
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προμήθεια φορητών συσκευών εγγραφής βίντεο (action cameras) μετά παρελκόμενων 
 

I.ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή πρόκειται να προμηθευτεί είκοσι έξι (26) φορητές συσκευές 
εγγραφής βίντεο μετά παρελκόμενων, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ του δημοσίου, για την καλύτερη 
αστυνόμευση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της χώρας. 
 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται  συνολικά στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ #21.000 € #, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ του δημοσίου. 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 

ΙV.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
‘Εκαστη φορητή συσκευή εγγραφής βίντεο πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
Πρόκειται για κάμερα που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια τακτικών επιχειρήσεων ημέρας 
και νύχτας 

2 Απαίτηση αριθμού τεμαχίων 

3 
Να καταγράφει εικόνα σε ανάλυση 4K Ultra HD, βίντεο σε ανάλυση 4K 60fps και φωτογραφίες 
τουλάχιστο 12MP. 

4 Να έχει λειτουργία λήψης βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτός ή νύκτας (low light ή night) 

5 Να έχει λειτουργία σταθεροποίησης (stabilization) εικόνας 

6 Να μην ξεπερνά σε βάρος τα 200 γραμμάρια.  

7 Να φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία τύπου Li-Ion τουλάχιστο 1200 mAh. 

8 Οι μέγιστες διαστάσεις της να μην ξεπερνούν τα: 75mm(Π) x 55mm(Υ) x 35 mm(Β)  

9 

Θα πρέπει να έχει δυνατότητα διαφορετικών ρυθμίσεων καταγραφής βίντεο σε ανάλυση εικόνας 
ανά καρέ ανά δευτερόλεπτο, όπως: 1080p 120fps, 1080p 60fps, 1440p 60fps, 2.7K 120fps, 2.7K 60fps, 
4K 30fps, 4K 60fps.  

10 Η ανάλυση των φωτογραφιών που λαμβάνει να είναι τουλάχιστον 12MP 

11 
Να φέρει οθόνη με δυνατότητα χειρισμού μέσω της αφής. Η διαγώνιος της οθόνης να μην είναι 
μικρότερη από 2''. 

12 Να φέρει μικρόφωνο για καταγραφή ήχου 

13 Να φέρει ηχείο για την αναπαραγωγή ήχου 

14 
Να χρησιμοποιεί ως αποθηκευτικό μέσο Κάρτα Μνήμης με υποστήριξη καρτών microSD, microSDXC 
ή microSDHC 

15 
Οι δυνατότητες επικοινωνίας που θα φέρει να είναι κατ΄ελάχιστο Ασύρματη WIFI 802.11b/g/n  και 
Θύρα micro usb 2.0 για επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή  

16 Να είναι αδιάβροχη άνευ ειδικής θήκης (σε βάθος περί τα 10 μέτρα/33ft) 

17 Να είναι μαύρου χρώματος 

18 Να φέρει ευρυγώνιο φακό (wide-angle)  

19 Το διάφραγμα του φακού να είναι F/ 2.8 

20 
Να φέρει ως παρελκόμενα συμβατά Handler (Hand Grip), Head Strap & Quick Clip καθώς και 
βαλιτσάκι μεταφοράς 

21 Να φέρει ως παρελκόμενα κατάλληλα καλώδια φόρτισης και σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή 



22 
Να περιλαμβάνει ως παρελκόμενο κάρτα αποθήκευσης MICRO SD χωρητικότητας τουλάχιστον 64GB 
(βλ αριθμ. 14). 

23 Να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (02) ετών 

 
V. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, γνήσια, αμεταχείριστα. 
 
VI. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται το κτίριο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ./Υπηρεσία 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης , Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Κεντρικός Λιμένας Πειραιάς. Η 
μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του 
προμηθευτή. 
 
VΙΙ . ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν θα ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες από την επομένη 
ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
 
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
(i) Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία 

(ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΥΟΘΕ), η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων του παρόντος και 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε 
περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων. 

(ii) Τα υπό προμήθεια είδη θα παραληφθούν με Βεβαίωση Παραλαβής που θα εκδοθεί από τον Προϊστάμενο 
της Υπηρεσίας, για την οποία προορίζεται το είδος, ήτοι ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΥΟΘΕ.  

 
VIIII. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Η χρονική διάρκειά της δε 
μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (02) ετών και εκκινεί από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών.  
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι : 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΥΟΘΕ) 
γ) Ο τίτλος της προμήθειας («Προμήθεια φορητών συσκευών εγγραφής βίντεο (action cameras) με παρελκόμενα) 

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/10/2022 και ώρα 09:00΄. 
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα 
στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι : 
 
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που 
τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Απαιτήσεις και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα 
δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους του Τεύχους των Τεχνικών 
Απαιτήσεων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr). 
 
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α’ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις, 



είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Εξαίρεση αποτελούν 
τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι 
στην Αγγλική γλώσσα. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν. 2690/1999 (Α’ 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
 
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι: 

 Πλήρης και σαφής περιγραφή των ειδών. 

 Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ, η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η 
τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση 
κατά την κείμενη νομοθεσία – μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παράδοση των υπό προμήθεια 
ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη. 

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον πέντε μήνες). 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί : 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
(ΠΡΟ ΦΠΑ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ) 

01. 
 
 
 

    

 
Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η 
οικονομική προσφορά. 
 
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της 
επισπεύδουσας Υπηρεσίας (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΥΟΘΕ) για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως 
αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του/των. Ο φάκελος 
αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ¨ και τον τίτλο της προμήθειας, 
θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι: 
Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών 
εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών. 
Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 



του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov .gr). 
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 
(Α' 147), όπως ισχύει 
 
 
 


