περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

2 

Κατανεμητής τηλεφωνικής εγκατάστασης κατά 
UTP100 για τροφοδότηση εγκ/σης δομημένης 
τηλεφωνίας. με 1 PATCH PANEL 24 PORTS/Cat6, 
switch 24 p /2g sfp port ,1 optical patch panel 12 , 5 
ΚΑΛΩΔΙΩΔΕΤΕΣ 1 U,2 ΡΑΦΙΑ για Τ/Κ εξοπλισμό, 
ανεμιστήρες οροφής, σε RACK 20 στο Φυλάκειο 
ΚΕΑΛΕ και στον Χώρο Ελέγχου επιβατών 

Τεμ. 1 1.275,00 € 1.275,00 € 

  
Εργασίες Τηλεφωνικής Εγκατάστασης 
περιλαμβάνονται 

- 1 0,00 € 0,00 € 

3 

ΚΕΑΛΕ: Καλωδιώσεις ακτινωτα εντος 
ηλεκτρολογικού καναλιού ,λήψεις RJ 45 που 
απαιτούνται για τους σταθμούς εργασίας πλήρης 
πιστοποιημένες κατα ΕΙΑ/ΤΙΑ - 568 A,καλωδιωση 
μεγαφωνικής εγκατάστασης με καλώδιο belden 
2x2,5 ,καλωδίωση συναγερμού με καλώδιο 6DAL 
50 (2x0,50 mm2 + 4x0,22 mm2) και access control 
με καλώδιο sftp cat 7 ,NYM 2x1.5 ως απαιτειίται . 

Τεμ. 1 2.325,00 € 2.325,00 € 

  Εργασίες Εγκατάστασης περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

4 
Καλώδιο UTP cat6 διασύνδεσης κατανεμητών 
data,voice τερματισμένο με πιστοποίηση και 
σήμανση. 

m 200 3,15 € 630,00 € 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΙΜΗ (€) 

  Εργασίες Εγκατάστασης περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

5 

Καλώδιο 12 μονοτροπων οπτικών ινών 
διασύνδεσης κατανεμητών data,voice 
τερματισμένο με πιστοποίηση και σήμανση 
(πατσαρισμένα). 

m 500 27,00 € 13.500,00 € 

  Εργασίες εγκατάστασης - 1 0,00 € 0,00 € 

6 

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τεχνολογίας 
ημιαγωγών, τύπου Τ3, για τοποθέτηση μεταξύ 
φάσεως και ουδετέρου, αντοχής TOV > 350 V, με 
προστασία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών 
(στάθμη προστασίας Up<1,5kV). 

Τεμ. 1 277,50 € 277,50 € 

  Εργασίες Εγκατάστασης περιλαμβάνονται - 1 0,00 € 0,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 21.157,50 € 

  ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 56.383,00 € 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ :ΒΑΘΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ/€ 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Μ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
31.790,00 
€ 

2 ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
56.383,00 
€ 

4 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΈΡΓΟΥ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

10.000,00 
€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΛΙΜΕΝΑ  ΒΑΘΕΩΣ 
98.173,00 
€ 

 

 

ΕΡΓΟ : ΜΑΛΑΓΑΡΙ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Π.Μ. – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΤΙΜΗ (€) 

1 

Στοιχεία σκυροδέματος κινητής 
περίφραξης τύπου New Jersey 
διαστάσεων 200cm μήκος και 40cm 
ύψους εντός του οποίου πακτώνεται 
κιγκλίδωμα περαστό γαλβανισμένο εν 

τεμ. 200 200 
 
40.000,00    
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θερμώ σύμφωνα με ISO 1461 
(DIN50976) 

  Εργασίες κατασκευής περιλαμβάνεται       
                 
-      

2 

Νησίδες με κράσπεδα πεζοδρομίου 
κατά CE ΕΝ 1340 και πλάκες 
πεζοδρομίου διαστάσεων 7 Χ 0,80 
Χ0,17 

τεμ. 3 600 
    
1.800,00    

  Εργασίες κατασκευής περιλαμβάνεται - 1 0 
                 
-      

3 

Αμφίπλευρη αδιατάρακτη 
διαμαντοκοπή ασφάλτου και πλάκας 
σκυροδέματος συνολικού πάχους 20 
cm. 

m 1.800 10 
 
18.000,00    

4 
Εκσκαφή για διάνοιξη αύλακος 
διαστάσεων 40 Χ 40 cm και καθαίρεση 
ενδιάμεσης πλάκας. 

m3 144 20 
    
2.880,00    

5 

Αποκατάσταση διανοιχθέντος 
αύλακος με επίχωση, 
συμπύκνωση ,επανασκυροδέτηση 
πλάκας με τον απαραίτητο οπλισμό 
(εκατέρωθεν αγκυρώσεις) και 
επαναδιάστρωση ασφάλτου. 

m 900 30 
 
27.000,00    

  Εργασίες κατασκευής περιλαμβάνεται - 1 0 
                 
-      

7 

Βάσεις PILLAR από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ποιότητας C25/30 με 
προσθήκη στεγανοποιητικών 
προσμίκτων (περιλαμβάνεται κοπή 
ασφάλτου, εκσκαφή και αποκομιδή 
προϊόντων εκσκαφής). Διαστάσεις 
σχεδιασμού 1,0Χ1,0Χ0,50 m. 

τεμ. 3 250 
       
750,00    

  Εργασίες κατασκευής περιλαμβάνεται - 1 0 
                 
-      

8 

Βάσεις ιστών καμερών από οπλισμένο 
σκύρόδεμα ποιότητας C25/30 με 
προσθήκη στεγανοποιητικών 
προσμίκτων (περιλαμβάνεται κοπή 
ασφάλτου, εκσκαφή και αποκομιδή 
προϊόντων εκσκαφής).Διαστάσεις 
σχεδιασμού 0,40Χ0,40Χ0,50 m. 

τεμ. 10 150 
    
1.500,00    

  Εργασίες κατασκευής περιλαμβάνεται - 1 0 
                 
-      



 

14  

 

 ΥΠΟ-ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Μ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 91.930,00    

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

1 

Σωλήνας διέλευσης καλωδιώσεων, 
εύκαμπτος, πλαστικός, Φ90mm, για 
όδευση εντός εδάφους ή 
εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα, 
περιλαμβανομένων ειδικών 
τεμαχίων και στεγανών κυτίων 
διακλάδωσης, ενδ. τύπου Geonflex 

m 1500 5,25 
    
7.875,00    

  
Εργασίες εγκατάστασης 
περιλαμβάνεται 

- 1 0 
                 
-      

2 

Καλώδιο J1VV-R 3X2,5 mm2 για 
σύνδεση παροχής μπάρας 
εισόδου,toumiqet& πιλλαρ. Στην 
εγκατάσταση περιλαμβάνονται όλα 
τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά 
εγκατάστασης και σύνδεσης για την 
παράδοση του εγκατεστημένου 
καλωδίου έτοιμου προς λειτουργία 

m 250 4,35 
    
1.087,50    

3 

Καλώδιο J1VV-R 5X 6mm2 για την 
ηλεκτρική τροφοδότηση Φυλακείου. 
Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται 
οι εργασίες τοποθέτησης και 
σύνδεσης,και όλα τα απαραίτητα 
υλικά και μικροϋλικά για την 
παράδοση του εγκατεστημένου 
καλωδίου 

m 500 12,3 
    
6.150,00    

4 
Παροχική καλωδίωση J1VV-R 5X25 
mm2. 

m 200 20,7 
    
4.140,00    

  

Εργασίες εγκατάστασης καλωδίωσης 
και χρήσης μηχανημάτων 
περιλαμβάνονται 

- 1 0 
                 
-      
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

5 

Νέος ηλεκτρικός πίνακας, ΦΚ.Κ, 
μεταλλικός πλήρης, για επίτοιχη 
τοποθέτηση περιλαμβανομένων του 
αυτοματισμού, του φωτοκύτταρου, 
χρονοδιακόπτη απαγωγών 
κρουστικών υπερτάσεων Τ1+Τ2, και 
όλων των απαραίτητων εργασιών, 
υλικών και μικροϋλικών για την 
κανονική ηλεκτρολογική λειτουργία 
του και του αυτοματισμού 
λειτουργίας πιστοποιημένου, με 
εφεδρεία χώρου 30%, με 
πλαστικοποιημένο διάγραμμα και 
όλων των απαραίτητων εργασιών, 
συνδέσεων, δοκιμών, υλικών και 
μικροϋλικών για την κανονική 
ηλεκτρολογική λειτουργία του, 
ενδεικτικού τύπου AT- U/ABB. 

Τεμ. 1 3.150,00 
    
3.150,00    

6 

Νέος ηλεκτρικός πίνακας, ΦΚ.ΦΥ, 
μεταλλικός, βαμμένος με 
ηλεκτροστατική βαφή, με θύρες και 
κλειδί ασφαλείας, με κλειστό κάτω 
μέρος, βαθμού προστασίας ΙΡ 65, 
επίτοιχος ,πλήρως εγκατεστημένος 
και με παράδοση του ηλεκτρικού 
πίνακα σε λειτουργία. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι εργασίες 
στήριξης και τοποθέτησης του pillar, 
καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά 
και μικροϋλικά για την ολοκλήρωση 
των ανωτέρω εργασιών. 

Τεμ. 1 975 
       
975,00    

7 

ΚΕΑΛΕ :διμερές κανάλι διαστασης 
150x50 ,ρευματοδοτών ως 
προβλέπεται _διαφορετικός 
χρωματισμός / 
τροφοδοσία_φωτισμος τύπου high 
efficiency led εσωτερικά και 
εξωτερικά & βιομηχανικού 
ρευματοδότη 16Α. 

Κ.Α. 1 1.875,00 
    
1.875,00    
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

8 

ΦΥΛΑΚΙΟ :διμερές κανάλι διαστασης 
150x50 ,ρευματοδοτών ως 
προβλέπεται _διαφορετικός 
χρωματισμός / 
τροφοδοσία_φωτισμος τύπου high 
efficiency led εσωτερικά και 
εξωτερικά & βιομηχανικού 
ρευματοδότη 16Α. 

Κ.Α. 1 975 
       
975,00    

  

Εργασίες ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης ΚΕΑΛΕ και Φυλακίου 
περιλαμβάνονται 

- 1 0 
                 
-      

9 

Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας 
(UPS) με αυτονομία. Το 
προσφερόμενο UPS θα είναι τύπου 
on -line κατάλληλης ισχύος για την 
αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος 
της εγκατάστασης στην οποία θα 
τοποθετηθεί. (10KVA) 

Τεμ. 1 4.945,00 
    
4.945,00    

1
0 

Εργασία εγκατάστασης UPS με τα 
απαραίτητα υλικά. 

Τεμ. 1 1.125,00 
    
1.125,00    

1
1 

Φρεάτιο, τυποποιημένο, 
διαστάσεων 420x420mmx600mm 
περίπου, από σκυρόδεμα, με 
ενσωματωμένο χυτοσιδηρό 
κάλυμμα D400, με πυθμένα, πλήρως 
τοποθετημένο ' με κάθετη και 
πλάγιες εξόδους με τους ειδικούς 
συνδέσμους για σύνδεση σε 
γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες ή 
πλαστικούς σωλήνες διέλευσης 
καλωδιώσεων, δηλαδή προμήθεια 
όλων των απαιτουμένων υλικών και 
μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου 
του έργου και εργασία 
εγκατάστασης, σύνδεσης σε 
οποιοδήποτε σημείο του έργου και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, ενδεικτικού τύπου 
Βιοφρέ (τα φρεατια θα 
τοποθετούνται ανα 30μ και σε κάθε 
αλλαγή κατεύθυνσης ) 

Τεμ. 12 340 
    
4.080,00    

1
2 

Εργασία εγκατάστασης φρεατίων 
περιλαμβάνεται 

- 1 0 
                 
-      
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

1
3 

Σύστημα Γείωσης με 2 ηλεκτρόδια 
και χαλκο 25mm2 

Τεμ. 1 1.650,00 
    
1.650,00    

  
Εργασίες εγκατάστασης γείωσης 
περιλαμβάνονται 

- 1 0 
                 
-      

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
39.976,20 
€ 

 

ΑΣΘΕΝΗ -CCTV-ACCESS         

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Κατανεμητής τηλεφωνικής 
εγκατάστασης κατά UTP100 για 
τροφοδότηση εγκ/σης δομημένης 
τηλεφωνίας. με 1 PATCH PANEL 24 
PORTS/Cat6, switch 24 p /2g sfp 
port ,1 optical patch panel 12" , 5 
ΚΑΛΩΔΙΩΔΕΤΕΣ 1 U,2 ΡΑΦΙΑ για Τ/Κ 
εξοπλισμό, ανεμιστήρες οροφής, σε 
RACK 42 ΚΕΑΛΕ 

Τεμ. 1 3.150,00 
    
3.150,00    

2 

Κατανεμητής τηλεφωνικής 
εγκατάστασης κατά UTP100 για 
τροφοδότηση εγκ/σης δομημένης 
τηλεφωνίας. με 1 PATCH PANEL 24 
PORTS/Cat6, switch 24 p /2g sfp 
port ,1 optical patch panel 12" , 5 
ΚΑΛΩΔΙΩΔΕΤΕΣ 1 U,2 ΡΑΦΙΑ για Τ/Κ 
εξοπλισμό, ανεμιστήρες οροφής, σε 
RACK 20 Φυλάκιο 

Τεμ. 1 1.275,00 
    
1.275,00    

  
Εργασίες τηλεφωνικής 
εγκατάστασης περιλαμβάνονται 

- 1 0 
                 
-      
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3 

Eγκατάσταση ασθενών οικίσκου 
ΚΕΑΛΕ πλήρης η οποία θα 
περιλαμβάνει :καλωδιώσεις 
ακτινωτα εντος ηλεκτρολογικού 
καναλιού, λήψεις RJ 45 που 
απαιτούνται για τους σταθμούς 
εργασίας πλήρως πιστοποιημένες 
κατα ΕΙΑ/ΤΙΑ - 568 A,καλωδιωση 
μεγαφωνικής εγκατάστασης με 
καλώδιο belden 2x2,5 ,καλωδίωση 
συναγερμού με καλώδιο 6DAL 50 
(2x0,50 mm2 + 4x0,22 mm2) και 
access control με καλώδιο sftp cat 
7 ,NYM 2x1.5 ως απαιτειται . 

Τεμ. 1 2.325,00 2.325,00 

4 

Εγκατάσταση ασθενών οικίσκου 
ΦΥΛΑΚΙΟΥ πλήρης η οποία θα 
περιλαμβάνει :καλωδιώσεις 
ακτινωτα εντος ηλεκτρολογικού 
καναλιού ,λήψεις RJ 45 που 
απαιτούνται για τους σταθμούς 
εργασίας πλήρης πιστοποιημένες 
κατα ΕΙΑ/ΤΙΑ - 568 A,καλωδιωση 
μεγαφωνικής εγκατάστασης με 
καλώδιο belden 2x2,5 ,καλωδίωση 
συναγερμού με καλώδιο 6DAL 50 
(2x0,50 mm2 + 4x0,22 mm2) και 
access control με καλώδιο sftp cat 
7 ,NYM 2x1.5 ως απαιτειται . 

Τεμ. 1 975 975,00 

5 

Εγκατάσταση ασθενών χωρου 
ελέγχου επιβατών, πλήρης η οποία 
θα περιλαμβάνει :καλωδιώσεις 
ακτινωτα εντος ηλεκτρολογικού 
καναλιού ,λήψεις RJ 45 που 
απαιτούνται για τους σταθμούς 
εργασίας πλήρης πιστοποιημένες 
κατα ΕΙΑ/ΤΙΑ - 568 A,καλωδιωση 
μεγαφωνικής εγκατάστασης με 
καλώδιο belden 2x2,5 ,καλωδίωση 
συναγερμού με καλώδιο 6DAL 50 
(2x0,50 mm2 + 4x0,22 mm2) και 
access control με καλώδιο sftp cat 
7 ,NYM 2x1.5 ως απαιτειται . 

Τεμ. 1 1.080,00 1.080,00 

  
Εργασίες εγκατάστασης 
περιλαμβάνονται 
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6 

Καλώδιο UTP cat6 διασύνδεσης 
κατανεμητών data,voice 
τερματισμένο με πιστοποίηση και 
σήμανση. 

m 800 3,15 2.520,00 

  
Εργασίες εγκατάστασης 
περιλαμβάνονται 

- 1 0 - 

7 

Καλώδιο 12 μονοτροπων οπτικών 
ινών διασύνδεσης κατανεμητών 
data,voice τερματισμένο με 
πιστοποίηση και σήμανση. 

m 350 28 9.800,00 

  
Εργασίες εγκατάστασης 
περιλαμβάνονται 

    

8 

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων 
τεχνολογίας ημιαγωγών, τύπου Τ3, 
για τοποθέτηση μεταξύ φάσεως και 
ουδετέρου, αντοχής TOV > 350 V, με 
προστασία ευαίσθητων 
ηλεκτρονικών συσκευών (στάθμη 
προστασίας Up<1,5kV). 

Τεμ. 2 277,5 555,00 

  Εργασίες εγκατάστασης - 1 0 - 

   ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 
21.680,00 
€ 

   ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
59.707,50 
€ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ :ΜΑΛΑΓΑΡΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ € 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Μ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ          91.930,00 €  

2 ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ          59.707,50 €  

3 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΈΡΓΟΥ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

           10.000,00 €  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ»       161.637,50 €  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ € 

1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΒΑΘΕΩΣ» 98.173,00 € 

2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ» 161.637,50 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 259.810,50 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ € 

1 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ 
«ΒΑΘΕΩΣ» 

534.836,00 € 

2 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ 
«ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ» 

620.749,50 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 1.155.585,50 € 

  ΦΠΑ 17% 196.449,54 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%  1.352.035,04 € 

 

2.1 Περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε, με ηλεκτρονικά μέσα την 14η  Ιανουαρίου 2022 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και δημοσιεύτηκε την 19η 
Ιανουαρίου 2022 (S 013–028532). 

2.2 Περίληψη της Διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΔΖΡ46ΜΦΟΤ-Γ6Ε) δημοσιεύτηκε την 22η Ιανουαρίου 
2022 στην εφημερίδα «ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ». 

2.3 Επιπρόσθετα,  όλο το τεύχος της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 19η 
Ιανουαρίου 2022 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.islandofsamos.gr στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ►ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, 
στις 20/1/2022. 

2.4 Με το από 11-03-2022 Πρακτικό I η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού 
διαπίστωσε ότι δεν είχαν υποβληθεί προσφορές από κανέναν συμμετέχοντα (άγονος 
διαγωνισμός), πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή τη ματαίωση του Διαγωνισμού. 

2.5 Με την αριθμ. 88/2022 21-03-2022 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ανατολικής Σάμου ενέκρινε το από 11-03-2022 1ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και αποφάσισε την συνέχιση της διαδικασίας με προσφυγή στο άρθρο 
269, διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση χωρίς να τροποποιηθούν 
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

2.6 Με το αριθμ. πρωτ. 4925/26-04-2022 έγγραφό του, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου 
βεβαιώνει ότι «δεν έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή κατά των όρων της αριθμ. 
17719/ 31.12.2021 διακήρυξης της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ & ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ” ή κατά του κύρους του διαγωνισμού της εν λόγω πράξης, 
ούτε εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη ένσταση, προσφυγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ή 
άλλα ένδικα βοηθήματα και έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής».  

2.7 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με το προαναφερόμενο έγγραφό 
του αριθμ. πρωτ. 5194/03-05-2022, στο οποίο επισυνάπτεται σχέδιο Απόφασης περί 
προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ζητά την παροχή σύμφωνης γνώμης 
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της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου να προσφύγει στη διενέργεια διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση μικτής σύμβασης 
προμήθειας και υπηρεσιών «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
ολοκληρωμένου & αυτόνομου συστήματος ασφαλείας-φύλαξης-επιτήρησης-
παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σάμου», 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.155.585,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για τις ανάγκες του 
Δήμου Σάμου σε συνέχεια άγονου, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με τη 
χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), χωρίς τροποποίηση των όρων της 
αρχικής Σύμβασης. 

2.8 Σε συνέχεια της από 31.05.2022 συνεδρίασης των μελών της Αρχής απεστάλη 
αυθημερόν προς την αναθέτουσα αρχή ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο εκλήθη η 
αιτούσα για την περαιτέρω συμπλήρωση του υποβληθέντος φακέλου και την παροχή 
στοιχείων σχετικά με τους λόγους της μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα. Σε 
απάντηση των ανωτέρω, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου απέστειλε το με αριθμ. πρωτ. 
εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 2971/1.6.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο αναφέρονται τα 
παρακάτω:  

«Σχετικά με την μη υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα παραθέτουμε τις απόψεις 
μας: 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ & ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – 
ΦΥΛΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ» εκπονήθηκε βάση του ενοποιημένου επιχειρησιακού 
σχεδίου του λιμένα όπως αυτός προβλέπεται στο εγκεκριμένο από την αρμόδια 
υπηρεσία ΔΕΔΑΠΛΕ Γ' του Υ.ΝΑ.Ν.Π (Σχέδιο Ασφάλειας του Λιμένα Σάμου (ΣΑΛΕ)) και 
κατόπιν της συμφώνου γνώμης της υπηρεσίας, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την 
Διαχειριστική Αρχή.  

Η δια-λειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας καθορίζεται από την ενιαία 
διαχείριση των δομοστοιχείων αυτού. Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας, 
αποτελείται από ενοποιημένη ανοικτής πρόσβασης πλατφόρμα (open source) 
διαφορετικής υλικοτεχνικής υποδομής, της οποίας το παραγόμενο τελικό αποτέλεσμα 
θα πρέπει να διασφαλίζεται τεχνικά από έναν ανάδοχο – προμηθευτή.  

Με αυτή την διαδικασία επιτυγχάνεται πρωτίστως η αποφυγή ετεροβαρούς ευθύνης, 
σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και δευτερευόντως αποφεύγεται η δυσκολία 
συγκεκριμενοποίησης της υπαιτιότητας μεταξύ των πιθανώς διαφορετικών ανάδοχων. 

Η συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας πρέπει να εκτελείται 
ενοποιημένα, από ένα πάροχο, σε δεδομένο χρονικό διάστημα, με ευέλικτη και 
άμεσης επέμβασης ομάδα συντήρησης, η οποία θα κατέχει την ενιαία τεχνική δομή 
λειτουργίας του συστήματος και θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη εγκατάστασης και 
λειτουργίας του.  

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η έλλειψη επικοινωνίας, εξ’ αίτιας διαφορετικών 
απόψεων και κατ’ επέκταση η ανάληψης ευθυνών μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών 
διαφορετικών ανάδοχων. 

Επίσης το έργο αποτελεί όπως αναφέρει και ο τίτλος του ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
το οποίο για να προσφέρει τη λειτουργικότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το 
χαρακτηρίζουν χρειάζεται να λειτουργεί σαν ένα αδιάσπαστο σύνολο σε επίπεδο 
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τεχνικό, λειτουργικό και χειριστικό.  

Σαν αποτέλεσμα τούτου η οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπασης της εν λόγω 
προμήθειας σε τμήματα που θα εξυπηρετηθούν από διαδοχικές συμβάσεις ή/και 
διαφορετικούς αναδόχους, θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία στην καλύτερη των 
περιπτώσεων σοβαρών καθυστερήσεων υλοποίησης και στη χειρότερη σοβαρή 
δυσχέρεια λειτουργίας του εν λόγω έργου ως ένα σύστημα που θα μπορεί να 
ανταποκριθεί αφενός στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τον κώδικα ISPS, αλλά 
επιπρόσθετα και ίσως πιο κύρια ως ένα σύστημα που θα προσφέρει διαρκή και 
αξιόπιστη υπηρεσία ικανοποίησης των αναγκών που πηγάζουν από την ίδια τη 
λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης, την οποία βεβαίως καλείται πρωτίστως να 
εξυπηρετήσει και να διευκολύνει.» 

 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του Ν. 4013/2011, όπως 
ισχύει, για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, ορίζει ότι: «2.α. Οι αποφάσεις των αναθετουσών aρχών που αφορούν 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων 
συμβάσεων, σύμφωνα με  την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 
32 και 269 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, 
εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές 
εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 
2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με 
το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη 
τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. [...]». 

4. Το άρθρο 4 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι:  

«Άρθρο 4 Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

1. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο 
διαφορετικά είδη συμβάσεων, το σύνολο των οποίων εμπίπτει στο παρόν Βιβλίο 
(άρθρα 3 έως 221). Οι παράγραφοι 3 έως 5 εφαρμόζονται σε μεικτές συμβάσεις οι 
οποίες έχουν ως αντικείμενο συμβάσεις που εμπίπτουν στο παρόν Βιβλίο και 
συμβάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου II ή/και από άλλο νομικό 
καθεστώς, όπως οι διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) ή/και τις διατάξεις με τις οποίες 
εναρμονίζεται η νομοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ (L 94). 

2. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, 
υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται 
στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής 
σύμβασης. Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από 
υπηρεσίες κατά την έννοια των άρθρων 107 έως 110 και εν μέρει από άλλες υπηρεσίες 
ή μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες και εν μέρει από 
προμήθειες, το κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις 
εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη. […]». 

5. Το άρθρο 5 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., ορίζονται τα ακόλουθα: ...β) 135.000 
ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από 
κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από 
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τις εν λόγω αρχές. [...]. β) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για 
διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. [...]. Τα κατώτατα 
όρια που καθορίζονται στις άνω περιπτώσεις α΄, β΄, και γ΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν 
αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ». 

Συναφώς επισημαίνεται ότι, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 2021/1952 
της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 ‘’για την τροποποίηση της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια εφαρμογής για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, και τους 
διαγωνισμούς μελετών’’, τα ανωτέρω χρηματικά όρια των 135.000€ και 209.000€ του 
αρθ. 5 του ν. 4412/2016, έχουν τροποποιηθεί από 1.1.2022 στο ποσό των 140.000€ και 
215.000€ αντίστοιχα και αφορούν τα έτη 2022-2023. 

6. Το άρθρο 6 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας 
σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από 
την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως 
ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. Αν 
η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για 
τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 2. Όταν αναθέτουσα αρχή 
αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του 
πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως 
υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων 
κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της 
συγκεκριμένης μονάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του 
Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι 
ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που 
πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου 3. Η 
επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας 
μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε 
διάταξης του παρόντος νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό 
δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. [...].». 

7. Το άρθρο 27 του N. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο 
πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, υπό την 
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60  και του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 67. Η προσφορά συνοδεύεται από τις 
πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα 
αρχή. [...]. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 όταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά 
μέσα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 
του άρθρου 22 και το άρθρο 37.[...]». 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art60_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art67_1_last
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art67_1_last
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art37
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8. Το άρθρο 32, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), το οποίο ενσωματώνει τις αντίστοιχες 
διατάξεις του άρθρου 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ορίζει ότι: «1. Στις ειδικές 
περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 
διαδικασία χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) 
εάν ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή 
αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις 
συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση 
στην Επιτροπή μετά από αίτημά της. Μη κατάλληλη θεωρείται μια προσφορά όταν 
είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί 
ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, 
όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. [...]». 

9. Το άρθρο 59 του ν.4412/2016 ορίζει ότι: «1.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και 
μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. 
Εξαιρουμένων των συμβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με 
την παρ. 4, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής 
τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 
έγγραφα της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341.[…]». 

10. Αναφορικά με τo ανωτέρω, η αιτιολογική σκέψη της 2014/24/ΕΕ οδηγίας αναφέρει: 
«(78) δημόσιες προμήθειες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ. Οι 
αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τον Κώδικα 
Βέλτιστων Πρακτικών που περιλαμβάνεται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 
25ης Ιουνίου 2008, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Κώδικας Βέλτιστων Πρακτικών για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών», 
παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο εφαρμογής του πλαισίου 
δημόσιων προμηθειών κατά τρόπο που διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΜΕ. Προς 
τούτο και για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει ιδίως να 
ενθαρρύνονται να υποδιαιρούν τις μεγάλες συμβάσεις σε παρτίδες. Η υποδιαίρεση θα 
μπορούσε να γίνεται είτε σε ποσοτική βάση, ώστε το μέγεθος των επιμέρους 
συμβάσεων να αντιστοιχεί καλύτερα στις δυνατότητες των ΜΜΕ, είτε σε ποιοτική 
βάση, αναλόγως του είδους και των διαθέσιμων εξειδικεύσεων, ώστε να 
προσαρμόζεται καλύτερα το περιεχόμενο των επιμέρους συμβάσεων στους 
εξειδικευμένους τομείς των ΜΜΕ ή σύμφωνα με τις διαδοχικές φάσεις των σχεδίων. 
Το μέγεθος και το αντικείμενο των παρτίδων θα πρέπει να καθορίζεται ελεύθερα από 
την αναθέτουσα αρχή η οποία, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας, θα πρέπει επίσης να μπορεί να 
αναθέτει κάποιες από τις παρτίδες χωρίς να εφαρμόζει τις διαδικασίες της παρούσας 
οδηγίας. Η αναθέτουσα αρχή θα έχει καθήκον να εξετάζει την ορθότητα της 
υποδιαίρεσης συμβάσεων σε παρτίδες και θα είναι ελεύθερη να αποφασίζει 
αυτόνομα, βάσει οιουδήποτε σκεπτικού κρίνει πρόσφορο, χωρίς να υπόκειται σε 
διοικητική ή δικαστική εποπτεία. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι δεν 
είναι σκόπιμη η υποδιαίρεση της σύμβασης σε παρτίδες, στη χωριστή έκθεση ή στα 
έγγραφα της προμήθειας θα πρέπει να αναφέρονται οι κύριοι λόγοι αυτής της 
επιλογής. Τέτοιοι λόγοι θα ήταν, επί παραδείγματι, να αποφανθεί η αναθέτουσα αρχή 
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ότι η υποδιαίρεση εγκυμονεί τον κίνδυνο να περιοριστεί ο ανταγωνισμός ή να γίνει η 
εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη από τεχνικής απόψεως ή ακριβή, ή ότι η 
ανάγκη να συντονιστούν οι διάφοροι εργολάβοι των παρτίδων ενδέχεται να θέσει σε 
σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης […]». 

11. Περαιτέρω, στην Κατευθυντήρια Οδηγία 17 της Αρχής (Απόφαση 181/2016 της Αρχής 
με Θέμα: «Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις 
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων» αναφέρεται ότι: “[….] ΙΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (TMHMATA) Οι διατάξεις των άρθρων 59 και 288 (άρθρα 46 και 65 
των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως) παρέχουν τη δυνατότητα 
υποδιαίρεσης συμβάσεων σε τμήματα με σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού 
μέσω της προώθησης της πρόσβασης και της διευκόλυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, η υποδιαίρεση των συμβάσεων σε 
τμήματα προβλέπεται να αξιοποιήσει τις εγγενείς δυνατότητες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, υπό την έννοια της ανάδειξης των συγκριτικών τους 
πλεονεκτημάτων σε διάφορους τομείς της εν γένει επιχειρηματικής και παραγωγικής 
τους δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ως βασικές δυνατότητες τα 
κάτωθι: α) Κατά τις διατάξεις των οικείων άρθρων 59 και 288, οι αναθέτουσες αρχές 
και οι αναθέτοντες φορείς αντιστοίχως, μπορούν να αναθέτουν μία (δημόσια) 
σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και να προσδιορίζουν το αντικείμενο και 
μέγεθος αυτών. β) Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα, 
περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. γ) Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς δύνανται να περιορίζουν τον προκαθορισμένο μέγιστο αριθμό των τμημάτων 
ανά προσφέροντα. δ) Οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς δύνανται να 
αναθέτουν, κατά περίπτωση, περισσότερα του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, 
συνδυάζοντας διάφορα ή όλα τα τμήματα. […]». 

12. Το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), το οποίο ενσωματώνει τις αντίστοιχες 
διατάξεις του άρθρου 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ορίζει ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές 
δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης 
αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι 
αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία 
ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. 
[…] 
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64, 
καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό 
επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 65. Ωστόσο, η 
δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν 
οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 
ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 65.[…]». 

13. Τα οριζόμενα στο ν. 4782/2021 (Α’ 36/2021) «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.» και ιδίως το άρθρο 142 « 
Έναρξη ισχύος Μέρους Α`», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο:  

«Άρθρο 142 -  Έναρξη ισχύος Μέρους Α` 
1. Η ισχύς των διατάξεων: 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art38_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art62
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art63
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art64
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art65
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art65
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α) του άρθρου 4, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016, 
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 
92 του ν. 4412/2016, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 
98, 100, 131 και 138, 
γ) [Καταργείται]. 
δ) του άρθρου 109, κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 258 του ν. 
4412/2016, αρχίζει από την 1η.9.2021 
ε) των άρθρων 55, 108 κατά το μέρος που τροποποιεί την περ. α` της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και 134 αρχίζει από την 1η.3.2022. 
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 
38 του ν. 4412/2016 (Α` 147), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 
101, 108, εκτός της περ. α` της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το άρθρο 42, με το οποίο 
τροποποιήθηκε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, καταλαμβάνει και εφαρμόζεται και 
στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, διαγωνιστικές 
διαδικασίες, εκτός εάν έχει χωρήσει οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή 
έχει εκδοθεί απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει διαφορετικά. 
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Τα άρθρα 43 και 121 του ν. 

4782/2021, με τα οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 103 και 310, αντίστοιχα, του ν. 

4412/2016, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος τους 

(1η.6.2021), διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός εάν έχει χωρήσει οριστικός 

αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, 

η οποία έχει κρίνει διαφορετικά». 

 

14. Τα οριζόμενα στο ν. 4912/2022 (Α’ 59/2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και ιδίως τα άρθρα 17, παρ. 1 και 4 και 

19 αυτού, όσον αφορά την αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή σύμφωνης γνώμης 

κατ’ άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ`, υποπερίπτωση δδ` του ν. 4013/2011, 

σύμφωνα με τα οποία: 

«Άρθρο 17 

Μεταβατικές διατάξεις - Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Αρχή του ν. 4013/2011 

στην Αρχή του ν. 4412/2016 

1.Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων 

της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 (Α' 147), 

όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου: (α) η Αρχή 

του ν. 4013/2011 (Α' 204) καταργείται και το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων 

και εννόμων σχέσεων της, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του ειδικού 

τραπεζικού λογαριασμού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, περιέρχεται 

αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην Αρχή του ν. 4412/2016, (β) δίκες της 

Αρχής του ν. 4013/2011 συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Αρχή του ν. 4412/2016, η 

οποία λογίζεται ως καθολικός διάδοχος της Αρχής του ν. 4013/2011, (γ) όλα τα 
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υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα της Αρχής του ν. 4013/2011 μεταφέρονται στην Αρχή 

του ν. 4412/2016, η οποία συνεχίζει την εκτέλεση του τρέχοντος προϋπολογισμού. […] 

4.Μέχρι την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) 

Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) του άρθρου 347 του ν. 

4412/2016, η καταργούμενη Αρχή του ν. 4013/2011 εξακολουθεί να λειτουργεί με τα 

όργανα διοίκησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 

που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. […] 

Άρθρο 19 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίζονται ο Πρόεδρος 

και τουλάχιστον έξι (6) Σύμβουλοι της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 348 

του ν. 4412/2016 (Α' 147), καταργούνται: (α) τα άρθρα 1 έως 10 του ν. 4013/2011 (Α' 

204) για την «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» («Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» ή 

«Αρχή») και (β) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 

4412/2016.». 

  

ΙΙI. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

15. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου Ανατολικής Σάμου αφορά στη σύναψη μικτής 
δημόσιας σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 2, περίπτωση α' του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, οι 
οποίες ενσωματώνουν τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ. 

16. Ειδικότερα, η ανωτέρω δημόσια σύμβαση έχει μικτό αντικείμενο, το οποίο 
περιλαμβάνει τόσο την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας και την σηματοδότηση των 
λιμενικών εγκαταστάσεων, όσο και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης. Τα 
ανωτέρω διαφορετικά μέρη (προμήθεια, υπηρεσίες) της εξεταζόμενης σύμβασης 
διαχωρίζονται αντικειμενικά, ήτοι σε όρους εκτιμώμενης αξίας. Πιο συγκεκριμένα, 
όπως προκύπτει από τους πίνακες ενδεικτικού προϋπολογισμού, η προμήθεια του 
εξοπλισμού ασφαλείας κοστολογείται στα 895.775,00 ευρώ, ενώ η αξία των 
υπηρεσιών εγκατάστασης ανέρχεται στα 259.810,50 ευρώ. Υπό το πρίσμα των 
ανωτέρω, διαφαίνεται ότι οι υπηρεσίες εγκατάστασης του εξοπλισμού ασφαλείας 
των λιμενικών εγκαταστάσεων έχει παρεπόμενο χαρακτήρα ως προς την προμήθεια 
του εξοπλισμού, συνεπώς η προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών διαφαίνεται ότι 
αποτελεί το κύριο αντικείμενο της εξεταζόμενης σύμβασης κατά τις προπαρατεθείσες 
διατάξεις του ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αρ. πρωτ. οικ. 3122/20-12-2021 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διατυπώνεται θετική γνώμη 
«για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα 
προκηρυχθεί το Υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένου 
& αυτόνομου συστήματος ασφάλειας-φύλαξης-επιτήρησης-παρακολούθησης και 
διαχείρισης επιβατών Λιμενικών εγκαταστάσεων Σάμου» ΑΑ 1της Πράξης 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένου & αυτόνομου 
συστήματος ασφάλειας-φύλαξης-επιτήρησης-παρακολούθησηςκαι διαχείρισης 
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επιβατών Λιμενικών εγκαταστάσεων Σάμου» με κωδικό ΟΠΣ «5021502», συνολικού 
προϋπολογισμού 1.352.035,04 €». Επιπρόσθετα, με βάση τη λίστα ελέγχου που είναι 
συνημμένη στο ως άνω έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας αναγράφεται «κατηγορία 
σύμβασης προμηθειών ή μικτή σύμβαση με κύριο αντικείμενο προμήθεια» και 
«κατηγορία λίστας εξέτασης Προμήθειες, Γενικές Υπηρεσίες Π/Υ άνω των ορίων του 
Ν.4412/2016». 

17. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη μικτής 
δημόσιας σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών, προϋπολογισμού 1.155.585,50 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ, σε συνέχεια  ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, συντρέχει η 
αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή γνώμης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2, 
παράγραφος 2, περίπτωση γ΄, υποπερίπτωση δδ΄ του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει.  

18. Επισημαίνεται ότι, οι ουσιαστικές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 32, παράγραφος 2, περ. α΄ του ν. 4412/2016, προκειμένου να προσφύγει μία 
Αναθέτουσα Αρχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ήτοι στην εξεταζόμενη 
περίπτωση, είναι: α) η προηγούμενη νομίμως διεξαχθείσα ανοικτή ή κλειστή  
διαδικασία,  β) η μη υποβολή προσφοράς, γ) η μη ουσιώδης τροποποίηση των 
αρχικών όρων της σύμβασης. 

19. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να 
εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στα άρθρα 26 και 32 του ν. 
4412/2016 περιπτώσεις με τα οποία μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο τα άρθρα 26 
και 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, αντίστοιχα (πρβλ. άρθρα 24 και 25 π.δ. 60/2007 και 
άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αντίστοιχα, και βλ. σχετικώς ΔΕΚ - ΔΕE, 
αποφάσεις της 8ης Απριλίου 2008, C 337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-
2173, σκέψη 56, της 23ης Απριλίου 2009, C-292/07, Επιτροπή κατά Βελγίου, 
EU:C:2009:246, σκέψεις 105-106, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, C-19/13, Ministero dell’ 
Interno κατά Fastweb SpA και Telecom Italia SpA, EU:C:2014:2194, σκέψη 49, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2016, C -549/14, Finn Frogne A/S κατά Rigspolitiet ved Center for 
Beredskabskommunikation, EU:C:2016:634, σκέψη 35). Συναφώς επισημαίνεται ότι οι 
ανωτέρω διατάξεις στο μέτρο που εισάγουν εξαιρέσεις που συνιστούν παρέκκλιση 
από τη βασική ρύθμιση, δηλαδή από τους κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
της αποτελεσματικότητας των αναγνωριζομένων από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συσταλτικής ερμηνείας, το δε βάρος 
αποδείξεως περί του ότι συντρέχουν όντως οι έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την απόκλιση το φέρει αυτός που τις επικαλείται (βλ. υπό το πνεύμα αυτό ΔΕΚ - ΔΕΕ, 
αποφάσεις της 10ης Μαρτίου 1987, C-199/85, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1987, σ. 
1039, σκέψη 14, της 18ης Μαΐου 1995, C-57/94, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 1995, σ. 
I-1249, σκέψη 23, της 28ης Μαρτίου 1996, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλ. 
1996, σ. Ι-1949, της 10ης Απριλίου 2003, C-20/01 και C-28/01, Επιτροπή κατά 
Γερμανίας, Συλλ. 2003, Ι-360, σκέψη 58, της 14ης Σεπτεμβρίου 2004, C-385/02, 
Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2004, σ. I-8121, σκέψη 19, της 14ης Οκτωβρίου 2004, C-
340/02, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλ. 2004, Ι-9845, σκέψη 38, και της 2ας Ιουνίου 
2005, C-394/02, Επιτροπή κατά Ελλάδας, Συλλ. 2005, Ι-4713, σκέψη 33, της 8ης 
Απριλίου 2008, C- 337/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 2008, Ι-2173, σκέψεις 57-58, 
της 27ης Οκτωβρίου 2011, C - 601/10, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, Συλλ. 
2011, Ι-00163, σκέψη 32). 

20. Ειδικότερα δε, σχετικά με την υπό σημείο 18.α) προϋπόθεση της προηγούμενης 
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νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, παγίως έχει κριθεί ότι η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2, 
περ. α' του άρθρου 32, συνέχεται άμεσα με τον προηγηθέντα αυτής διαγωνισμό, με 
συνέπεια η μη νομιμότητα της υποκείμενης διαγωνιστικής 
διαδικασίας  να  καθιστά  παρακολουθηματικά παράνομη στο σύνολό της και τη 
συγκεκριμένη διαδικασία (ΕΣ - Πράξη 215/2012-Ζ΄ Κλιμάκιο, ΕΣ - Αποφ. VI Τμ. 
1249/2011, 466/2011, 29/2012, 408/2012, 600/2012 και 935/2013). 

21. Ως προς την προϋπόθεση της προηγούμενης νομίμως διεξαχθείσας ανοικτής ή 
κλειστής διαδικασίας, από τα στοιχεία του φακέλου διαπιστώνεται ότι ο Δήμος 
Ανατολικής Σάμου διενήργησε ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με τη χρήση 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση προμήθειας και υπηρεσιών 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένου & αυτόνομου συστήματος 
ασφαλείας-φύλαξης33-επιτήρησης-παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σάμου», προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.155.585,50 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.   

22. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, δεν 
ανέφερε τους βασικούς λόγους της απόφασης της να μην υποδιαιρέσει την εν λόγω 
σύμβαση σε τμήματα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 59 του ν.4412/2016, «οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους 
της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που 
περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341». 
Όπως προκύπτει από τις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (βλ. ιδίως σκέψη 
78), οι αναθέτουσες αρχές στα πλαίσια χρησιμοποίησης του Κώδικα Βέλτιστων 
Πρακτικών και για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, ενθαρρύνονται να υποδιαιρούν τις 
μεγάλες συμβάσεις σε παρτίδες / τμήματα. Η υποδιαίρεση μπορεί να γίνεται είτε σε 
ποσοτική βάση, ώστε το μέγεθος των επιμέρους συμβάσεων να αντιστοιχεί καλύτερα 
στις δυνατότητες των ΜΜΕ, είτε σε ποιοτική βάση, αναλόγως του είδους και των 
διαθέσιμων εξειδικεύσεων, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα το περιεχόμενο των 
επιμέρους συμβάσεων στους εξειδικευμένους τομείς των ΜΜΕ, είτε σε γεωγραφική 
βάση ώστε να ενθαρρύνονται για να συμμετάσχουν οι πλησιέστερες γεωγραφικά 
ΜΜΕ. Η αναθέτουσα αρχή είναι ελεύθερη να εξετάζει την ορθότητα της διαίρεσης σε 
τμήματα αυτόνομα χωρίς να υπόκειται σε διοικητική ή δικαστική εποπτεία, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αρχές που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης και αφορά 
τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, θα πρέπει όμως στη χωριστή έκθεση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης να αναφέρονται οι κύριοι λόγοι αυτής της επιλογής. 
Εμφανής είναι η προσπάθεια του ενωσιακού νομοθέτη, στα πλαίσια τόνωσης του 
ανταγωνισμού, να προτρέπει τα κράτη μέλη να απαιτούν από τις αναθέτουσες αρχές 
την αιτιολόγηση της απόφασή τους, να μην χωρίζουν τις συμβάσεις σε παρτίδες ή 
τμήματα. Όπως προβλέπεται ρητώς στην κατευθυντήρια οδηγία 17 της Αρχής: «η 
υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα προβλέπεται να αξιοποιήσει τις εγγενείς 
δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, υπό την έννοια της ανάδειξης 
των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων σε διάφορους τομείς της εν γένει 
επιχειρηματικής και παραγωγικής τους δραστηριότητας». 

22.1. Ακολούθως, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 2971/1.6.2022 
ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο απεστάλη κατόπιν αιτήματος της Αρχής για παροχή 
συμπληρωματικών στοιχείων, η αιτούσα παρείχε σχετική αιτιολόγηση ως προς τους 
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λόγους της μη υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα (βλ. Ιστορικό παρ. 2.8), η 
οποία, ωστόσο, όπως αναφέρεται ανωτέρω, δεν έχει περιληφθεί στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. Συνεπώς, ενόψει απουσίας σχετικής 
αναφοράς στα έγγραφα της σύμβασης, υπογραμμίζεται -σε κάθε περίπτωση- η 
ανάγκη αναφοράς των ως άνω λόγων περί μη υποδιαίρεσης της σύμβασης στην ειδική 
έκθεση του άρθρου 341 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 3 του οποίου ορίζεται 
ότι: «Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
στην Αρχή κατόπιν αιτήσεώς τους» (πρβλ. και Δ29/2022, Δ39/2022 γνώμες της Αρχής). 

23. Κατά τα λοιπά η εν λόγω Διακήρυξη δεν περιείχε άλλους όρους που θα απέτρεπαν 
οικονομικό φορέα από την συμμετοχή του στον διαγωνισμό και τηρήθηκε η ελάχιστη 
προθεσμία υποβολής προσφορών του αρ. 27 παρ. 4 ν. 4412/2016 καθώς επίσης 
τηρήθηκαν και οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. 

24. Ως προς την προϋπόθεση της μη υποβολής προσφορών, από το παρατεθέν ιστορικό 
προκύπτει ότι με την αριθμ. 88/2022 21-03-2022 Απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Ανατολικής Σάμου ενέκρινε το σχετικό Πρακτικό και κήρυξε άγονο το 
διαγωνισμό για τον οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.155.585,50  ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και ως εκ τούτου ζητά 
την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 

25. Ως προς την προϋπόθεση της μη ουσιώδους τροποποίησης των αρχικών όρων της 
σύμβασης,  στο υποβληθέν σχέδιο Απόφασής του, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ζητά 
την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προκειμένου να προσφύγει στην 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής Σύμβασης.   

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Εν όψει των προεκτεθέντων, με βάση το διδόμενο πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού 
στις προαναφερόμενες και ερμηνεύομενες διατάξεις, η Αρχή ομόφωνα αποφασίζει: 

Την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του αιτήματος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα 

με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, προκειμένου να προβεί στη 

διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση μικτής σύμβασης προμήθειας και 

υπηρεσιών «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένου & αυτόνομου 

συστήματος ασφαλείας-φύλαξης-επιτήρησης-παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών 

Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σάμου», προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.155.585,50 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, 

λόγω συνδρομής των τασσομένων από το νόμο προϋποθέσεων.  

                     

             Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                           Ο Αντιπρόεδρος 

 

 

                                                          Αδάμ Καραγλάνης                                                                                            

 


