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Μελέτη: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

Προϋπολογισμός Μελέτης: 340.788,50 € 
Σύνολο Δαπάνης: 422.577,74 € (με ΦΠΑ 24%) 
Φορέας: Δήμος Θέρμης 
Κ.Α.Ε.: 02.64.7321.006 
CPV: 44613400-4 Κάδοι αποθήκευσης 

72212000-0 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού 
εφαρμογών 
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών 
Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 
72211000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών 
συστήματος και χρήστη 
38820000-9 Εξοπλισμός τηλεχειρισμού 
48422000-2 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού 
34926000-4 Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης 
αυτοκινήτων 
32510000-1 Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 
  

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Αριθμός 
Μελέτης: 25/2021 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 422.577,74 € 

ΠΗΓΗ :  

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» (Κωδ. MIS 5037646 / Κωδ. 
Εναρίθμου  2019ΣΕ11910080): 405.095,91€  
Ίδιοι πόροι: 17.481,83€ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Θέρμης» και συγκεκριμένα του 
Υποέργου 7, συντάσσεται η παρούσα τεχνική περιγραφή για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών 
συστημάτων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 422.577,74 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα «Ανοικτά 
Κέντρα Εμπορίου» (κωδ. 098 Α/Α ΟΠΣ 2658) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – 
Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 με το ποσό των 405.095,91€ και από ιδίους 
πόρους με το ποσό των 17.481,83€και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.64.7321.006.  

Η διενέργεια, καθώς και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, 
όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα διάφορα διατάγματα, αποφάσεις και 
εγκυκλίους, καθώς και από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά παρ’ όλα αυτά 
έχουν εφαρμογή και ισχύουν: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
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 του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 του Π.Δ.. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Γενικά στοιχεία του προγράμματος «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» 

Στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που 
διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού, κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από Δικαιούχο και Συνδικαιούχο 
(υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 1.2 ακολούθως) που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και 
αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της 
περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της 
περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. 

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης δύνανται να υποβληθούν Προτάσεις Χρηματοδότησης από ΟΤΑ και 
Εμπορικούς Συλλόγους ή Επιμελητήρια υπό την προϋπόθεση συνεργασίας τους, ως εξής:  

Α. Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης: ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και τον Εμπορικό Σύλλογο 
(Συνδικαιούχος).  

Β. Για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται / καταγράφεται: i. έλλειψη θεσμοθετημένου Εμπορικού 
Συλλόγου ή /και ii. μη αποδοχή από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της συμμετοχής του Εμπορικού 
Συλλόγου ή /και iii. απουσία στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (πλην των μελών του ΔΣ) του Εμπορικού Συλλόγου μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών 
ήτοι την 29η Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι η μισθοδοσία του ανωτέρω εργαζόμενου δεν είναι επιλέξιμη 
στο πλαίσιο της Δράσης, τότε πραγματοποιείται:  

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης: ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και το οικείο Επιμελητήριο της χωρικής 
περιοχής παρέμβασης. (Συνδικαιούχος).  

Από τη συμμετοχή εξαιρούνται τα επιστημονικά επιμελητήρια. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης τότε δεν δύναται να συμπίπτει ο Δικαιούχος με τον Συνδικαιούχο.  

Κάθε Δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε ένα και μοναδικό σχήμα Δικαιούχου – Συνδικαιούχου 
(περιπτώσεις Α και Β ανωτέρω) και δύναται να υποβάλει μία και μοναδική πρόταση. Η πρόταση θα 
περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης και ανάδειξης ταυτότητας μίας εμπορικής περιοχής 
παρέμβασης. 

Κάθε εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει να ικανοποιεί σωρευτικά τις παρακάτω πέντε (5) 
προϋποθέσεις:  

i) Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει: - να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων 
αρμοδιότητας α) ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή β) 
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Δημοτικής Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό βάσει της 
απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 ( ΦΕΚ 698/20.3.2014):  

- για την ηπειρωτική χώρα άνω των 5.000 κατοίκων  

- για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων.  

Επισημαίνεται ότι, Δήμος που αποτελείται από πολλές Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό > 5.000 
κατοίκων, μπορεί να υποβάλει μια πρόταση χρηματοδότησης για παρέμβαση σε μια εκ των Δημοτικών του 
Ενοτήτων. Σε περίπτωση υποβολής από τον Δήμο περισσότερων από μια προτάσεων θα ακυρώνεται 
αυτόματα η συμμετοχή του Δικαιούχου / Συνδικαιούχου στην Πρόσκληση. Κατ΄ εξαίρεση και αποκλειστικά 
για τις περιπτώσεις του Δήμου Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς το Σχήμα μπορεί να υποβάλει μέχρι 
δύο (2) κατά μέγιστο προτάσεις χρηματοδότησης για υλοποίηση παρεμβάσεων σε δύο (2) διακριτές 
περιοχές παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση κάθε περιοχή παρέμβασης από τις δύο θα πρέπει διακριτά να 
ικανοποιεί και τις πέντε (5) προϋποθέσεις Στην περίπτωση που ο Συνδικαιούχος Επιμελητήριο έχει 
αρμοδιότητα σε γεωγραφική περιοχή μεγαλύτερη από την άνω οριζόμενη, ο Συνδικαιούχος μπορεί να 
συμμετέχει σε πέντε (5) διαφορετικά σχήματα (Δικαιούχος – Συνδικαιούχος) κατά μέγιστο, ήτοι πέντε 
(5)διαφορετικές προτάσεις με πέντε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες / Δήμους. Στην σε περίπτωση που ο 
Συνδικαιούχος είναι Εμπορικός Σύλλογος και έχει αρμοδιότητα σε γεωγραφική περιοχή μεγαλύτερη από 
την άνω οριζόμενη, ο Συνδικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε τέσσερα (4) διαφορετικά σχήματα 
(Δικαιούχος – Συνδικαιούχος) κατά μέγιστο, ήτοι τέσσερις (4) διαφορετικές προτάσεις με τέσσερις 
διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες / Δήμους. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι το Επιμελητήριο και ο 
Εμπορικός Σύλλογος μπορούν να συμμετέχουν σε τόσες διαφορετικές προτάσεις όσες τα στελέχη που 
απασχολούν με εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ 3 στελέχη = δυνατότητα συμμετοχής σε 3 διαφορετικές 
προτάσεις) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάνε τα παραπάνω ανώτατα όρια υποβολών. - να 
οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΟΑΠ ή ΓΠΣ ή ρυμοτομικό σχέδιο) 
πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών. Σε κάθε περίπτωση για να 
θεωρηθεί στο τέλος της Δράσης ολοκληρωμένη η πρόταση θα πρέπει η περιοχή παρέμβασης να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας 
κυκλοφορίας ή συνδυασμό αυτών.  

- να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους  

ii) Για την συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:  

- η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων (στον συνολικό 
αριθμό των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων δεν προσμετρούνται τα καταστήματα franchise)- 
ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης - και  

- η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων.  

iii) Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ Α' βαθμού (Δικαιούχος) και 
Εμπορικού Συλλόγου (Συνδικαιούχος) ή Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος).  

iv) Ο Δικαιούχος (ΟΤΑ Α’ βαθμού) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: 
«1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «2. Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης 
βιώσιμης κινητικότητας».  

v) Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά 
ενέργειες στην κατηγορία: «4. Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής». Αναφορικά με τις επιχειρήσεις 
(εφεξής Ωφελούμενες Επιχειρήσεις) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ορίζεται ότι: 

- Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την 
προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων.  

- Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
ιδιωτικά ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι-θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμως δεν 
προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς. 
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- Δύνανται να συμμετάσχουν στην Δράση και κενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της 
προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 10% του συνολικού αριθμού των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκμισθωτές έχουν την υποχρέωση να 
συμπληρώσουν και να προσκομίσουν α) την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Α που αφορά τα κενά 
καταστήματα καθώς και β) αυτήν του κανονισμού του DE MINIMIS.  

- Διευκρινίζεται ότι ως εμπορικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ως κύριο ΚΑΔ την άσκηση 
εμπορικής δραστηριότητας.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης είναι πενήντα (50) εκατ. ευρώ. Η ένταση της 
ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ανέρχεται κατά 
μέγιστο στα 1.500.000€.  

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / 
Επιμελητήριο) ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000€.  

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση υποβολής προτάσεων από δυνητικούς Δικαιούχους (ΟΤΑ Α’ βαθμού) 
που διαθέτουν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, εγκεκριμένη και ενταγμένη Στρατηγική 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, 
θα διατεθεί κατά μέγιστο 30% του διαθέσιμου συνολικού προϋπολογισμού της Πρόσκλησης. Ο ανωτέρω 
περιορισμός ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης δεν συμπίπτει 
χωροταξικά με τον περιοχή παρέμβασης που περιγράφεται στην ενταγμένη Στρατηγική Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΒΑΑ). 

Κάθε Σχήμα δύναται να υλοποιήσει έργα που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων: 

1.Κατηγορίες Ενεργειών που υλοποιούν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού: 
 Κατηγορία Ενεργειών 1: Αναβάθμιση δημόσιου χώρου - Υποχρεωτική Κατηγορία Ενεργειών 

Μέχρι 85% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) 
και υποχρεωτικά μία (ή συνδυασμό) εκ των ακόλουθων Κατηγοριών 2 ή / και 3: 

 Κατηγορία Ενεργειών 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 
 Κατηγορία Ενεργειών 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης 

κινητικότητας 
Αθροιστικά για τις κατηγορίες 2 & 3 μέχρι 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου 
(ΟΤΑ Α΄βαθμού). 

 Κατηγορία Ενεργειών 6: Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης – Προαιρετική 
Κατηγορία Ενεργειών – Μέχρι 4% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού). 

 Κατηγορία Ενεργειών 7: Ενέργειες Ωρίμανσης - Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών - Μέχρι 5% του 
επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού). 

2.Κατηγορίες Ενεργειών που υλοποιούν ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο 
 Κατηγορία Ενεργειών 4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής - Υποχρεωτική Κατηγορία 

Ενεργειών – Μέχρι 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου (Εμπορικός 
Σύλλογος / Επιμελητήριο) 

 Κατηγορία Ενεργειών 5: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής 
- Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών - Μέχρι 20% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του 
Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο). 
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / 
Επιμελητήριο) για τις κατηγορίες 4 & 5 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Ανοιγμένο κόστος ανά Επιχείρηση (κατά μέγιστο 2.000€) x Αριθμός Ωφελούμενων Επιχειρήσεων 
(εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις) 

 Κατηγορία Ενεργειών 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών - 
Μέχρι 20.000 € (κατά μέγιστο). 

3. Κατηγορίες Ενεργειών που υλοποιούν ο ΟΤΑ Α’ βαθμού και ο Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο 
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 Κατηγορία Ενεργειών 8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον 
Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο - Προαιρετική Κατηγορία 
Ενεργειών. 

 
1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η σκοπιμότητα της εκτέλεσης της παρούσας υπηρεσίας προμήθειας και εγκατάστασης προκύπτει από την 
ανειλημμένη δέσμευση του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 261/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, 
περί αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με υπ’ αριθ. πρωτ. 4312/1474/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: 
ΩΔΟΘ465ΧΙ8-1Μ5) Απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, περί 
εντάξεως της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θέρμης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037646, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με 
Κωδικό Εναρίθμου: 2019ΣΕ11910080. 

Ως προς τους στόχους του προγράμματος η σκοπιμότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας έγκειται στο να 
καταστεί το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θέρμης» πάροχος εμπορικών σύγχρονων, τεχνολογικά 
άρτιων & εξειδικευμένων κέντρων εμπορίας λιανικής προϊόντων & υπηρεσιών προς τους πολίτες & τους 
επισκέπτες της περιοχής. Αυτό είναι δυνατό με την δημιουργία ενός καινοτόμου πρότυπου ανοικτού 
εμπορικού κέντρου υποδομών στην εμπορική περιοχή του Δήμου Θέρμης που να εκμεταλλεύεται, 
αξιοποιεί, αναβαθμίζει, ενσωματώνει και εκπαιδεύει στην εμπειρία της κατανάλωσης motto "ζω, 
δουλεύω, μαθαίνουν, βιώνω, καταναλώνω, απολαμβάνω, αξιοποιώ την εμπειρία.  

Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμη λόγω του γεγονότος ότι κατά την υποβολή της πρότασης «Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Δήμου Θέρμης» εντοπίστηκαν τα παρακάτω προβλήματα: 

σ) έλλειψη συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο με συνέπειες όπως τον περιορισμό 
εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής όπως το σύστημα κεντρικής τηλεδιαχείρισης των υποδομών και δικτύων, 
αλλά και τη συλλογή δεδομένων μέσω «πληθοπορισμού» (crowdsourcing) καθώς και την μειωμένη 
ελκυστικότητα για πελάτες-επισκέπτες που θα προτιμήσουν ένα εμπορικό κέντρο με περισσότερες 
παροχές (όπως αυτή της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο), 

β) έλλειψη συστημάτων κεντρικής τηλεδιαχείρισης που να επιτρέπει τη μείωση των λειτουργικών κοστών 
και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων που διαχειρίζεται,   

γ) έλλειψη συστήματος διαχείρισης οδοφωτισμού για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, 

δ) αισθητική υποβάθμιση του βασικού πεζοδρόμου (Καραολή και Δημητρίου) από την ύπαρξη των 
υπέργειων κάδων απορριμμάτων με πιθανή παρεμπόδιση κίνησης των πεζών, 

ε) προβλήματα λειτουργικότητας του βασικού πεζοδρόμου της Καραολή και Δημητρίου λόγω μη 
περιορισμού της πρόσβασης και της εισόδου οχημάτων. 

στ) ελλιπής πληροφόρηση των πελατών-επισκεπτών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των θέσεων 
στάθμευσης εκτός οδού, εντείνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση με άσκοπες μετακινήσεις για εύρεση 
θέσεων.  

Τα επιδιωκόμενα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση του Υποέργου 7 και 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι: 

1) αξιόπιστη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στους επισκέπτες του ΑΚΕ χωρίς να επιβαρύνονται με 
κόστη συνδέσεων 3G – 4G ή περιαγωγής. 

2) νέες προσωποποιημένες πληροφορίες, στοχευμένες προσφορές για προϊόντα, στοχευμένες προσφορές 
για χώρους φιλοξενίας / εστίασης, προσφορές για κάθε άλλη δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα 
happenings, ειδικές περιόδους εκπτώσεων κλπ. που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. 

3) σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου ανάπτυξης πωλήσεων  

4) συνεργασία των παραδοσιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται τοπικά (στις περιοχές παρέμβασης) 
με καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν την τεχνογνωσία  
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5) υποστήριξη πληθώρας νέων καινοτόμων δημοτικών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν 
άμεσα ή μελλοντικά αξιοποιώντας ανοιχτά δεδομένα της πόλης, 

6) μείωση των πόρων που απαιτούνται για τη διαχείριση των διατιθέμενων συστημάτων και κυρίως του 
οδοφωτισμού 

7)μείωση του χρόνου μετακινήσεων προς το ΑΚΕ αφού οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί θα έχουν εκ των 
προτέρων εικόνα των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης 

8) έλεγχος της πρόσβασης στον βασικό πεζόδρομο 

Η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης και η έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού για την προμήθεια και εγκατάσταση των ψηφιακών συστημάτων που θα εξυπηρετούν την 
ανωτέρω περιγραφόμενη σκοπιμότητα, δημιουργεί την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε εξωτερικό 
συνεργάτη. 

Η δαπάνη της προμήθειας και εγκατάστασης των έξυπνων συστημάτων είναι επιλέξιμη στο Πρόγραμμα 
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», σε ποσό έως 340.788,50 € (πλέον ΦΠΑ). Συνεπώς ο προϋπολογισμός και οι 
δαπάνες του Δήμου Θέρμης δεν επιβαρύνονται από την πρόκληση της σχετικής δαπάνης. 

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Το φυσικό αντικείμενο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» είναι η υλοποίηση του Υποέργου 7 «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Θέρμης».  

Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

1. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 

i. Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Free WiFi) 

ii. Έξυπνη διαχείριση οδοφωτισμού 

iii. Προμήθεια υπόγειων κάδων και συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων 

iv. Συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης 

2. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

i. Συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης 

ii. Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης. 

Συνοπτικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΑΡ. 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

1.1 WiFi access point εξωτερικού χώρου και παρελκόμενος 
εξοπλισμός  20 ΤΕΜ 

1.2 Προμήθεια Απομακρυσμένης Μονάδας Τηλεμετρίας – 
Ενεργειακός Μετρητής 4 ΤΕΜ 

1.3 Προμήθεια εξοπλισμού επικοινωνίας - μεταφοράς 
δεδομένων (GSM Modem) 4 ΤΕΜ 

1.4 Προμήθεια Εξυπηρετητή, Λειτουργικό Εξυπηρετητή και 
Βάση Δεδομένων 2 ΤΕΜ 

1.5 Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας. 3m³ 4 ΤΕΜ 

1.6 Προμήθεια αισθητήρα συστήματος υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων 4 ΤΕΜ 

1.7 Προμήθεια αισθητήρων ελέγχου εισόδου και εξόδου 
οχημάτων από χώρους στάθμευσης  4 ΤΕΜ 

1.8 Προμήθεια πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων L.E.D  4 ΤΕΜ 
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1.9 Προμήθεια Συστήματος Πρόσβασης για τον πεζόδρομο 
(βυθιζόμενα κολωνάκια) 8 ΤΕΜ 

1.10 Προμήθεια Τοπικού Κέντρου Ελέγχου 8 ΤΕΜ 
1.11 Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης 1 ΤΕΜ 
1.12 Προμήθεια Αναγνώστη RFID 16 TEM 
1.13 Προμήθεια Aυτοκόλλητων RFID tags για αυτοκίνητα 200 ΤΕΜ 
1.14 Προμήθεια Καμερών Ελέγχου Προσβάσεων 8 ΤΕΜ 
2.1 5ετής συνδρομή Cloud Controller 20 TEM 
2.2 Λογισμικό για την τηλεδιαχείριση οδοφωτισμού 1 ΑΠΟΚΟΠΗ 

2.3 
Λογισμικό για την τηλεδιαχειριση συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων και Εφαρμογή 
απορριμματοφόρου (tablet) 

1 ΑΠΟΚΟΠΗ 

2.4 Προμήθεια πλατφόρμας έξυπνης πόλης 1 ΑΠΟΚΟΠΗ 
2.5 Λογισμικό διαχείρισης έξυπνου φωτισμού ανά φωτιστικό  117 ΤΕΜ. 

2.6 Λογισμικό έξυπνης διαχείρισης συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων ανά κάδο 4 ΤΕΜ. 

2.7 Λογισμικό ελέγχου σημείων πρόσβασης ασύρματου 
δικτύου ανά access point 20 ΤΕΜ. 

3.1 Υπηρεσίες Εγκατάστασης Ασύρματου Δικτύου 20 TEM 
3.2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 1 ΑΠΟΚΟΠΗ 

3.3 Εγκατάσταση Απομακρυσμένης Μονάδας Τηλεμετρίας – 
Ενεργειακός Μετρητής 4 TEM 

3.4 Εγκατάσταση Λειτουργικού Εξυπηρετητή και Βάση 
Δεδομένων για τη διαχείριση του οδοφωτισμού  2 ΤΕΜ 

3.5 Εγκατάσταση /Παραμετροποίηση και διασύνδεση με 
Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης  1 ΑΠΟΚΟΠΗ 

3.6 Εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας. 3m³ 4 ΤΕΜ 

3.7 Εγκατάσταση αισθητήρα συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων  4 ΤΕΜ 

3.8 
Υπηρεσίες Μεταφοράς & Εγκατάστασης Εξοπλισμού 
ελέγχου πρόσβασης σε πεζόδρομο & Υπηρεσίες 
Αποξήλωσης Υφιστάμενου Εξοπλισμού 

8 ΤΕΜ 

 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποίησει την παρούσα τεχνική έκθεση, και να 
υποβάλλει μία μελέτη εφαρμογής με τις τελικές θέσεις και διαστασιολόγηση των άνω λύσεων, καθώς 
και να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των προμηθειών διενεργώντας την πιλοτική λειτουργία του 
συστήματος καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών πριν την οριστική παράδοση του έργου. 

 

 



 

1. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 

i. Συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο 
1.i.1 Προϋπολογισμός 

ΑΡ. 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

1.1 
WiFi access point 
εξωτερικού χώρου και 
παρελκόμενος εξοπλισμός  

20 ΤΕΜ 1.553,00 € 31.060,00 € 

2.1 5ετής συνδρομή Cloud 
Controller 20 TEM 623,20 € 12.464,00 € 

3.1 Υπηρεσίες Εγκατάστασης 
Ασύρματου Δικτύου 20 TEM 167,40 € 3.348,00 € 

3.2 Υπηρεσίες Τεχνικής 
Υποστήριξης 1 ΑΠΟΚΟΠΗ 14.400,86 € 14.400,86 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    61.272,86 € 
 

1.i.2 Ανάπτυξη δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points) 

Στο πλαίσιο της ανάπλασης του εμπορικού κέντρου της πόλης και της μετατροπής του σε «Ανοιχτό 
κέντρο Εμπορίου» (ΑΚΕ), μεταξύ άλλων θα εγκατασταθούν και είκοσι (20) σημεία ασύρματης 
πρόσβασης. Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο θα είναι εξωτερικού χώρου, έτσι ώστε να 
είναι ανθεκτικά και να εξασφαλίζουν ποιότητα υπηρεσίας διασύνδεσης. Το Ασύρματο Δίκτυο θα 
προφέρει στους χρήστες ενιαίο σημείο διασύνδεσης (κοινό SSID) και δυνατότητα γρήγορης 
αυθεντικοποίησης (Splash Page Authentication μέσω π.χ. Facebook, google κλπ.). 
Αξιοποιώντας δεδομένα από την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο που προσφέρεται στους επισκέπτες 
του εμπορικού κέντρου της πόλης, σε συνδυασμό με τα οφέλη του Loyalty & Digital Marketing, ο 
Δήμος, σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
προσωποποιημένη επικοινωνία με τους πολίτες. 

Η υποδομή ασύρματης δικτύωσης που θα αναπτυχθεί θα καλύπτει: 

A. Τους πόλους εμπορικού ενδιαφέροντος της περιοχής 
B. Τα αξιοθέατα της περιοχής 
C. Πλατείες, πάρκα και άλλα σημεία αναψυχής 

1.i.3 Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της προτεινόμενης παρέμβασης 

To ασύρματο δίκτυο πρέπει να είναι εξωτερικού χώρου, ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές 
συνθήκες και ελεγχόμενο από εφαρμογές νέφους (cloud controller) για ευελιξία διαχείρισης, 
αξιοπιστία διασύνδεσης και ύψιστη ασφάλεια. 

Πρέπει να παρέχει αδιάλειπτα (24x7) και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες και 
ειδοποιήσεις (alerts) για τυχόν δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται, ενώ πρέπει να παρέχεται και η 
δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης με τη χρήση εργαλείων εξ’ αποστάσεως επιδιόρθωσης που 
εξασφαλίζει η αρχιτεκτονική cloud. 

Το λογισμικό λειτουργίας του δικτύου να διατηρείται πάντα ενημερωμένο, εξασφαλίζοντας 
μέγιστη ασφάλεια και δυναμική προσαρμογή έναντι απειλών. 

Πρέπει επίσης να παρέχει έτοιμη σελίδα αρχικής σύνδεσης (splash page) με δυνατότητα 
διασύνδεσης από προφίλ κοινωνικών δικτύων. 

Τέλος το ασύρματο δίκτυο πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει προηγμένες στατιστικές 
αναλύσεις χρήσης (Advanced Analytics), με δυνατότητες σε βάθος ανάλυσης των λεπτομερειών χρήσης 
του δικτύου, όπως για παράδειγμα λεπτομερείς αναλύσεις κίνησης δεδομένων (data traffic analysis 
drill down), και απεικόνιση δεδομένων των χρηστών, όπως για παράδειγμα: αριθμούς επισκεπτών, 
ώρες παραμονής τους σε σύνδεση, τα ποσοστά επανάληψης επισκέψεων και σύγκριση τάσεων. 
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1.i.4 Τεχνικές προδιαγραφές Access Point και Cloud Management 

 Προδιαγραφή Απαίτηση 

1 ISO 9001 κατασκευαστή ΝΑΙ 

2 ISO 14001 κατασκευαστή ΝΑΙ 

3 Πιστοποίηση  FCC ΝΑΙ 

4 Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή  CE ΝΑΙ 

 Μετάδοση  

5 Tri-band 4x4 MIMO IEEE 802.11ac Wave 2 ΝΑΙ 

6 Υποστήριξη 1500 clients  ΝΑΙ 

7 5 GHz 802.11a/n/ac client access radio ΝΑΙ 

8 Υποστήριξη 1733 Mbps ταχυτητα στα 5 GHz  ΝΑΙ 

9 Υποστήριξη WIFI standards 802.11 a/n/r/k/v/ac/ac-wave2 ΝΑΙ 

10 Υποστήριξη τεχνολογίας Beamforming ΝΑΙ 

11 Θύρα POE - PD ΝΑΙ 

12 Θύρα Gigabit Ethernet RJ 45  ΝΑΙ 

13 Μέγιστη ισχύς μετάδοοσης 25 dBm ΝΑΙ 

14 Υποστήριξη Powersave  ΝΑΙ 

 Κατασκευή  

15 Βαθμός προστασίας έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης IP67 ΝΑΙ 

16 Θερμοκρασία λειτουργίας -40 °C έως 70 °C ΝΑΙ 

17 Υγρασία λειτουργίας 5 to 95% ΝΑΙ 

18 Υποστήριξη στερέωσης σε τοίχο και ιστό ΝΑΙ 

19 Υποστήριξη VESA Mount ΝΑΙ 

20 Υποστήριξη εύρος Τροφοδοσίας  44-57VDC  ΝΑΙ 

21 Μέγιστη κατανάλωση 31W ΝΑΙ 

 Ασφάλεια  

22 Υποστήριξη Firewall ΝΑΙ 

23 Λειτουργία WIDS/ WIPS ΝΑΙ 

24 Υποστήριξη VLAN tagging (802.1Q)  ΝΑΙ 

25 Υποστήριξη πρωτοκόλλων σύνδεσης WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 
(WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF 

ΝΑΙ 

26 Kρυπτογράφηση TKIP και AES ΝΑΙ 

 Λογισμικό Διαχείρισης ασύρματου δικτύου (Cloud με άδεια χρήσης για 20 
Access points)   

 

27 

 Να είναι βασισμένα σε τεχνολογία Cloud ( cloud )controlled browser-
based management 

 Προγραμματισμός, διαχείριση και αναφορές του εξοπλισμού 
γίνονται από τo κεντρικό dashboard 

 Έλεγχοι λειτουργίας των Access Points απομακρυσμένα 

 Σύνδεση με τα Access Points μέσω ασφαλούς SSL σύνδεσης 

ΝΑΙ 
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 Δυνατότητα ανάλυσης χρήσης δικτύου (Analytics) 

 Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού 

 Δυνατότητα διαχείρισης από κινητό μέσω εφαρμογής 

 

28 

Ασφάλεια ταυτοποίησης εισόδου 

 Υποστήριξη ταυτοποίησης για την είσοδο στο dashboard 

 Υποστήριξη portal για επισκέπτες 

 

ΝΑΙ 

29 

Δίκτυο 

 Δυνατότητα προβολής των Access Points σε γεωγραφικό υπόβαθρο  

 Υποστήριξη αδιάληπτης σύνδεσης των χρηστών που μετακινούνται 
μεταξύ των APs  

ΝΑΙ 

1.i.5 Υπηρεσίες εγκατάστασης ασύρματου δικτύου  

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης αφορούν την θέση σε πλήρη λειτουργία 20 σημείων ασύρματης 
πρόσβασης και περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα υλικά στήριξης και δικτύωσης των 20 σημείων. 

1.i.6 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ασύρματου δικτύου  

Οι υπηρεσίες υποστήριξης αφορούν την 5ετή συνδρομή των υπηρεσιών cloud management των 20 
σημείων πρόσβασης καθώς και την 5ετή παροχή τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών help desk προς 
τον Δήμο. 

ii. Έξυπνη διαχείριση οδοφωτισμού 
1.ii.1 Προϋπολογισμός 

ΑΡ. 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

1.2 
Προμήθεια Απομακρυσμένης 
Μονάδας Τηλεμετρίας – 
Ενεργειακός Μετρητής 

4 ΤΕΜ 301,32 € 1.205,28 € 

1.3 
Προμήθεια εξοπλισμού 
επικοινωνίας - μεταφοράς 
δεδομένων (GSM Modem) 

4 ΤΕΜ 297,00 € 1.188,00 € 

1.4 
Προμήθεια Εξυπηρετητή, 
Λειτουργικό Εξυπηρετητή και 
Βάση Δεδομένων 

2 ΤΕΜ 4.464,00 € 8.928,00 € 

2.2 Λογισμικό για την 
τηλεδιαχείριση οδοφωτισμού 1 ΑΠΟΚΟΠΗ 44.640,00 € 44.640,00 € 

3.3 

Εγκατάσταση 
Απομακρυσμένης Μονάδας 
Τηλεμετρίας – Ενεργειακός 
Μετρητής 

4 TEM 33,48 € 133,92 € 

3.4 

Εγκατάσταση Λειτουργικού 
Εξυπηρετητή και Βάσης 
Δεδομένων για τη διαχείριση 
του οδοφωτισμού  

2 ΤΕΜ 558,00 € 1.116,00 € 

3.5 
Εγκατάσταση 
/Παραμετροποίηση και 
διασύνδεση με Πλατφόρμα 

1 ΑΠΟΚΟΠΗ 22.320,00 € 22.320,00 € 
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Έξυπνης Πόλης  

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    79.531,20 € 

1.ii.2 Τεχνική Περιγραφή 

Για την τηλεδιαχείριση και απομακρυσμένη τηλεμετρία του συνόλου των φωτιστικών του υποέργου 6 
(Μέρος Α Παραρτήματος Ι) θα εγκατασταθούν τέσσερεις (4) μονάδες Ασύρματων Ελεγκτών 
Κατανεμητών με ενσωματωμένο GSM Modem (για την επικοινωνία με το λογισμικό τηλεδιαχείρισης), 
ένας σε κάθε κατανεμητή (Pillar). 

Η προσφερόμενη λύση θα συνοδεύεται από εξειδικευμένο λογισμικό τηλεδιαχείρισης και τηλεμετρίας 
οδοφωτισμού καθώς και εξυπηρετητή με εγκατεστημένο το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα και την 
κατάλληλη βάση δεδομένων για την διαχείριση του οδοφωτισμού. 

Τμήμα της παραμετροποίησης του συστήματος αποτελεί και η διασύνδεση με την πλατφόρμα έξυπνης 
πόλης 

1.ii.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

1.ii.2.1 Τεχνικές Προδιαγραφές Ασύρματου Ελεγκτή Κατανεμητή 

Οι Ασύρματοι Ελεγκτές Κατανεμητών (Pillar Controllers) εγκαθίστανται σε επίπεδο κατανεμητή (pillar), 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η Τηλεδιαχείριση του συνόλου/της ομάδας των φωτιστικών που 
ηλεκτροδοτούνται από τον υπόψη κατανεμητή (pillar). 

Τα αναγραφόμενα τεκμήρια της τέταρτης στήλης του πίνακα θα πρέπει να υποβληθούν επί ποινή 
αποκλεισμού κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.  

 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟ/Α 

1 

Επικοινωνίες 
Ασύρματου 

Ελεγκτή 
Κατανεμητή 

 Επικοινωνία με το Λογισμικό: 3G/4G 
 Επικουρικά θα υπάρχει υπομονάδα 

ραδιοεπικοινωνίας LoraWAN 

 Τεχνικό Φυλλάδιο 
Ασύρματου Ελεγκτή 
Κατανεμητή 

 Έκθεση Δοκιμής ΕMC 
Ασύρματου Ελεγκτή 
Κατανεμητή 

2 

Χαρακτηριστικά 
Ασύρματου 

Ελεγκτή 
Κατανεμητή 

 Προστασία από εισροή νερού – σκόνης: 
≥IP65 (1) 

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C ... 
+60°C. 

 Κατανάλωση ενέργειας: ≤ 20 W@ 230V 
 Ονομαστική τάση λειτουργίας: 230V ± 

10V VAC 
 Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 

50Hz 
 Κλάση μόνωσης: Class I ή ΙΙ 
 Προστασία από υπερτάσεις: ≥1kV L-N 

και ≥2kV L,N - G (περίπτωση Class I) (2) 
 Πρωτόκολλο Δικτύου: TCP/IP 
 Ασφάλεια: Χρήση private APN - IP με 

Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης 
 Η μονάδα router να διαθέτει 4 ethernet 

θύρες για διασύνδεση επιπλέον 
συστημάτων 

 Να διαθέτει 2 αναλογικές εισόδους, 2 

 Τεχνικό Φυλλάδιο 
 (1) Έκθεση δοκιμής κατά 

ΕΝ 61010- 1 ή ΕΝ 60529 
που να προκύπτει ο 
βαθμός στεγανότητας 

 (2): Έκθεση Δοκιμής της 
Οδηγίας EMC που να 
προκύπτει και η 
προστασία από 
υπερτάσεις 
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ψηφιακές εισόδους και 1 ψηφιακή έξοδο 
 Nα διαθέτει GPS 
 Δυνατότητα επικοινωνίας με θύρα 

Modbus 
 Να διαθέτει αισθητήρα Φωτεινότητας 
 Να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου 

(Real Time Clock–RTC) ώστε  ο κόμβος να 
λειτουργεί αυτόνομα 

 Να διαθέτει μνήμη (πχ. EEPROM, Flash, 
κ.α.) για την αποθήκευση των 
επιθυμητών παραμέτρων λειτουργίας 
και ελέγχου των φωτιστικών που 
συνδέονται σε αυτόν, ώστε σε 
συνδυασμό με το RTC και τους 
αισθητήρες να είναι δυνατή η αυτόνομη 
λειτουργία του (και κατ’ επέκτασιν ο 
έλεγχος των φωτιστικών), χωρίς να είναι 
απαραίτητη η μόνιμη ασύρματη 
σύνδεση με το κεντρικό υπολογιστή και 
το λογισμικό διαχείρισης 

 Να διαθέτει αισθητήρα μέτρησης 
θερμοκρασίας από -20oC έως +90οC 

 Να διαθέτει αισθητήρα μέτρησης 
σχετικής υγρασίας 

 Να διαθέτει εσωτερική κάρτα μνήμης 
τουλάχιστον 8GB για την καταγραφή 
όλων των δεδομένων 

 Να μπορεί ο χρήστης να αλλάξει το 
χρόνο αποστολής δεδομένων από κάθε 
κόμβο ελέγχου 

 Να μπορεί να αλλάξει το λογισμικό του 
εξοπλισμού κόμβου ελέγχου από μακριά 
με ασύρματο τρόπο (οver the air 

 Να διαθέτει αισθητήρα μαγνητικής 
τεχνολογίας που καταγράφει το άνοιγμα 
και κλείσιμο της πόρτας του κυτίου που 
βρίσκεται ο εξοπλισμός 

 Να διαθέτει αναγνώστη έξυπνου 
κλειδιού (dallas key) για την 
ταυτοποίηση του τεχνικού 

 Ο κόμβος να διαθέτει εσωτερική 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να 
μπορεί να ειδοποιεί για απώλεια 
ρεύματος. 

 Ελάχιστη διάρκεια μπαταρίας 12 ώρες 

3 

Πιστοποιητικά 
Ασύρματου 

Ελεγκτή 
Κατανεμητή 

Θα πρέπει να αποδεικνύεται η 
συμμόρφωση με τα κάτωθι πρότυπα: 

 ΕΝ61010-1 
 ΕΝ55032 
 ΕΝ61000-6-1 
 ΕΝ61000-6-3 
 ΕΝ61000-3-2 

 Εκθέσεις Δοκιμών (Test 
Reports) για τα 
παρακάτω πρότυπα: 

 ΕΝ61010-1 
 ΕΝ55032 
 ΕΝ61000-6-1 
 ΕΝ61000-6-3 
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 ΕΝ61000-3-3 
 ΕΝ301 489-1 
 ΕΝ301489-7 

 ΕΝ61000-3-2 
 ΕΝ61000-3-3 
 ΕΝ301 489-1 
 ΕΝ301489-7 

4 

Λειτουργίες 
Ασύρματου 

Ελεγκτή 
Κατανεμητή 

 Να διαθέτει τριφασικό μετρητή και να 
μετρά ανά φάση κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα μεγέθη: α. Ρεύμα (Ι), τάση (V), 
συντελεστή ισχύος (PF), συχνότητα (F) γ. 
Ενεργό, Φαινόμενη, Άεργο Ισχύ (W, VA, 
VAR), δ. Ενεργό, Φαινόμενη, Άεργο 
Ενέργεια (KWh, KVAh, KVARh). 

 Να ανιχνεύει πιθανές βλάβες των 
φωτιστικών που 
ελέγχει και να παρέχει στο Λογισμικό 
Τηλεδιαχείρισης σχετικές ειδοποιήσεις. 

 Μέσω του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης 
να μπορούν να επιλεγούν οι κάτωθι 
τρόποι λειτουργίας (modes) για τον 
Ασύρματο Ελεγκτή Κατανεμητή: 
Α. Ενεργοποίηση (on mode) της ομάδας 
των φωτιστικών που συνδέονται στον 
Ασύρματο Ελεγκτή Κατανεμητή σε 
πραγματικό χρόνο (real-time), κατόπιν 
σχετικής εντολής από το Λογισμικό 
Τηλεδιαχείρισης. 
Β. Απενεργοποίηση (off mode) της 
ομάδας των φωτιστικών που συνδέονται 
στον Ασύρματο Ελεγκτή Κατανεμητή σε 
πραγματικό χρόνο (real-time), κατόπιν 
σχετικής εντολής από το Λογισμικό 
Τηλεδιαχείρισης. 
Γ. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της 
ομάδας των φωτιστικών που συνδέονται 
στον Ασύρματο Ελεγκτή Κατανεμητή 
βάσει χρονοδιαγράμματος (schedule 
mode), το οποίο θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έξι χρονικές στιγμές κατά τις 
οποίες θα ενεργοποιείται (on) ή θα 
απενεργοποιείται (off) η ομάδα των 
φωτιστικών. 
Δ. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της 
ομάδας των φωτιστικών που συνδέονται 
στον Ασύρματο Ελεγκτή Κατανεμητή 
βάσει του αλγορίθμου ανατολής – δύσης 
ηλίου (sunrise-sunset mode: 
ενεργοποίηση (on) της ομάδας των 
φωτιστικών κατά τη δύση του ηλίου και 
απενεργοποίησης της (off) κατά την 
ανατολή του ηλίου). 

 Τεχνικό φυλλάδιο 
Ασύρματου Ελεγκτή 
Κατανεμητή 

5 
Πιστοποιητικά 

Μετρητή 
Ενέργειας 

IEC 61010 
 

IEC 61000-6-2 
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IEC 60027 

IEC 60085 

IEC 60529 

1.ii.2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης 

Το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά – 
δυνατότητες: 

1 
Χαρακτηριστικά 

Λογισμικού 
Τηλεδιαχείρισης 

1. Να διαθέτει εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο στην ελληνική γλώσσα, το 
οποίο να είναι προσβάσιμο από όλα τα λειτουργικά συστήματα (π.χ. 
Windows) 

2. Να δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ομάδων φωτιστικών και ομάδων 
pillar controller, και ομάδων gateways είτε με επιλογή σημείων σε χάρτη, 
είτε με γραφική μέθοδο επιλογής πλήθους αντικειμένων που 
περιλαμβάνονται μέσα σε μια επιφάνεια. 

3. Να μπορεί να ελέγχει αυτόματα τα Φωτιστικά Σώματα LED ένα προς ένα 
για πιθανές βλάβες σε πραγματικό χρόνο. 

4. Να μπορεί να παρέχει ενδείξεις και ειδοποιήσεις για πιθανές βλάβες των 
φωτιστικών σωμάτων LED 

5. Να μπορεί να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο ομάδες φωτιστικών που 
ελέγχονται από ένα pillar Controller (manual mode On/Off) 

6. Να διαθέτει προβολή των φωτιστικών και των pillar Controllers σε χάρτη 
και σε πίνακα, με προβολή όλων των αποτυπωμένων χαρακτηριστικών 
(δυνατότητα προβολής σε Open Street Map, Google Streets, Google 
Satellite και Google Hybrid). Στην περίπτωση του χάρτη, τα χαρακτηριστικά 
του κάθε φωτιστικού θα πρέπει να εμφανίζονται σε σχετικό αναδυόμενο 
παράθυρο (popup window) και να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. 

7. Να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος ή διαφορετικών 
προγραμμάτων λειτουργίας ανά pillar Controller (light on, light off on 
schedule, sunset - sunrise). 

8. Να παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας ανά pillar controller 
και ανά ομάδα pillars σε πραγματικό χρόνο (light on, light off on demand). 

9. Να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή ανεξάρτητα από το 
μέγεθος ή το λειτουργικό σύστημα (desktop, laptop, tablet, smart phone σε 
λειτουργικά android ή/και iOS). 

10. Να παρέχει στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας των φωτιστικών 
σωμάτων με παραγωγή αναφορών εξοικονόμησης ενέργειας και εκπομπών 
CO2 ( τόσο για μεμονωμένα φωτιστικά όσο και για ομάδες φωτιστικών) . 

11. Να παρέχει τις ώρες λειτουργίας ανά φωτιστικό και ανά ομάδα 
φωτιστικών. 

12. Να παρέχει τις ώρες λειτουργίας ανά pillar controllers και ανά ομάδα pillar 
controllers. 

13. Να παρέχει στατιστικά στοιχεία και ιστορικό των ανωτέρω μεταβλητών με 
δυνατότητα προβολής συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων (από - έως), 
αλλά και δυνατότητα υπολογισμού μέσων, μεγίστων και ελαχίστων τιμών. 

14. Να παρέχει πλήρη σειρά ειδοποιήσεων σε ξεχωριστό τμήμα της κονσόλας 
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διαχείρισης, καθώς και σε εμφανές σημείο ως notification με ευδιάκριτο 
χρώμα. 

15. Δυνατότητα εξαγωγής πληροφορίας (μέσω API). 
 

1.ii.2.3 Τεχνικές Προδιαγραφές Εξυπηρετητή 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση 
1 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) 1 x 8core, 2.4 GHz 
2 Σκληρός δίσκος (HD) 2 x 250GB, SSD 
3 Διαθεσιμότητα δικτύου (Network Availability) 99,99% 
4 Μνήμη RAM 32 GB DDR3 
5 Onboard LAN 100 Mbps 
6 RAID Software RAID 1 

iii. Προμήθεια υπόγειων κάδων και συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων 
1.iii.1 Προϋπολογισμός 

ΑΡ. 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

1.5 

Προμήθεια συστήματος 
υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 
3m³ 

4 ΤΕΜ 11.784,96 
€ 47.139,84 € 

1.6 
Προμήθεια αισθητήρα 
συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων 

4 ΤΕΜ 334,80 € 1.339,20 € 

2.3 

Λογισμικό για την 
τηλεδιαχείριση συστήματος 
υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων και Εφαρμογή 
απορριμματοφόρου (tablet) 

1 ΑΠΟΚΟΠΗ 16.740,00 
€ 16.740,00 € 

3.6 

Εγκατάσταση συστήματος 
υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 
3m³  

4 ΤΕΜ 1.607,04 € 6.428,16 € 

3.7 
Εγκατάσταση αισθητήρα 
συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων  

4 ΤΕΜ 44,64 € 178,56 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    71.825,76 € 
 

1.iii.2 Τεχνική Περιγραφή 

Η πράξη αφορά στην δημιουργία “νησίδων” με 1-2 υπόγειους κάδους προς αντικατάσταση των 
υπαρχόντων υπέργειων τροχήλατων που παρουσιάζουν οπτική όχληση στοχεύοντας στην αναβάθμιση και 
καλύτερη οργάνωση του δημόσιου χώρου. Συνολικά με την δράση αυτή προβλέπεται να τοποθετηθεί ένα 
σύνολο 4 τεμαχίων υπόγειων κάδων σε αντίστοιχα κοινόχρηστα σημεία του Δήμου. 

Τα σημεία εγκατάστασης των υπόγειων κάδων θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου Θέρμης κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής, ώστε να αποφευχθούν 
προβλήματα κατά την εγκατάσταση λόγω ύπαρξης υπογείων δικτύων κοινής ωφελείας. 

Η δημιουργία της “νησίδας” με υπόγειους κάδους θα γίνεται με μέριμνα, ώστε αφενός η πρόσβαση σε 
αυτήν να είναι ασφαλής, και αφετέρου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών. Ταυτόχρονα 
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με την εγκατάσταση της “νησίδας” με υπόγειους κάδους προβλέπεται και η αποκατάσταση της άμεσης 
ζώνης επιρροής της παρέμβασης με χρήση ανάλογων υλικών. 

Με την διαμόρφωση/αναβάθμιση των κοινόχρηστων/κεντροβαρών χώρων, μέσω της εγκατάστασης του 
προτεινόμενου συστήματος υπόγειων κάδων αναμένονται τα παρακάτω οφέλη: 
 Γενική αισθητική ανάπλαση/αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου. 
 Αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας απορριμμάτων. 
 Αποτροπή έκθεσης απορριμμάτων στην κοινή θέα. 
 Έλεγχος προβλήματος δυσοσμιών χάριν στην στεγανότητα του συστήματος. 
 Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και προσκρούσεις 
 Μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης και αποδεδειγμένη μακροζωία. 

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των  υπόγειων κάδων, ο ανάδοχος  θα παραδώσει/προσαρμόσει  
επί   αυτών   σύστημα   επιτήρησης   της   πληρότητας   τους,   αποτελούμενο   από αισθητήρες   που   θα   
τοποθετηθούν   σε   κάθε   υπόγειο   κάδο,   συνοδευόμενο   από   εφαρμογή λειτουργίας συστήματος 
μετάδοσης μετρήσεων και λογισμικού (software) για την διαχείριση των δεδομένων, προσβάσιμο από το 
διαδίκτυο, για χρονικό διάστημα ενός έτους, από την ενεργοποίηση /θέση σε λειτουργία του εκάστοτε 
αισθητήρα. 

Με το σύστημα επιτήρησης της πληρότητας των υπόγειων κάδων, ο Δήμος προσδοκά να επιτύχει ένα   
καλύτερο   προγραμματισμό   των   δρομολογίων   αποκομιδής   και   αποτροπή   άσκοπων μετακινήσεων   
των   απορριμματοφόρων   με   αποτέλεσμα   υψηλότερη   απόδοση   στο   έργο   της αποκομιδής. Οι 
αισθητήρες θα εγκατασταθούν σε κατάλληλο σημείο των υπόγειων κάδων και θα έχουν την ικανότητα   να   
καταγράφουν   τον   βαθμό   πλήρωσης   αυτών.   Θα   λειτουργούν   με   μπαταρίες   που παρέχουν 
λειτουργική αυτονομία τουλάχιστον 5 ετών. Θα είναι στεγανοί (IP67) και σχεδιασμένοι να αντέχουν σε 
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες καθώς και στα χημικά. Οι αισθητήρες θα έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν 
σε προγραμματιζόμενες συχνότητες (π.χ. 3φορές   ανά   24ωρο)   ασύρματα   τα   δεδομένα   μετρήσεων   
μέσω   δικτύου   GSM   σε   ένα   “server”διαχείρισης.   

1.iii.3 Τεχνικές Προδιαγραφές 

1.iii.3.1 Υπόγειοι Κάδοι 

Γενικές Απαιτήσεις 
 
Οι προς προμήθεια υπόγειοι κάδοι θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι, σύγχρονοι, 
εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε κάδος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων θα αποτελείται από το υπόγειο και το υπέργειο τμήμα. Θα πρέπει 
υποχρεωτικά: 
 
1. Να είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και να έχουν αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη 

λειτουργία στην Ελλάδα τουλάχιστον για τρία χρόνια και με ελάχιστο πλήθος εγκατεστημένων μονάδων, 
ίσο της δημοπρατούμενης ποσότητας. Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων, που δεν έχουν 
δοκιμαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά. 

2. Να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση τους χωρίς 
προβλήματα. Ειδικότερα το υπέργειο τμήμα θα πρέπει να εμφανίζει, ευχάριστο σχεδιασμό ώστε να 
προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση, με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης. 

3. Να είναι συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας 
κατά τον χειρισμό τους. Ειδικότερα δε - και όπου εφαρμόζεται - τα επί μέρους τμήματα των κάδων θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-13071-1 και EN-13071-2. 

4. Να είναι κατά το δυνατόν απλοί στο σχεδιασμό και στην λειτουργία τους, ώστε να προσφέρουν εύκολο 
χειρισμό, εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και 
καθαρισμό οπότε απαιτείται. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό 
προμήθεια υπόγειων κάδων, στα προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας. 

5. Να παρέχουν αποδεδειγμένα επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσμών και 
να αποτρέπουν την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων κλπ. 
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6. Να συντελούν στην συμβατότητα, αφού οι κάδοι αποθήκευσης θα πρέπει υποχρεωτικά, να είναι 
κατάλληλοι για συνεργασία με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου, δηλαδή 
συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης, με μηχανισμό τύπου πρέσας. Η δε 
εκκένωσή τους υποχρεωτικά θα επιτυγχάνεται, με προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες 
ανατροπής του ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος, με τον οποίο 
ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων. Η δε συμβατότητα συνεργασίας θα 
επαληθευτεί, κατόπιν προσκόμισης δείγματος από τους υποψήφιους προμηθευτές. 

7. Να είναι ιδιαίτερα εύχρηστοι και με γεωμετρικά χαρακτηριστικά πλάτους και μήκους, που δεν θα 
υπερβαίνει τα 2m περίπου, έτσι ώστε να μπορούν να σχηματίζουν “νησίδες” συμπαγών διαστάσεων με 
“συστοιχίες” μιας και περισσοτέρων μονάδων και να μπορούν να εισαχθούν σε κατάλληλα σκάμματα, 
που θα διαμορφώσει ο ανάδοχος, για την περισυλλογή οικιακών, εμπορικών απορριμμάτων από 
σημεία της πόλης. 

8. Το βάθος των σκαμμάτων που απαιτείται για την εγκατάστασή τους, να μην υπερβαίνει περίπου τα 2 
έως 2,2m, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες παρεμβολών με τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα των 
οργανισμών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.). 

9. Το προστατευτικό φρεάτιο εκ σκυροδέματος θα πρέπει να είναι τέτοιων χαρακτηριστικών 
(αποδεδειγμένα στεγανό), ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εγκατάστασής του και σε σημεία της 
πόλης με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα. 

10. Η συγκρότηση κάθε ενός υπόγειου κάδου, θα προσφέρει μια συνολική γεωμετρική αποθηκευτική 
χωρητικότητα 3.000 lt περίπου (±10%). 

 
ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 
 Προστατευτικό φρεάτιο 
Για την σταθεροποίηση του εδάφους και την στεγανοποίηση του συστήματος, το υπόγειο τμήμα θα 
αποτελείται από ένα φρεάτιο από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλων προδιαγραφών 
ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής. 
Το εν λόγω προστατευτικό φρεάτιο θα είναι σχήματος κόλουρης πυραμίδας περίπου με εξωτερικές 
διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 1,7x1,7x1,9m περίπου και το οποίο δύναται να εγκατασταθεί σε ένα σκάμμα ανάλογων 
διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους. Το φρεάτιο ολόσωμης (μονομπλόκ) κατασκευής θα είναι 
κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37 τουλάχιστον με κατάλληλες 
προσμίξεις για την εξασφάλιση της στεγανότητας, (ως ορίζεται στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος ΦΕΚ 1561 Β’2016, στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ή ανάλογο πρότυπο) ενώ ο οπλισμός του θα 
είναι από κατάλληλης αντοχής χάλυβα. Η εκσκαφή του σκάμματος θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα και 
δαπάνη του αναδόχου. 
Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανότητας του υπόγειου φρεατίου από 
σκυρόδεμα, είναι επιβεβλημένη η σκυροδέτηση του σε μεταλλικό καλούπι και σε μία φάση (μονομπλόκ), 
ώστε να αποφευχθούν οι ενώσεις που αποτελούν και σημεία αστοχίας, σ’ ότι αφορά την στεγανότητα. 
Το βάρος του φρεατίου θα είναι υποχρεωτικά 4tn τουλάχιστον, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα άνωσης 
σε σημεία με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, τα τοιχώματα του θα είναι ικανού πάχους (υποχρεωτικά 
120 mm τουλάχιστον) ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να 
αποτρέπεται η εισροή τυχόν υδροφόρου ορίζοντα ή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η 
διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος. 
Προς τεκμηρίωση της αντοχής στις πιέσεις του εδάφους και τις στεγανότητας, οι υποψήφιοι θα πρέπει 
υποχρεωτικά να προσκομίσουν: σχέδια και αναλυτική στοιχειοθέτηση (μελέτη) και στατικούς υπολογισμούς 
σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωκώδικες. 
Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση της ποιότητας, ιδιαίτερα ο κατασκευαστής του προστατευτικού 
φρεατίου εκ σκυροδέματος θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ISO 9001 & ΙSO 14001 σε ισχύ. 
Το προστατευτικό φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισμό 
του εσωτερικού χώρου. 
Για την διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασμένο φρεάτιο κατά την παράδοσή του θα 
πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την εύκολη και 
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ασφαλή εναπόθεσή του και προσαρμογή του μέσα στο σκάμμα. 
Το φρεάτιο εγκαθίσταται σε σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους. 
Επιπλέον ο πυθμένας του σκάμματος θα πρέπει να έχει επαρκή θεμελίωση ώστε να μην παρουσιάζονται 
προβλήματα καθίζησης του προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στο έδαφος. Η θεμελίωση θα 
πραγματοποιηθεί με διάστρωση σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας πάχους 10 cm τουλάχιστον και 
κατηγορίας αντοχής C12/15 τουλάχιστον, όπως ορίζεται στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΦΕΚ/1561/Β/2-6-16) και στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 ή ανάλογο πρότυπο. 
Κατά την εγκατάστασή του, το φρεάτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιασμένο» με την άνω 
επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου. Περιμετρικά θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα κανάλια 
αποστράγγισης μέσω των οποίων θα μπορεί να διαφεύγει το νερό της βροχής χωρίς να παρουσιάζεται 
πρόβλημα εισροής μέσα στον χώρο του κάδου. 
 
 Κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων 
Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο αποθήκευσης των 
απορριμμάτων χωρητικότητας 2.600lt με απόκλιση ±10%. 
Ο κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό πλαστικό (από πολυαιθυλένιο 
και όχι μεταλλικός) για να συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες αποκομιδής, πλήρως 
ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις και να 
συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι 
απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. Το σώμα του πλαστικού κάδου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε 
ενιαίο κέλυφος (μονομπλόκ) με τοιχώματα πάχους 9mm τουλάχιστον χωρίς ραφές και συγκολλήσεις. 
Αν χρησιμοποιούνται μεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήματα στην συγκρότηση του κάδου, αυτά θα πρέπει να 
έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης. 
Το καθαρό βάρος του κάδου αποθήκευσης δεν θα είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Ο κάδος αποθήκευσης θα 
πρέπει να έχει την ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με χαρακτηριστικά 
που επικρατούν σε Δήμους της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της 
διαδικασίες αποκομιδής. Ιδιαίτερα η αντοχή του πλαστικού κελύφους στα ανωτέρω φορτία πρέπει να 
επιτυγχάνεται χωρίς την αναγκαιότητα να περιβάλλεται από κάποιο ενισχυτικό πλαίσιο (π.χ. από μέταλλο το 
οποίο κινδυνεύει λόγω της υγρασίας που αναπτύσσεται εντός του φρεατίου να υποστεί διάβρωση). 
Ειδικότερα ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-
1 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 
 
Τρόπος αποκομιδής κάδου αποθήκευσης 
Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά, με την ανατροπή του μέσα 
στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης, ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας), σε 
συνεργασία με τους πλευρικούς βραχίονες, (κατά DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς 
τούτο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάδου, θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον 
ανυψωτικό μηχανισμό. 
Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και ανέλκυσης, από το 
προστατευτικό φρεάτιο οι οποίες θα συνεργάζονται με σύστημα απλού γάντζου αγκίστρωσης. Ο αναγκαίος 
μηχανισμός για την παραλαβή και την ανέλκυση του κάδου από το έδαφος, θα πρέπει να είναι τέτοιων 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους, ώστε να μπορεί υποχρεωτικά να προσαρμοστεί, στον υπάρχοντα 
στόλο απορριμματοφόρων οπίσθιας φόρτωσης του Δήμου. 
 
 Πλατφόρμα ασφαλείας 
Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής κατά την διαδικασία εξαγωγής, 
ανύψωσης και αποκομιδής του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή 
στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισμένος εντός του φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του κάδου η εν λόγω 
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πλατφόρμα θα μετακινείται προς τα πάνω ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου 
τμήματος και να προστατεύει τους διερχόμενους εν όσο ο κάδος βρίσκεται απομακρυσμένος από το χώρο 
του φρεατίου. 
Η εν λόγω πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόμου βάρους έως 150 kg που 
τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρμα θα υποχωρεί προς τα κάτω μόνο κατά την εκ νέου βύθιση του 
κάδου εντός του φρεατίου. 
Αν χρησιμοποιούνται μεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήματα στην συγκρότηση της πλατφόρμας ασφαλείας, αυτά 
θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης. 
Ειδικότερα η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-2 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 
Προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα, οι μηχανισμοί λειτουργίας της πλατφόρμας δεν θα 
βασίζονται σε συστήματα αντίβαρων, που παρουσιάζουν αυξημένα προβλήματα συντήρησης, θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα η εν λόγω πλατφόρμα να κινείται μέσω κατάλληλων αεροελατηρίων. 
Επιπλέον, η ως άνω πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διατάξεις και μηχανισμούς που 
επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού φρεατίου για τυχόν 
επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού. 
 
ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 
 Πλατφόρμα πεζοδρόμου 
Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει να καλύπτεται με μια κατάλληλα 
διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κατά προτίμηση στη στάθμη του πεζοδρόμου και θα είναι 
διαστάσεων που ταυτίζονται με την ανωτέρω περίμετρο του πλαισίου του προστατευτικού φρεατίου ώστε 
να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών πάνω από τον χώρο του υπόγειου κάδου. 
Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανότητα 
για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της εισροής των νερών της βροχής εντός του φρεατίου. 
Από την εμφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρμας θα φέρει κατάλληλη επικάλυψη με πλακίδια φυσικού 
πετρώματος γρανίτη η οποία θα πρέπει να μπορεί να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο των σημείων 
εγκατάστασης και θα είναι ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές (τυχόν απαιτήσεις χρωματισμού θα 
καθορισθούν στη σχετική σύμβαση). 
Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής. Οι επιφάνειες των 
μεταλλικών στοιχείων της πλατφόρμας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία 
προστασίας έναντι της διάβρωσης. 
Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις χάριν στους 
οποίους θα ανοίγει και κλείνει ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος αποθήκευσης κατά 
την φάση της αποκομιδής του. Το σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο 
χωρίς να απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.). Γενικά ο χειρισμός ανοίγματος 
και κλεισίματος της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι εύκολος χωρίς να απαιτείται άσκηση μεγάλης μυϊκής 
δύναμης και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να πραγματοποιείται από ένα άτομο σε συνήθη φυσική 
κατάσταση. 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειδώματος που θα συγκρατεί την πλατφόρμα με ασφάλεια σε 
οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωμα θα επιτυγχάνεται με κλειδί με το οποίο θα εφοδιάζεται το πλήρωμα της 
αποκομιδής. Για την αποτροπή πρόσβασης τρίτων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, το κλειδί θα πρέπει να 
είναι ειδικού τύπου μη ευρέως διαδεδομένο αλλά κοινό για όλους τους υπόγειους κάδους (master key). 
Η αντοχή σε φορτίο της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
13071-2. Ειδικότερα η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
προτύπου EN-13071-2 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 
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Διάταξη εισαγωγής απορριμμάτων 
Πάνω στην ως άνω περιγραφόμενη πλατφόρμα πεζοδρόμου θα προσαρμόζεται το υπέργειο τμήμα που 
αποτελείται από “χοάνη/πύργο” εισαγωγής των απορριμμάτων, χωρητικότητας 400lt με απόκλιση ±10%. 
Επειδή η “χοάνη” αποτελεί το εμφανές σημείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να παρουσιάζει προσεγμένο 
και ελκυστικό σχεδιασμό. Επιπλέον για την διασφάλιση της διαχρονικής ελκυστικής εμφάνισης το σώμα θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ή ανώτερο) ελάχιστου πάχους 1,5 mm. 
Η “χοάνη” θα βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του κάδου ώστε να 
επιτυγχάνεται ομαλή ισοκατανομή των απορριμμάτων που ρίπτονται μέσα στον κάδο υπόγειας 
αποθήκευσης. Θα είναι κυλινδρικού σχήματος και θα πρέπει να είναι σχετικά συμπαγών διαστάσεων, 
μεγίστου ύψους 1,2 m ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα χρήσης και για άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ). 
Η ”χοάνη” θα φέρει ένα στόμιο ικανών διαστάσεων (υποχρεωτικά 70x70cm ±5%) ώστε να μπορεί να δέχεται 
και σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (100 lit.). 
Υποχρεωτικά θα φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και 
την έκλυση οσμών και την αποτροπή του θορύβου κατά την επαναφορά. 
Το σκέπαστρο θα προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες & θα ανοίγει με μηχανισμό 
ποδοπεντάλ. 

 

1.iii.3.2 Σύστημα επιτήρησης στάθμης πλήρωσης υπόγειων κάδων 

Ο Δήμος θα πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα των αισθητήρων επιτήρησης στάθμης 
πλήρωσης υπόγειων κάδων μέσω διαδικτύου με εξειδικευμένους κωδικούς πρόσβασης. 

Τα ελάχιστα χαρακτηριστικά των αισθητήρων είναι: 

 Οι αισθητήρες θα βρίσκονται σε κατάλληλο σημείο καθενός υπόγειου κάδου, και θα έχουν την 
ικανότητα να καταγράφουν τον βαθμό πλήρωσης αυτών. 

 Θα λειτουργούν με μπαταρίες που παρέχουν λειτουργική αυτονομία τουλάχιστον 5 ετών. 
 Ο κάθε αισθητήρας θα έχει κλάση προστασίας IP67. 
 Η συχνότητα που εκπέμπει για την πραγματοποίηση των μετρήσεων θα είναι 40KHz 
 Θα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες μεταξύ -30οC έως +80 οC. 
 Να διαθέτει υπομονάδα επικοινωνιών NBIoT, LoRAWAN και GSM/SMS 
 Να διαθέτει αισθητήρα φωτιάς, θερμοκρασίας και υγρασίας 
 Να έχει πιστοποίηση LVD 2014/35/EC  (EN IEC 62368-1) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο 

εργαστήριο 
 Να έχει πιστοποίηση EMC (EN 55032 και EN 55035) από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο 

 
Τα ελάχιστα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισμικού διαχείρισης είναι: 

 Τυποποίηση κάδων ανά: 
o Τύπο 
o Λειτουργία 
o Χωρητικότητα 
o Κατάσταση 
o Τοποθεσία 
o Ιστορικό γεγονότων 

 Δυνατότητα παραμετροποίησης της συχνότητας μετρήσεων πλήρωσης των αισθητήρων. 
 Απεικόνιση κάδων σε γεωγραφικό υπόβαθρο. 
 Απεικόνιση πληροφοριών κάδου: 

o Τελευταίες μετρήσεις 
o Τοποθεσία σε χάρτη 
o Ημερολόγιο αποκομιδής 
o Ιστορικό μετρήσεων: 
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 Πλήρωσης 
 Θερμοκρασίας 
 Σήματος 
 Κατάστασης μπαταρίας 

 Δρομολόγηση αποκομιδής: 
o Χειροκίνητες διαδρομές 
o Αυτόματη παραγωγή διαδρομών 
o Στατιστικά διαδρομής 

 Ειδοποιήσεις: 
o Παρακολούθηση: 

 Επιπέδου πλήρωσης 
 Θερμοκρασίας 
 Επιπέδου μπαταρίας 

o Αποστολή: 
 Μέσω mail 
 Μέσω SMS 
 Εντός συστήματος 

 API για ενσωμάτωση σε πλατφόρμα τρίτου 
 
Για τη διαχείριση του συστήματος παρακολούθησης των κάδων και τη δυναμική δρομολόγηση των 
απορριμματοφόρων απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Το λογισμικό αποτελείται από τη 
βασική πλατφόρμα διαχείρισης μέσω της οποίας ελέγχονται όλες οι λειτουργίες του συστήματος και 
εφαρμογής κινητών συσκευών η οποία επιτρέπει στον χειριστή: 

 να λαμβάνει λίστα προγράμματος αποκομιδής 
 να πραγματοποιεί πλοήγηση από κάδο σε κάδο 
 να εισάγει δεδομένα πεδίου (σχόλια και φωτογραφίες). 

1.iii.4.1 Πίνακες συμμόρφωσης 

1.iii.4.1 Πίνακας συμμόρφωσης Υπόγειου Κάδων 

Α/Α Προδιαγραφές υπόγειου κάδων Απαίτηση 
 Γενικά  

1 Δήλωση συμμόρφωσης CE ΝΑΙ 
 Συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 13071-1, EN-13071-2  

2 Αποτελείται από υπόγειο και υπέργειο τμήμα ΝΑΙ 
3 Τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής  ΝΑΙ 

4 Αρχιτεκτονική εναρμόνιση υπέργειου τμήματος με τον περιβάλλοντα 
χώρο ΝΑΙ 

5 Απλοί στο σχεδιασμό και στην λειτουργία τους, εύκολος χειρισμός, 
εύκολες συνθήκες συντήρησης και πρόσβασης  ΝΑΙ 

6 Αποδεδειγμένη στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων 
οσμών και αποτροπή εισόδου βρόχινων νερών, εντόμων κλπ. ΝΑΙ 

7 
Συμβατοί με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου 
(συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης, με 
μηχανισμό τύπου πρέσας).  

ΝΑΙ 

8 
Εκκένωση με προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής του 
ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος, με τον 
οποίο ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων.  

ΝΑΙ 

9 Εύχρηστοι και με γεωμετρικά χαρακτηριστικά πλάτους και μήκους, που 
δεν θα υπερβαίνουν τα 2m  ΝΑΙ 

10 
Βάθος σκαμμάτων να μην υπερβαίνει τα 2,2m, ώστε να περιοριστούν οι 
πιθανότητες παρεμβολών με τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα των 
οργανισμών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.). 

ΝΑΙ 
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11 Αποδεδειγμένα στεγανό προστατευτικό φρεάτιο εκ σκυροδέματος. ΝΑΙ 

12 Συνολική γεωμετρική αποθηκευτική χωρητικότητα κάθε υπόγείου κάδου 
ίση με 3.000 lt περίπου (±10%). ΝΑΙ 

 Υπόγειο Τμήμα  

13 Φρεάτιο από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλων 
προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής ΝΑΙ 

14 Φρεάτιο σχήματος κόλουρης πυραμίδας με εξωτερικές διαστάσεις 
(ΜxΠxΥ) 1,7x1,7x1,9m  ΝΑΙ 

15 
Φρεάτιο ολόσωμης (μονομπλόκ) κατασκευής,κατασκευασμένο από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37 τουλάχιστον με 
κατάλληλες προσμίξεις για την εξασφάλιση της στεγανότητας 

ΝΑΙ 

16 Οπλισμός του φρεατίου κατάλληλης αντοχής χάλυβα. ΝΑΙ 
17 Βάρος του φρεατίου ίσο με 4tn τουλάχιστον  ΝΑΙ 
18 Πάχος τοιχωμάτων φρεατίου ίσο με 120 mm τουλάχιστον  ΝΑΙ 

19 

Προσκόμιση  σχεδίων και αναλυτικής στοιχειοθέτησης (μελέτης) και 
στατικών υπολογισμών σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωκώδικες, για 
την τεκμηρίωση της αντοχής στις πιέσεις του εδάφους και της 
στεγανότητας 

ΝΑΙ 

20 Πιστοποίηση ISO 9001 & ΙSO 14001 του κατασκευαστή του 
προστατευτικού φρεατίου εκ σκυροδέματος  ΝΑΙ 

21 Σχεδιασμός προστατευτικού φρεατίου ώστε να επιτρέπει εύκολο 
καθαρισμό του εσωτερικού χώρου. ΝΑΙ 

22 

Επαρκής θεμελίωση του πυθμένα του σκάμματος με διάστρωση 
σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας πάχους 10 cm τουλάχιστον και 
κατηγορίας αντοχής C12/15 τουλάχιστον, όπως ορίζεται στον Ελληνικό 
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ/1561/Β/2-6-16) και στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 ή ανάλογο πρότυπο. 

ΝΑΙ 

23 Κατάλληλα «αλφαδιασμένο» φρεάτιο με την άνω επιφάνεια του 
περιβάλλοντα χώρου ΝΑΙ 

24 Κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης περιμετρικά  ΝΑΙ 

25 
Κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων κατασκευασμένος από σκληρό 
πλαστικό (από πολυαιθυλένιο), πλήρως ανθεκτικός στη διάβρωση και 
επαρκώς εύκαμπτος  

ΝΑΙ 

26 Πυθμένας κάδου αποθήκευσης απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών.  ΝΑΙ 

27 
Σώμα του πλαστικού κάδου κατασκευασμένο σε ενιαίο κέλυφος 
(μονομπλόκ) με τοιχώματα πάχους 9mm τουλάχιστον χωρίς ραφές και 
συγκολλήσεις. 

ΝΑΙ 

28 Καθαρό βάρος του κάδου αποθήκευσης: <=150 kg.  ΝΑΙ 

29 

Ικανότητα κάδου αποθήκευσης για ασφαλή αποθήκευση οικιακού τύπου 
απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους της Ελλάδας 
και αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες 
αποκομιδής 

ΝΑΙ 

30 Αντοχή του πλαστικού κελύφους κάδου αποθήκευσης χωρίς κάποιο 
ενισχυτικό πλαίσιο  ΝΑΙ 

31 Συμμόρφωση κάδου αποθήκευσης με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-1 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ΝΑΙ 

32 

Eκκένωση κάδου αποθήκευσης με ανατροπή του μέσα στη χοάνη οπίσθιας 
φόρτωσης, ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου 
πρέσας), σε συνεργασία με τους πλευρικούς βραχίονες, (κατά DIN) 
κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού.  

ΝΑΙ 

33 Kάδος αποθήκευσης εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και 
ανέλκυσης από το προστατευτικό φρεάτιο οι οποίες θα συνεργάζονται με ΝΑΙ 
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σύστημα απλού γάντζου αγκίστρωσης 

34 
Μηχανισμός παραλαβής και ανέλκυσης κάδου με γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά και βάρος προσαρμόσιμα στον υφιστάμενο στόλο 
απορριμματοφόρων οπίσθιας φόρτωσης του Δήμου 

ΝΑΙ 

35 
Εσωτερικός χώρος υπόγειου προστατευτικού φρεατίου, εξοπλισμένος με 
μια μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή 
στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισμένος εντός του φρεατίου 

ΝΑΙ 

36 

Κατά την εξαγωγή του κάδου, μετακίνηση πλατφορμας προς τα πάνω 
ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος και να 
προστατεύει τους διερχόμενους εν όσο ο κάδος βρίσκεται 
απομακρυσμένος από το χώρο του φρεατίου 

ΝΑΙ 

37 Αντοχή φορτίου πλατφόρμας ίση με βάρος ενός ατόμου 150 kg που 
στέκεται πάνω σε αυτή ΝΑΙ 

38 Υποχώρηση  πλατφόρμας προς τα κάτω μόνο κατά την εκ νέου βύθιση του 
κάδου εντός του φρεατίου ΝΑΙ 

39 Συμμόρφωση πλατφόρμας ασφαλείας με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-2 και προκόμιση σχετικού πιστοποιητικού ΝΑΙ 

40 Μηχανισμός λειτουργίας της πλατφόρμας μέσω κατάλληλων 
αεροελατηρίων  ΝΑΙ 

41 
Εφοδιασμένη πλατφόρμα με διατάξεις και μηχανισμούς που επιτρέπουν 
εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού 
φρεατίου  

ΝΑΙ 

 Υπέργειο Τμήμα  

42 Κάλυψη του πάνω μέρους του προστατευτικού φρεατίου του κάδου με 
κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα στη στάθμη του πεζοδρόμου  ΝΑΙ 

43 Διαστάσεις πλατφόρμας που ταυτίζονται με την ανωτέρω περίμετρο του 
πλαισίου του προστατευτικού φρεατίου  ΝΑΙ 

44 
Εφαπτόμενη  πλατφόρμα πεζοδρόμου ώστε να υπάρχει επαρκής 
στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της 
εισροής των νερών της βροχής εντός του φρεατίου 

ΝΑΙ 

45 Επικάλυψη της  εμφανούς  επιφάνειας της πλατφόρμας με πλακίδια 
φυσικού πετρώματος γρανίτη  ΝΑΙ 

46 Εναρμόνιση εμφανούς επιφάνειας πλατφόρμας με τον περιβάλλοντα χώρο 
των σημείων εγκατάστασης  ΝΑΙ 

47 Εμφανής επιφάνεια πλατφόρμας, ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές 
(τυχόν απαιτήσεις χρωματισμού θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση) ΝΑΙ 

48 
Πλατφόρμα πεζοδρόμου στιβαρής μεταλλικής κατασκευής. Επιφάνειες 
των μεταλλικών στοιχείων της πλατφόρμας κατάλληλα επεξεργασμένες 
για προστασία έναντι της διάβρωσης 

ΝΑΙ 

49 
Πλατφόρμα εφοδιασμένη με κατάλληλους μηχανισμούς ανοίγματος-
κλεισίματος ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος 
αποθήκευσης κατά την φάση της αποκομιδής του 

ΝΑΙ 

50 Λειτουργία συστήμαυτος ανοίγματος και κλεισίματος θ χωρίς να 
απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.) ΝΑΙ 

51 Εύκολος χειρισμός ανοίγματος και κλεισίματος της πλατφόρμας χωρίς να 
απαιτείται άσκηση μεγάλης μυϊκής δύναμης  ΝΑΙ 

52 Σύστημα κλειδώματος που συγκρατεί την πλατφόρμα με ασφάλεια σε 
οριζόντια θέση ΝΑΙ 

53 Ξεκλείδωμα πλατφόρμας  με κλειδί ειδικού τύπου μη ευρέως 
διαδεδομένο αλλά κοινό για όλους τους υπόγειους κάδους (master key) ΝΑΙ 

54 Αντοχή σε φορτίο της πλατφόρμας σύμφωνη με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ 13071-2 ΝΑΙ 
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55 Συμμόρφωση πλατφόρμας πεζοδρόμου με τις απαιτήσεις του προτύπου 
EN-13071-2 και προσκόμιση  σχετικού πιστοποιητικού ΝΑΙ 

56 “Χοάνη/Πύργος” εισαγωγής των απορριμμάτων, χωρητικότητας 400lt με 
απόκλιση ±10%., προσαρμοσμένος στην πλατφόρμα πεζοδρόμου ΝΑΙ 

57 Προσεγμένος και ελκυστικός σχεδιασμός “χοάνης” ΝΑΙ 

58 Κατασκευή σώματος “χοάνης” από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ή 
ανώτερο) ελάχιστου πάχους 1,5 mm ΝΑΙ 

59 “Χοάνη” τοποθετημένη στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το 
κέντρο του κάδου  ΝΑΙ 

60 “Χοάνη” κυλινδρικού σχήματος συμπαγών διαστάσεων, μεγίστου ύψους 
1,2 m  ΝΑΙ 

61 
Η ”χοάνη” φέρει ένα στόμιο ικανών διαστάσεων (υποχρεωτικά 70x70cm 
±5%) ώστε να δέχεται και σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους 
(100 lit.) 

ΝΑΙ 

62 
Η ”χοάνη”  φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου το προσφέρει ευχερή 
και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες & θα ανοίγει με μηχανισμό 
ποδοπεντάλ 

ΝΑΙ 

 

1.iii.4.2 Πίνακας συμμόρφωσης συστήματος επιτήρησης στάθμης πλήρωσης υπόγειων κάδων 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
1 Δήλωση συμμόρφωσης CE ΝΑΙ 
2 Βάθος λειτουργίας έως 4 μ ΝΑΙ 
3 Τεχνολογία επικοινωνίας: 2G/3G ή NBIoT ΝΑΙ 
4 Ικανότητα μέτρησης θερμοκρασίας ΝΑΙ 
5 Κλάση προστασίας από αντικείμενα & αδιαβροχοποίηση IP 67 
6 Συχνότητα εκπομπής υπερήχων 40 KHz ±1 KHz 
7 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -30°C έως +80°C 
8 Διάρκεια ζωής μπαταρίας ≥ 5 έτη 
9 Να διαθέτει υπομονάδα επικοινωνιών NBIoT, LoRAWAN και 

GSM/SMS 
NAI 

10 Να διαθέτει αισθητήρα φωτιάς, θερμοκρασίας και υγρασίας NAI 
11 Να έχει πιστοποίηση LVD 2014/35/EC  (EN IEC 62368-1) από 

ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο 
NAI 

12 Να έχει πιστοποίηση EMC (EN 55032 και EN 55035) από 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο 

NAI 

13 Πλατφόρμα Διαχείρισης  
1 Τυποποίηση κάδων ανά: 

o Τύπο 
o Λειτουργία 
o Χωρητικότητα 
o Κατάσταση 
o Τοποθεσία 
o Ιστορικό γεγονότων 

ΝΑΙ 

2 Δυνατότητα παραμετροποίησης της συχνότητας μετρήσεων 
πλήρωσης των αισθητήρων. 

ΝΑΙ 

3 Απεικόνιση κάδων σε γεωγραφικό υπόβαθρο. ΝΑΙ 
4 Απεικόνιση πληροφοριών κάδου: 

 Τελευταίες μετρήσεις 
 Τοποθεσία σε χάρτη 
 Ημερολόγιο αποκομιδής 
 Ιστορικό μετρήσεων: 
o Πλήρωσης 

ΝΑΙ 



26 
 

o Θερμοκρασίας 
o Σήματος 
o Κατάστασης μπαταρίας 

5 Δρομολόγηση αποκομιδής: 
 Χειροκίνητες διαδρομές 
 Αυτόματη παραγωγή διαδρομών 
 Στατιστικά διαδρομής 

ΝΑΙ 

6 Ειδοποιήσεις: 
 Παρακολούθηση: 

o Επιπέδου πλήρωσης 
o Θερμοκρασίας 
o Επιπέδου μπαταρίας 

 Αποστολή: 
o Μέσω email 
o Μέσω SMS 
o Εντός συστήματος 

ΝΑΙ 

7 API για ενσωμάτωση σε πλατφόρμα τρίτου ΝΑΙ 
 Εφαρμογή κινητών συσκευών  

1 Ο χειριστής μπορεί: 
 να λαμβάνει λίστα προγράμματος αποκομιδής 
 να πραγματοποιεί πλοήγηση από κάδο σε κάδο 
 να εισάγει δεδομένα πεδίου (σχόλια και 
φωτογραφίες). 

ΝΑΙ 

 

iv. Συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης 
1.iv.1 Προϋπολογισμός 

ΑΡ. 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

2.4 Προμήθεια πλατφόρμας 
έξυπνης πόλης 1 ΑΠΟΚΟΠΗ 33.480,00 € 33.480,00 € 

2.5 
Λογισμικό διαχείρισης 
έξυπνου φωτισμού ανά 
φωτιστικό  

117 ΤΕΜ. 44,64 € 5.222,88 € 

2.6 

Λογισμικό έξυπνης 
διαχείρισης συστήματος 
υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων ανά κάδο 

4 ΤΕΜ. 122,76 € 491,04 € 

2.7 

Λογισμικό ελέγχου 
σημείων πρόσβασης 
ασύρματου δικτύου ανά 
access point 

20 ΤΕΜ. 55,80 € 1.116,00 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    40.309,92 € 

1.iv.2 Τεχνική περιγραφή 

Η εφαρμογή συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας στο Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου (ΑΚΕ) αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών και παράλληλα να 
αναβαθμίσει την εμπειρία της επίσκεψής τους. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων έξυπνης πόλης 
και βιώσιμης κινητικότητας, καθώς επίσης η πολύμορφη αξιοποίηση του πλούτου δεδομένων που θα 
παραχθεί, εξασφαλίζεται με την εγκατάσταση και χρήση της πλατφόρμας έξυπνης πόλης. 
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Η πλατφόρμα έξυπνης πόλης ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους 
«έξυπνες» εφαρμογές και παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του 
δήμου και του εμπορικού συλλόγου. Στηριζόμενη στη λογική του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet 
of Things) συγκεντρώνει δεδομένα που παράγονται από διάφορες πηγές, όπως οι αισθητήρες, το 
ασύρματο δίκτυο και οι διάφορες άλλες εφαρμογές και κατόπιν τα κανονικοποιεί, μετατρέποντάς τα 
σε μορφή που είναι κατάλληλη για περεταίρω χρήση και εκμετάλλευση. 

Με αυτά τα μέσα η πόλη σταματά να διαχειρίζεται αποσπασματικά τομείς όπως ο 
οδοφωτισμός, το ασύρματο δίκτυο (WiFi), το πάρκινγκ, την ασφάλεια και προστασία του κοινού, 
εφαρμογές παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.α. και τα προσεγγίζει πλέον με ενιαίο 
και ευέλικτο τρόπο (όπως ακριβώς σε ένα κλειστού τύπου Mall). Εταιρίες ή και πανεπιστήμια που 
ειδικεύονται στην ανάπτυξη εφαρμογών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που παράγουν 
συνεχώς νέες υπηρεσίες για την πόλη, τον πολίτη και την τοπική οικονομία. 

Ταυτόχρονα ο εμπορικός κόσμος της πόλης αποκτά πρόσβαση σε πολύτιμη πληροφορία που 
αφορά τους επισκέπτες του ΑΚΕ και τις συνήθειες τους, ενώ μπορεί να αλληλοεπιδράσει μαζί τους, 
στέλνοντας προσφορές με στοχευμένο και πολυκαναλικό τρόπο. Για παράδειγμα παράγονται 
δεδομένα για τον αριθμό και τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών, καθώς επίσης για τις τάσεις 
μετακίνησης του πλήθους μεταξύ προκαθορισμένων ζωνών του ΑΚΕ. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο τρόπος ενοποίησης επιμέρους συστημάτων 
έξυπνης πόλης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου (ή και άλλων που δυνάμει 
θα ενσωματωθούν μελλοντικά) καθώς και ο οριζόντιος λειτουργικός χαρακτήρας της πλατφόρμας 
έξυπνης πόλης. 

 

 
Εικόνα: Λογική Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης / Τηλεδιαχείρισης υποδομών ΑΚΕ 

 
Έτσι λοιπόν, η πλατφόρμα έξυπνης πόλης υποστηρίζει εφαρμογές όπως: 
 Η Συγκέντρωση και ανάλυση δημογραφικών δεδομένων των επισκεπτών, καθώς επίσης 

δεδομένων για τις συνήθειες και τις επιλογές τους κατά την επίσκεψή τους στο ΑΚΕ. 
 Η πολυκαναλική ενημέρωση και αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες / πελάτες των εμπορικών 

καταστημάτων. 
 Ο έλεγχος εξ' αποστάσεως παρόδιου ηλεκτροφωτισμού LED 
 Η Δυναμική διαχείριση θέσεων στάθμευσης μέσω τηλεματικής (ταμπέλες LED) και εφαρμογών για 

έξυπνα κινητά (mobile apps). 
 Η λειτουργία ενός Κέντρου Ελέγχου του ΑΚΕ, από το οποίο θα δίνεται και η δυνατότητα 

τηλεχειρισμού του οδοφωτισμού, της στάθμευσης, της συλλογής απορριμμάτων, του ασύρματου 
δικτύου κλπ. 

 Η συλλογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές και αισθητήρες και η διάθεση ανοιχτών 
δεδομένων μέσω APIs για περεταίρω επεξεργασία από αναλυτές / ερευνητές ή και την ανάπτυξη 
εφαρμογών λογισμικού, για εμπορική αξιοποίηση.  
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Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εφαρμογή κινητού τηλεφώνου (mobile App/android), 

μέσω της οποίας οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο σχετικά 
με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους υπαίθριους δημοτικούς χώρους καθώς και την πληρότητα 
των υπόγειων κάδων απορριμμάτων. Η εφαρμογή θα πρέπει να διατείθεται δωρεάν στους πολίτες 
μέσω του Google Play Store.  

 
1.iv.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού/Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης  

Η φύση των υπηρεσιών “Smart Cities”, επιφέρει την επιλογή διαφορετικών προμηθευτών και σε 
πολλές περιπτώσεις ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων. Η προμήθεια διαφορετικών 
συστημάτων μπορεί να οδηγήσει στην απαξίωση ή την μειωμένη λειτουργικότητα τους εάν δεν 
αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει ο τελικός χρήστης να έχει έλεγχο με 
μία διεπαφή στο σύνολο των διαφορετικών ανά περίπτωση πληροφοριακών συστημάτων. 

Με δεδομένο ότι τόσο το υλισμικό όσο και το λογισμικό μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς 
vendors, πρέπει να εξασφαλίζεται η κεντροποιημένη διαχείριση των ετερογενών συστημάτων μέσα 
από ένα Μεσισμικό (Middleware) που θα εξασφαλίζει ότι ανεξαρτήτως κατασκευαστή (σε hardware 
και software) ο Δήμος θα μπορεί να διασφαλίζει την επιχειρησιακή του στρατηγική μέσα από ένα 
ενιαίο περιβάλλον εργασίας. 

Ως δομικό στοιχείο της τοπολογίας του ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεχειρισμού ζητείται 
λογισμικό διαλειτουργικότητας με την έννοια πλατφόρμας “IoT Μiddleware”. Το λογισμικό αυτό 
(εφεξής “IoT Μiddleware”) θα παρεμβάλλεται μεταξύ του εξοπλισμού και των εφαρμογών Λογισμικού 
για να διασφαλιστεί η ενοποίηση ανομοιογενών διεπαφών και αρχιτεκτονικών λογισμικού σε ένα 
κεντρικοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης με στόχο τη λειτουργική ανεξαρτησία του συστήματος από τις 
τεχνολογικές αρχιτεκτονικές των εκάστοτε επιλεγόμενων προμηθευτών υλισμικού ή/και λογισμικού. 

Οι ζητούμενες ελάχιστες προδιαγραφές για την πλατφόρμα IoT Μiddleware είναι: 

1. Cloud ready Πλατφόρμα που να παρέχει τη δυνατότητα on-premise εγκατάστασης. 

2. Η προσφερόμενη πλατφόρμα να επιτρέπει τη διασύνδεση ή ενσωμάτωση με το πρωτόκολλο 
μετάδοσης δεδομένων LoRaWAN. 

3. Χρήση Messaging Brokers για την αποστολή δεδομένων προς HTTP/HTTPS Restful API σε XML ή 
JSON formats έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προτυποποίηση.  

4. Μηχανισμό APIs ώστε να μεγιστοποιείται η προσβασιμότητα στα πρωτογενή δεδομένα και 
τεκμηριωμένα APIs ανά τομέα αστικών υπηρεσιών (όπως π.χ. οδοφωτισμό, στάθμευση, 
ασφάλεια, WiFi, δημόσιες συγκοινωνίες, απορρίμματα, περιβάλλον, κλπ). 

5. Ενσωματωμένο κέντρο ελέγχου λειτουργίας (Management Console) με χρήση και Dashboards, 
όπου να αποτυπώνεται η συνολική εικόνα λειτουργίας των συσκευών στην ίδια οθόνη. 

6. Ολοκλήρωση του δικτυακού επιπέδου με αυτό των εφαρμογών IOT, προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η: 

• συσχέτιση των ειδοποιήσεων και σφαλμάτων που προέρχονται από το δικτυακό επίπεδο, με 
ειδοποιήσεις και σφάλματα που προέρχονται από τις εφαρμογές IOT. 

• αναγνώριση σφάλματος σύνδεσης σε συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου που σχετίζεται με 
την αδυναμία ενός IOT συμβάντος να φθάσει στο κέντρο ελέγχου λειτουργίας. 

7. Αποδεδειγμένη ολοκλήρωση με εργαλείο τηλεσυνεργασίας, έτσι ώστε να είναι δυνατόν σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ενός προκαθορισμένου συμβάντος, να συγκεντρωθούν τα 
αρμόδια πρόσωπα για την αντιμετώπιση του συμβάντος αυτού, λαμβάνοντας αυτόματες 
ειδοποιήσεις. 

8. Να συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ασφάλεια των δεδομένων GDPR. 

9. Η διαλειτουργικότητα των προσφερόμενων λύσεων με την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης, καθώς 
και ο βαθμός παραγωγικής ετοιμότητας (out of the box) της προσφερόμενης πλατφόρμας 
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έξυπνης πόλης, δύναται να ελεγχθεί από την Α.Α. με παρουσίαση (demo) που θα ζητηθεί από 
τους υποψήφιους αναδόχους, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

10. Η εγγύηση του λογισμικού συστήματος περιλαμβάνει τη διάθεση εκδόσεων συντήρησης 
(updates-patches) καθώς και τη διάθεση νέων εκδόσεων του λογισμικού (upgrades). 

1.iv.4 Πίνακας Συμμόρφωσης 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
 Γενικά χαρακτηριστικά  

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και ο προσφερόμενος τύπος λογισμικού και 
έκδοση. ΝΑΙ 

2 Cloud based Πλατφόρμα που να παρέχει τη δυνατότητα on-premise 
εγκατάστασης. ΝΑΙ 

3 
Η προσφερόμενη πλατφόρμα να επιτρέπει τη διασύνδεση ή ενσωμάτωση με το  

πρωτόκολλο μετάδοσης δεδομένων LoRaWAN. 
ΝΑΙ 

4 
Χρήση Messaging Brokers για την αποστολή δεδομένων προς HTTP/HTTPS 
Restfuld API σε XML ή JSON formats έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
προτυποποίηση. 

ΝΑΙ 

5 

Μηχανισμό APIs ώστε να μεγιστοποιείται η προσβασιμότητα στα πρωτογενή 
δεδομένα και τεκμηριωμένα APIs ανά τομέα αστικών υπηρεσιών (όπως π.χ. 
οδοφωτισμό, στάθμευση, ασφάλεια, WiFi, δημόσιες συγκοινωνίες, 
απορρίμματα, περιβάλλον, κλπ). 

ΝΑΙ 

6 
Ενσωματωμένο κέντρο ελέγχου λειτουργίας (Management Console) με χρήση 
και Dashboards, όπου να αποτυπώνεται η συνολική εικόνα λειτουργίας των 
συσκευών στην ίδια οθόνη. 

ΝΑΙ 

7 

Ολοκλήρωση του δικτυακού επιπέδου με αυτό των εφαρμογών IOT, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται  
 συσχέτιση των ειδοποιήσεων και σφαλμάτων που προέρχονται από το 

δικτυακό επίπεδο, με ειδοποιήσεις και σφάλματα που προέρχονται από τις 
εφαρμογές IOT. 

 η αναγνώριση σφάλματος σύνδεσης σε συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου 
που σχετίζεται με την αδυναμία ενός IOT συμβάντος να φθάσει στο κέντρο 
ελέγχου λειτουργίας. 

ΝΑΙ 

8 

Αποδεδειγμένη ολοκλήρωση με εργαλείο τηλεσυνεργασίας, έτσι ώστε να είναι 
δυνατόν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ενός προκαθορισμένου συμβάντος, 
να συγκεντρωθούν τα αρμόδια πρόσωπα για την αντιμετώπιση του συμβάντος 
αυτού, λαμβάνοντας αυτόματες ειδοποιήσεις. 

ΝΑΙ 

9 Να συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ασφάλεια των 
δεδομένων GDPR. ΝΑΙ 

10 

Η διαλειτουργικότητα των προσφερόμενων λύσεων με την Πλατφόρμα 
Έξυπνης Πόλης, καθώς και ο βαθμός παραγωγικής ετοιμότητας (out of the box) 
της προσφερόμενης πλατφόρμας έξυπνης πόλης, δύναται να ελεγχθεί από την 
Α.Α. με παρουσίαση (demo) που θα ζητηθεί από τους υποψήφιους αναδόχους, 
στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΝΑΙ 

11 
Η εγγύηση του λογισμικού συστήματος περιλαμβάνει τη διάθεση εκδόσεων 
συντήρησης (updates-patches) καθώς και τη διάθεση νέων εκδόσεων του 
λογισμικού (upgrades). 

ΝΑΙ 

12 Προμήθεια Εφαρμογής Κινητού Τηλεφώνου για την ενημέρωση των πολιτών 
(mobile App/Android) ΝΑΙ 
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2. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
i. Συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης 

2.i.1 Προϋπολογισμός 

ΑΡ. 
ΔΑΠΑ
ΝΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

1.7 

Προμήθεια αισθητήρων 
ελέγχου εισόδου και εξόδου 
οχημάτων από χώρους 
στάθμευσης  

4 ΤΕΜ 13.950,00 € 55.800,00 € 

1.8 Προμήθεια πινακίδων 
μεταβλητών μηνυμάτων L.E.D  4 ΤΕΜ 3.348,00 € 13.392,00 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    69.192,00 € 
 

2.i.2 Τεχνική Περιγραφή 

Μέσω του συστήματος, πρέπει να διατίθεται, σε πραγματικό χρόνο, ο αριθμός των ελεύθερων 
θέσεων με βάση την διαθέσιμη γνωστή πληροφορία της χωρητικότητας των θέσεων κάθε χώρου. Οι 
αισθητήρες θα πρέπει να μπορούν να συλλέξουν δεδομένα για τη χωρητικότητα των υπαίθριων 
δημοτικών χώρων στάθμευσης, ακόμη και για χώρους στάθμευσης με κοινό σημείο εισόδου – 
εξόδου. 

Συγκεκριμένα για την περιοχή παρέμβασης επιλέγονται οι εξής χώροι στάθμευσης: 

 Χώρος στάθμευσης (P1): υπόγειος χώρος στάθμευσης Πλατείας Παραμάνα. Ο χώρος στάθμευσης 
διαθέτει 172 θέσεις κατανεμημένες σε δύο ορόφους. 

 Χώρος στάθμευσης (P2): υπαίθριος χώρος στάθμευσης στην οδό Μανδρίτσα 50 θέσεων. 
Επιπλέον ένα δίκτυο πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS: Variable Message Sign) θα 
τοποθετηθούν σε στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου του Δήμου και θα αποτελέσουν 
βασικό κανάλι ενημέρωσης των διερχομένων οχημάτων και των πολιτών για τις διαθέσιμες θέσεις 
στάθμευσης εντός των υπαίθριων χώρων ης πόλης. 

Τα συστήματα θα αποτελούνται από κατάλληλους αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στην 
είσοδο/έξοδο του χώρου στάθμευσης. Οι αισθητήρες θα πρέπει να θα έχουν όσο γίνεται πιο εύκολη 
τοποθέτηση και ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει τέτοια λύση που αφενός θα εξασφαλίζεται η 
αξιοπιστία των μετρήσεων και αφετέρου θα διασφαλίζονται οι ελάχιστες δυνατές εργασίες εκσκαφών 
και αντίστοιχα διατάραξης της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την εγκατάσταση. Οι αισθητήρες θα 
συνδέονται σε ελεγκτή παρά την οδό, κατάλληλα προστατευμένο, που θα μπορεί να επικοινωνεί με το 
κεντρικό σύστημα ελέγχου διαθεσιμότητας ελεύθερων θέσεων, με ασύρματο τρόπο. 

2.i.3 Τεχνικές προδιαγραφές 

2.i.3.1 Τεχνικές προδιαγραφές αισθητήρων ελέγχου 

αα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. Δήλωση συμμόρφωσης CE 

2. Δήλωση συμμόρφωσης EMC 

3. Δήλωση συμμόρφωσης RoHS 

4. Αισθητήρας τύπου Laser παρουσίας και κίνησης 

5. Μέγιστος χρόνος ανίχνευσης κίνησης ≤300 ms 

6. Μέγιστος χρόνος ανίχνευσης παρουσίας ≤100 ms 

7. Μέγιστο πεδίο ανίχνευσης: ≥ 9m x 9m 

8. Βαθμός προστασίας ΙΡ65 
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9. Θερμοκρασία λειτουργίας -30οC έως +60ο 

10. Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ≤5W 

 

2.i.3.2 Τεχνικές προδιαγραφές πινακίδων πληροφόρησης LED 

Για την πλήρη ενημέρωση των οδηγών, ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει τέσσερεις (4) 
πινακίδες πληροφόρησης για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
πινακίδων είναι τα ακόλουθα: 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Δήλωση συμμόρφωσης  CE 
Πρότυπα Συμμόρφωσης Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN12966 
Τεχνολογία H πινακίδα θα είναι τεχνολογίας LED 

Επιγραφή 

Στο πάνω μέρος της η πινακίδας θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του Δήμου και «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» ενώ στο 
κάτω μέρος θα αναγράφονται αριστερά τα ονόματα των 
οδών και δεξιά θα απεικονίζονται ηλεκτρονικά οι αριθμοί 
των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης. 

Φωτισμός Τα σταθερά μέρη της πινακίδας θα είναι φωτιζόμενα τη 
νύχτα 

Κατασκευή Αλουμίνιο - Εξωτερικού χώρου – Μονής όψης 

Διαστάσεις Πλαισίου   105 cm × 130 cm  

Προστασία Πλαισίου ΙΡ54 

Θερμοκρασία λειτουργίας -15οC έως +60ο C 

Υγρασία λειτουργίας 0% έως 99% - Μη συγκεντρωμένη 

Γραμμές ηλεκτρονικού μέρους Τουλάχιστον δύο (2)  

Χαρακτήρες  Πέντε (5) χαρακτήρες ανά πεδίο ηλεκτρονικού μέρους με 
μήτρα χαρακτήρα 5*7 

Ύψος Χαρακτήρων Το ύψος χαρακτήρα ανά πεδίο ηλεκτρονικού μέρους θα 
είναι τουλάχιστον 13.5 cm 

Χρώμα LED Κόκκινο & Πράσινο 

Pixel Pitch Τουλάχιστον 17mm 

Φωτεινότητα ≥ 9000cd/m2 – Ευανάγνωστη σε πλήρη ηλιοφάνεια 

Ρύθμιση Φωτεινότητας 256 επίπεδα – Αυτόματα ή χειροκίνητα 

Χρόνος Ζωής LED ≥100.000 ώρες λειτουργίας 

Αναγνωσιμότητα Η αναγνωσιμότητα του κάθε ηλεκτρονικού μέρους θα 
είναι δυνατή τουλάχιστον από 50 m 

Γωνία αναγνωσιμότητας ≥1400 

Διεπαφές επικοινωνίας Δυνατότητες 

 RS 232 / RS 485 
 GSM / GPRS 
 Ethernet 

Τροφοδοσία 220VAC / 50Hz 

Πιστοποιήσεις Κατασκευαστή ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001 : 2013, ISO 
45001:2018 
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2.i.4 Πίνακες Συμμόρφωσης 

2.i.4.1 Πίνακας Συμμόρφωσης αισθητήρα ελέγχου 

αα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Δήλωση συμμόρφωσης CE ΝΑΙ 

2. Δήλωση συμμόρφωσης EMC ΝΑΙ 

3. Δήλωση συμμόρφωσης RoHS ΝΑΙ 

4. Αισθητήρας τύπου Laser παρουσίας και κίνησης ΝΑΙ 

5. Μέγιστος χρόνος ανίχνευσης κίνησης ≤300 ms ΝΑΙ 

6. Μέγιστος χρόνος ανίχνευσης παρουσίας ≤100 ms ΝΑΙ 

7. Μέγιστο πεδίο ανίχνευσης: ≥ 9m x 9m ΝΑΙ 

8. Βαθμός προστασίας ΙΡ65 ΝΑΙ 

9. Θερμοκρασία λειτουργίας -30οC έως +60ο NAI 

10. Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ≤5W  ΝΑΙ 

 

2.i.4.2 Πίνακας Συμμόρφωσης πινακίδων πληροφόρησης LED 

αα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Μοντέλο Να αναφερθεί 
2. Δήλωση συμμόρφωσης CE ΝΑΙ 

3. Κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΕΝ12966 ΝΑΙ 

4. Πινακίδα τεχνολογίας LED ΝΑΙ 

5. Επιγραφή 

 Στοιχεία Δήμου 
 Διαθέσιμες Θέσεις στάθμευσης 

ΝΑΙ 

6. Σταθερά μέρη φωτιζόμενα τη νύχτα ΝΑΙ 

7. Κατασκευή αλουμινίου εξωτερικού χώρου ΝΑΙ 

8. Διαστάσεις Πλαισίου 105 cm × 130 cm ΝΑΙ 

9. Προστασία Πλαισίου ΙΡ54 ΝΑΙ 

10. Θερμοκρασία λειτουργίας-15οC έως +60ο C ΝΑΙ 

11. Υγρασία λειτουργίας 0% έως 99% - Μη συγκεντρωμένη ΝΑΙ 

12. Τουλάχιστον δύο (2) γραμμές ηλεκτρονικού μέρους  ΝΑΙ 

13. Πέντε (5) χαρακτήρες ανά πεδίο ηλεκτρονικού μέρους με μήτρα 
χαρακτήρα 5*7 

ΝΑΙ 

14. Ύψος Χαρακτήρα ανά πεδίο ηλεκτρονικού μέρους τουλάχιστον 13.5 
cm 

ΝΑΙ 

15. Χρώμα LED Κόκκινο & Πράσινο ΝΑΙ 

16. Pixel Pitch τουλάχιστον 17mm ΝΑΙ 

17. Φωτεινότητα > 9000cd/m2 ΝΑΙ 

18. Ρύθμιση Φωτεινότητας σε 256 επίπεδα ΝΑΙ 

19. Χρόνος Ζωής LED >100.000 ώρες ΝΑΙ 
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20. Αναγνωσιμότητα του κάθε ηλεκτρονικού μέρους τουλάχιστον από 
50 m 

ΝΑΙ 

21. Γωνία αναγνωσιμότητας >1400 ΝΑΙ 

22. Διεπαφές επικοινωνίας 

 RS 232 / RS 485 
 GSM / GPRS 
 Ethernet 

ΝΑΙ 

23. Τροφοδοσία 220VAC / 50Hz ΝΑΙ 

24. Πιστοποιήσεις Κατασκευαστή ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
27001 : 2013, ISO 45001:2018 

ΝΑΙ 

 
ii. Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης. 

2.ii.1 Προϋπολογισμός 

ΑΡ. 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

1.9 

Προμήθεια Συστήματος 
Πρόσβασης για τον 
πεζόδρομο (βυθιζόμενα 
κολωνάκια) 

8 ΤΕΜ 2.600,00 € 20.800,00 € 

1.10 Προμήθεια Τοπικού 
Κέντρου Ελέγχου 8 ΤΕΜ 2.750,00 € 22.000,00 € 

1.11 
Προμήθεια Λογισμικού 
Διαχείρισης Ελέγχου 
Πρόσβασης 

1 ΤΕΜ 12.000,00 € 12.000,00 € 

1.12 Προμήθεια Αναγνώστη RFID 16 TEM 1.400,00 € 22.400,00 € 

1.13 Προμήθεια Aυτοκόλλητων 
RFID tags για αυτοκίνητα 200 ΤΕΜ 2,23 € 446,00 € 

1.14 Προμήθεια Καμερών 
Ελέγχου Προσβάσεων 8 ΤΕΜ 350,00 € 2.800,00 € 

3.8 

Υπηρεσίες Μεταφοράς & 
Εγκατάστασης Εξοπλισμού 
ελέγχου πρόσβασης σε 
πεζόδρομο & Υπηρεσίες 
Αποξήλωσης Υφιστάμενου 
Εξοπλισμού  

8 ΤΕΜ 2.500,00 € 20.000,00 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    100.446,00 € 

2.ii.2 Τεχνική περιγραφή 

Στην περιοχή παρέμβασης εντάσσεται ο θεσμοθετημένος πεζόδρομος Καραολή και Δημητρίου. Σύμφωνα 
με την υφιστάμενη κατάσταση, δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούν το 
διάδρομο κίνησης για την πρόσβαση στους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και την φορτοεκφόρτωση των 
καταστημάτων ή απλώς διέρχονται από την περιοχή παραβιάζοντας τη φύση της οδού. Κατά συνέπεια, για 
την αποφυγή της παράνομης διέλευσης στον πεζοδρόμο, ο Δήμος προβαίνει στην εγκατάσταση 
συστημάτων ελέγχου πρόσβασης των οχημάτων μέσω βυθιζόμενων κολωνακίων. Σε κάθε σημείο, 
προβλέπεται να τοποθετηθεί σύστημα πρόσβασης με βυθιζόμενα κολωνάκια. Η πρόσβαση των κατοίκων 
και των οχημάτων φορτοεκφόρτωσης εξασφαλίζεται μέσω ενός συστήματος αυτοκόλλητων tags και 
αναγνωστών RFID. Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν κάμερες ελέγχου στις προσβάσεις και θα παρέχεται η 
δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης του συστήματος πρόσβασης και ελέγχου των καμερών μέσω Η/Υ 
με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα σημεία τοποθέτησης φαίνονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.  
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Εικόνα: Σημεία τοποθέτησης βυθιζόμενων κολωνακίων 

Τα βυθιζόμενα κολωνάκια θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον βαθμό προστασίας ΙΡ67 και να μπορούν να 
λειτουργήσουν σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο, συμπεριλαμβανομένου του 
παγετού. Επιπλέον ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει και κατασκευαστικά την απορροή των όμβριων 
υδάτων και φερτών υλικών ώστε να μην προκαλούν πρόβλημα στο μηχανισμό ανύψωσης/βύθισης των 
κολωνακίων και συγκεκριμένα, θα πρέπει να εγκαταστήσει το κατάλληλο υπόστρωμα αποστράγγισης 
(χαλίκια). 

Στις υπηρεσίες εγκατάστασης του εξοπλισμού περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες αποξήλωσης παλαιότερου 
υφιστάμενου συστήματος στα σημεία που αυτό είναι απαραίτητο. 

2.ii.3 Τεχνικές προδιαγραφές 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 Βυθιζόμενα κολωνάκια 

1. Δήλωση συμμόρφωσης CE 

2. Κατασκευή από χαλυβδοσωλήνα πάχους 6mm 

3. Φλάντζα εδάφους με περίβλημα από χυτοσίδηρο αντισκωριακής επεξεργασίας 

4. Διαστάσεις  

 Ύψος άνω του εδάφους: 700mm 

 Διάμετρος: Φ194 
5. Βαθμός προστασίας ΙΡ67 

6. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +60°C 

7. Χρόνος λειτουργίας ανόδου καθόδου <= 10sec 

8. Αντοχή σε πρόσκρουση: 10.000 Joules 

9. Αντοχή σε θραύση: 110.000 Joules 

10. Φωτισμός καπακιού LED 

11. Φωτεινός Σηματοδότης Ένδειξης Καταστάσης 

12. MCBF>=  400.000  

13. Max op/day>=500.  

14.  Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρέυματος 

 Τοπικό κέντρου ελέγχου 
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1. Κατασκευή Eρμαρίου 

 Μεταλλική κατασκευή 
 Βαθμός προστασίας ΙΡ65 

2. Ηλεκτρονικός πίνακας αυτοματισμού 

 Τροφοδοσία 230 Vac 50-60 Hz 
 Βαθμός προστασίας IP54 
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +60° 
 Πολλαπλές εντολές και λειτουργίες 
 Δυνατότητα σύνδεσης σε έναν πίνακα 1 – 4 κολωνάκια 
 Ισχύς απορροφητικότητος: 0,20KW / βυθιζόμενο κολωνάκι 

3. Ανιχνευτής οχημάτων 
o Αυτόματος συντονισμός με τους βρόγχους 
o Εύρος ανίχνευσης: 15 έως 1500 μΗ 
o Χρόνος απόκρισης ≤150ms 
o Τροφοδοσία 220-260 Vac 
o Ευαισθησία οχτώ καταστάσεων, ρύθμιση με 3 μικροδιακόπτες 
o Επιλογή Μόνιμης Παρουσίας 
o Ενδεικτικές Λυχνίες 

4. Βιομηχανικός Υπολογιστής 
 Εγκατεστημένο Λογισμικό Διαχείρισης Πρόσβασης 
 Intel Pentium Quadcore 
 4GB RAM 
 128GB SSD HD 
 GB Lan Ethernet 
 Windows 10 
 Θερμοκρασία Λειτουργίας -10 - + 60 
 Διαστάσεις 21.6x19.5x4.1 

 RFID Readers 

1.  Απόσταση ανάγνωσης >=16 m 
 Συχνότητα 865MHz ~ 868MHz / 902MHz ~ 928MHz 
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20 °C έως + 60 °C 

2. Αυτοκόλλητα tags αυτοκινήτων 
 Συχνότητα Λειτουργίας: 860~928MHz 
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -30 °C  έως + 75°C  
 Απόσταση Ανάγνωσης: >=8m 

 Κάμερες Ελέγχου Προσβάσεων 

  Εξωτερικού Χώρου  
 Αδιάβροχη Προστασία (IP66) 
 Αντιβανδαλιστική Προστασία (ΙΚ10) 
 Μεταλλικός σκελετός  
 Αισθητήρας εικόνας: 1/3 "Προοδευτική σάρωση CMOS 
 Υψηλής ποιότητας απεικόνιση με ανάλυση 4 MP 
 3-Axis Adjustment Pan: 0°to 360°, tilt: 0°to 90°, rotate: 0°to 360° 
 Ταχύτητα κλείστρου 1/3 s έως 1/100,000 s 
 Εστιακό μήκος 2,8 έως 12 mm 
 Τύπος Φακού:Μηχανοκίνητος 
 Εστίαση: Αυτόματη 
 Συνθήκες λειτουργίας: -30 ° C έως +60 ° C, υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς 

συμπύκνωση) 
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2.ii.4 Πίνακας Συμμόρφωσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 Βυθιζόμενα κολωνάκια  

1. Δήλωση συμμόρφωσης CE ΝΑΙ 

2. Κατασκευή από χαλυβδοσωλήνα πάχους 6mm NAI 

3. Φλάντζα εδάφους με περίβλημα από χυτοσίδηρο αντισκωριακής 
επεξεργασίας 

NAI 

4. Διαστάσεις  

 Ύψος άνω του εδάφους: 700mm 
 Διάμετρος: Φ194 

NAI 

5. Βαθμός προστασίας ΙΡ67 NAI 

6. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +60°C NAI 

7. Χρόνος λειτουργίας ανόδου καθόδου <= 10sec NAI 

8. Αντοχή σε πρόσκρουση:10.000 Joules  NAI 

9. Αντοχή σε θραύση: 110.000 Joules ΝΑΙ 

10. Φωτισμός καπακιού LED NAI 

11. Φωτεινός Σηματοδότης Ένδειξης Καταστάσης  ΝΑΙ 

12.  MCBF>=  400.000  ΝΑΙ 

13. Max op/day>=500.  ΝΑΙ 

14.  Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής 
ρέυματος 

ΝΑΙ 

 Τοπικό κέντρου ελέγχου   

1. Κατασκευή Eρμαρίου 

 Μεταλλική κατασκευή 
 Βαθμός προστασίας ΙΡ65 

NAI 

2. Ηλεκτρονικός πίνακας αυτοματισμού 

 Τροφοδοσία 230 Vac 50-60 Hz 
 Βαθμός προστασίας IP54 
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +60° 
 Πολλαπλές εντολές και λειτουργίες 
 Δυνατότητα σύνδεσης σε έναν πίνακα 1 – 4 κολωνάκια 
 Ισχύς απορροφητικότητος: 0,20KW / βυθιζόμενο κολωνάκι 

NAI 

3. Ανιχνευτής οχημάτων 
o Αυτόματος συντονισμός με τους βρόγχους 
o Εύρος ανίχνευσης: 15 έως 1500 μΗ 
o Χρόνος απόκρισης ≤150ms 
o Τροφοδοσία 220-260 Vac 
o Ευαισθησία οχτώ καταστάσεων, ρύθμιση με 3 μικροδιακόπτες 
o Επιλογή Μόνιμης Παρουσίας 
o Ενδεικτικές Λυχνίες 

NAI 

4. Βιομηχανικός Υπολογιστής 
 Εγκατεστημένο Λογισμικό Διαχείρισης Πρόσβασης 
 Intel Pentium Quadcore 
 4GB RAM 
 128GB SSD HD 
 GB Lan Ethernet 

NAI 
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 Windows 10 
 Θερμοκρασία Λειτουργίας -10 - + 60 

Διαστάσεις 21.6x19.5x4.1 

 RFID Readers  

1.  Απόσταση ανάγνωσης >=16 m 
 Συχνότητα 865MHz ~ 868MHz / 902MHz ~ 928MHz 
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20 °C έως + 60 °C 

ΝΑΙ 

2. Αυτοκόλλητα tags αυτοκινήτων 

 Συχνότητα Λειτουργίας: 860~928MHz 
 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -30 °C  έως + 75°C  
 Απόσταση Ανάγνωσης: >=8m 

ΝΑΙ 

 Κάμερες Ελέγχου Προσβάσεων  

  Εξωτερικού Χώρου  
 Αδιάβροχη Προστασία (IP66) 
 Αντιβανδαλιστική Προστασία (ΙΚ10) 
 Μεταλλικός σκελετός  
 Αισθητήρας εικόνας: 1/3 "Προοδευτική σάρωση CMOS 
 Υψηλής ποιότητας απεικόνιση με ανάλυση 4 MP 
 3-Axis Adjustment Pan: 0°to 360°, tilt: 0°to 90°, rotate: 0°to 360° 
 Ταχύτητα κλείστρου 1/3 s έως 1/100,000 s 
 Εστιακό μήκος 2,8 έως 12 mm 
 Τύπος Φακού:Μηχανοκίνητος 
 Εστίαση: Αυτόματη 
 Συνθήκες λειτουργίας: -30 ° C έως +60 ° C, υγρασία 95% ή λιγότερο 

(χωρίς συμπύκνωση) 

ΝΑΙ 

 
3. Υπηρεσίες  
Ο Ανάδοχος για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου θα παρέχει τις υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν και οι οποίες υπηρεσίες θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στις τιμές που θα δοθούν για την προμήθεια των υλικών. 
3.1 Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής 
Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα επικαιροποιήσει την προσφορά του και 
θα οριστικοποιήσει το σχεδιασμό του Έργου με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από επιτόπια 
αυτοψία που θα διενεργηθεί κατά τη φάση αυτή. Πιο συγκεκριμένα και κατά την πρώτη φάση 
υλοποίησης του Έργου ο Ανάδοχος θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες  και θα συντάξει τη σχετική 
Μελέτη Εφαρμογής: 
- Θα οριστικοποιήσει ή/και επικαιροποιήσει τη μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου και το πλάνο 
ποιότητας αυτού 
- Θα προβεί σε επιτόπια αυτοψία προκειμένου να επιβεβαιώσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό (όπου 
αυτό απαιτείται και στα σημεία που αυτός διασυνδέεται ή/και σχετίζεται με την υλοποίηση του 
παρόντος Έργου) 
- Θα επικαιροποιήσει – οριστικοποιήσει την αρχιτεκτονική υλοποίησης 
- Θα σχεδιάσει και θα καταγράψει όλες τις ενέργειες για τη σύνδεση και παραμετροποίηση του 
εξοπλισμού 
- Θα παρουσιάσει τη μεθοδολογία καθώς και τα εργαλεία –λογισμικό με τα οποία θα πιστοποιήσει 
τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και θα παραδώσει πλήρες σετ δοκιμών ελέγχου - αποδοχής του 
εξοπλισμού και των εφαρμογών 
- Θα καταγράψει τη μεθοδολογία υλοποίησης της εκπαίδευσης καθώς και το πρόγραμμα αυτής. 
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3.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης  
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού, λογισμικού και 
εφαρμογών, έτσι ώστε όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία της λύσης να παραδοθούν σε πλήρη 
λειτουργία. Πιο αναλυτικά οι ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος κατ’ ελάχιστον είναι: 
- Η Εγκατάσταση του εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών 
- Διενέργεια των δοκιμών ελέγχου για την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας του εγκατεστημένου 
εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών όπως έχουν περιγραφεί στη Μελέτη Εφαρμογής της παρ. 3.1 
και πιθανή επικαιροποίησή τους. 
- Σύνταξη Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής) για το συνολικό αντικείμενο 
όπως τελικά υλοποιήθηκε 
- Παράδοση των manuals του κατασκευαστή του εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών 
Οι ανωτέρω τεχνικές ενέργειες θα αποσαφηνισθούν κατά την φάση της Μελέτης Εφαρμογής της παρ. 
3.1 και θα υλοποιηθούν με βάση αυτή. 
Υπογραμμίζεται ότι όλες οι εργασίες του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως 
με το υπάρχον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και να συμμορφώνονται με αυτό κατά περίπτωση. 
Τέλος τονίζεται, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρέχει και όποιες επιπλέον υπηρεσίες ή/και υλικά που 
τυχόν απαιτηθούν (πχ καλώδια, connectors, modules, ιστοί, βάσεις κλπ), ακόμη και αν δεν ζητούνται 
ρητά στην παρούσα, προκειμένου η λύση που θα υλοποιήσει να είναι πλήρως λειτουργική και το τελικό 
αποτέλεσμα να ενταχθεί και αξιοποιηθεί παραγωγικά στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δήμου Θέρμης. 
3.3 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας του εξοπλισμού 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος ενώ χρήστες του 
Φορέα θα το αξιοποιούν πλήρως.  Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: 
- Επιβεβαίωση επικαιροποίηση σεναρίων – μετρήσεων ελέγχου όπως έχουν αποτυπωθεί στην 
Μελέτη Εφαρμογής της παρ. 3.1 σε κατάσταση πραγματικής λειτουργίας και φορτίου και 
επικαιροποίησή τους εφόσον χρειασθεί 
- Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση 
κλπ. με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία των επιμέρους συστημάτων και όλα 
μαζί με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης 
- Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία του εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών 
- Τις βελτιώσεις του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών εφόσον απαιτηθούν (tuning) 
- Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών 
- Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών 
- Την υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία  του εξοπλισμού και λογισμικού 
- Την επικαιροποίηση και οριστικοποίηση των Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης της παρ. 3.2 με τις 
πρόσθετες προσαρμογές που τυχόν απαιτηθούν 
- Την σύνταξη Τεύχους Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας, με τεκμηριωμένη (συνοπτική) 
εισήγηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του εξοπλισμού και λογισμικού που θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον: 
o Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης 
o Ιστορικό των τυχόν σφαλμάτων που προέκυψαν και τις ενέργειες ανάταξής τους 
Σε περίπτωση που για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτηθεί Διακοπή των Υπηρεσιών (downtime) η 
οργάνωση των σχετικών ενεργειών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. «Προγραμματισμένες 
Διακοπές Υπηρεσίας» 
Ο χρόνος απόκρισης στις περιπτώσεις αναφοράς – διαπίστωσης προβλήματος δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τις οκτώ (8) ώρες. 
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3.4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης  
Στόχος της ζητούμενης εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση των διαχειριστών του εξοπλισμού, λογισμικού 
και εφαρμογών με την παραμετροποίηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών και των παρεχόμενων, μέσω αυτού, λειτουργιών. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες Εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στους 
Διαχειριστές των συστημάτων, με στόχο αφενός την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας  τους 
και αφετέρου τη δυνατότητα συντήρησής τους μετά το πέρας των υπηρεσιών Εγγύησης που θα παρέχει 
ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.   
3.5 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 
Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική περίοδος εγγύησης και συντήρησης, με έναρξη την οριστική παραλαβή του 
Έργου και με χρονική διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) έτη. 
Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι δύο (2) έτη από την Οριστική Παραλαβή του Έργου.  
Η περίοδος συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου εγγύησης και λήγει με τη λήξη 
της ΠΕΣ.  
Σημείωση: Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων αναδόχων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης 
μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και 
υπηρεσιών για ακέραιο αριθμό ετών. 
3.6  Υπηρεσίες εγγυημένης λειτουργίας του εξοπλισμού/Λογισμικού 
Μέσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι για διάστημα δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του 
έργου να συντηρεί τις εγκαταστάσεις με δικές του δαπάνες και να αποκαθιστά κάθε πρόβλημα και 
δυσλειτουργία που παρουσιάζεται. 
Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης παρέχονται δωρεάν και αφορούν στο σύνολο του Έργου και 
παρέχονται σε περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών όπως αυτό καθορίζεται κατωτέρω ώστε 
να τηρούνται τα ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια.  
Αντικείμενο των Υπηρεσιών εγγυημένης λειτουργίας 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
i. Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. Ο τελικός καθορισμός της συχνότητας με την οποία πρέπει να 
διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς οι απαραίτητες ρυθμίσεις και έλεγχοι ώστε να 
εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήματα και με το μικρότερο δυνατό αριθμό βλαβών θα 
προκύψει από την Τεκμηρίωση της παρ. 3.2 και τα ευρήματα της τεκμηρίωσης της παρ. 3.3 
Η ανωτέρω προληπτική συντήρηση ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνει ανά εξάμηνο τις εξής εργασίες: 
a. Εκτέλεση διαγνωστικών προγραμμάτων για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των μονάδων του 
εξοπλισμού 
b. Αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ή/και ελαττωματικών ανταλλακτικών  
c. Έλεγχος και tuning του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού. 
ii. Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες (εργασίες και 
ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεστούν στον εξοπλισμό (hardware) προκειμένου να 
αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία τους μετά την εμφάνιση σχετικού 
προβλήματος. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην παρ. 3.8 επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
ρήτρες της παρ. 3.9 
iii. Εξασφάλιση ανταλλακτικών. Υποχρέωση του Αναδόχου εκτός των άλλων αποτελεί η εξασφάλιση  
όλων των απαραίτητων καινούργιων ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων 
προκειμένου να τηρούνται οι χρόνοι διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3.6 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
i. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση αυτών. Κατόπιν τεκμηριωμένης 
ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα 
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την αναγγελία μιας βλάβης (βλ. παρ.3.6) εφόσον αυτά 
δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση 
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του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην 
παρ. 3.8 επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες της παρ. 3.6 Παράδοση βελτιωτικών εκδόσεων των 
λογισμικών και εφαρμογών 
ii. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων λογισμικού και εφαρμογών 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου Υποστήριξης 
(Helpdesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ώρες ΚΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην παρ.3.6). Στο πλαίσιο 
της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1. Να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αναγγελιών που αναφέρονται από το προσωπικό 
του Φορέα. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδικό κλειδί αναφοράς (ticket) και να 
καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: σημείο που εμφανίζει τη βλάβη, Είδος εξοπλισμού ή 
λογισμικού, Περιγραφή βλάβης, Ώρα αναγγελίας , Ενέργειες επίλυσης του προβλήματος 
Οι αναγγελίες θα γίνονται εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους: 
i. Τηλέφωνο 
ii. Email 
iii. Fax 
2. Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου 
Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου.  
3. Στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος υποβάλλει Μηνιαίες Εκθέσεις από τις οποίες θα προκύπτει ο 
βαθμός ικανοποίησης των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Η Έκθεση θα υποβάλλεται μέσα στο 
πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα:  
i. Αριθμός αναγγελιών και είδος (π.χ. βοήθεια, πρόβλημα)  
ii. Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά κλήση και συνολική 
κατανομή. 
iii. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήματος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που εξυπηρετήθηκε 
πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στη παρούσα. 
iv. Αναλυτικά στοιχεία και για την επιβολή ποινών (ρήτρες μη συμμόρφωσης), όπως αίτιο, χρόνος, 
αντίτιμο ρήτρας κοκ., αλλά και συνολικό αντίτιμο επιβολής ποινών.  
Μέσω του ανωτέρω αναφερόμενου Γραφείου Υποστήριξης ο Ανάδοχος θα παρέχει: 
- Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω του Helpdesk (σε περίπτωση που το αίτημα ή/και η βλάβη 
μπορεί να αντιμετωπιστεί/διεκπεραιωθεί απομακρυσμένα) 
- On-site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας και 
οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι 
θα δίνουν την απαιτούμενη λύση. 
- Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του εξοπλισμού – λογισμικού -- εφαρμογών 
υπηρεσιών. 
- Ενημέρωση των διαχειριστών του Δήμου για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος. 
3.7 Υπηρεσίες Συντήρησης 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει Σύμβαση 
Συντήρησης διάρκειας δύο (2) ετών με τίμημα που θα αναφέρεται στην Προσφορά του. Οι υπηρεσίες 
συντήρησης που ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατά τη διάρκεια της περιόδου 
συντήρησης είναι ίδιες με τις υπηρεσίες που περιγράφονται για την περίοδο Εγγύησης Καλής 
Λειτουργίας (βλ. 3.6). Η Περίοδος Συντήρησης είναι δύο (2) έτη μετά το πέρας της Περιόδου Εγγύησης 
Καλής Λειτουργίας. 
3.8 Ορισμοί 
Κατηγορία Α – Εξοπλισμού  – Λογισμικού – Υπηρεσιών ορίζεται ως το σύνολο των διακριτών μονάδων 
εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών και υπηρεσιών η εύρυθμη λειτουργία των οποίων επηρεάζει την 
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ομαλή λειτουργία των επί μέρους συστημάτων ή και της συνολικής λειτουργίας (π.χ. βλάβη access 
point, αισθητήρα, καλώδια διασύνδεσης κλπ.)  
ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 08:00 – 17:00 για όλες τις εργάσιμες ημέρες τις 
εβδομάδας. 
ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 
Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από 
την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο 
Χρόνος αποκατάστασης βλάβης / δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος 
αυτός ορίζεται ως εξής ανά Κατηγορία: 
Κατηγορία Α. 
οχτώ (8) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας ανεξαρτήτως 
αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ή εκτός ΚΩΚ 
3.9 Ρήτρες 
Μη διαθεσιμότητα Κατηγορία Α 
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο ρήτρα ίση με το: 
- 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας για κάθε 
επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ 
- το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 
Διευκρινίζεται ότι : 
• ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο 
έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει 
• η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του 
Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από 
αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας 
• ως μονάδα θεωρείται το σύνολο εξοπλισμού και λογισμικού που τρέχει ή είναι εγκατεστημένο 
στον εξοπλισμό (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύστημα Η/Υ με λειτουργικό σύστημα, λογισμικό 
αυτοματισμού γραφείου κλπ θεωρείται ως μια αδιαίρετη μονάδα) 
• εάν η δυσλειτουργία μιας μονάδας (π.χ. switch τοπικού δικτύου) επηρεάζει την εύρυθμη 
λειτουργία κάποιων συσχετιζόμενων με αυτήν μονάδων (των διασυνδεδεμένων θέσεων εργασίας), τότε 
η μη διαθεσιμότητα και άρα η ρήτρα υπολογίζεται επί του τιμήματος του συνόλου των μονάδων αυτών 
(δηλαδή switch, Η/Υ και λογισμικά αυτών, εκτυπωτές) 
3.10 Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 
Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας (Planned Outages), τόσο κατά 
την υλοποίηση του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: 
- Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 
15 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στο Φορέα, και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα. 
- Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά 
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών. 
- Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά μεταξύ 
των δύο μερών. 
- Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη ενότητα). 
- Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή δε θα 
υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων. 
Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την 
προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η επιπλέον 
χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη. 
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1.4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης. Η ανάλυση του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής: 
 

Τίτλος Φάσης 

Μέγιστη 
Διάρκεια 
Υλοποίησης 
Φάσης 

Προϋπόθεση Έναρξης Φάσης 

ΦΑΣΗ Α: Μελέτη Εφαρμογής 1 μήνας Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης 

ΦΑΣΗ Β: Προμήθεια του 
εξοπλισμού/λογισμικού 2 μήνες Έναρξη με την παραλαβή της ΦΑΣΗΣ Α’  

ΦΑΣΗ Γ: Εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και Λογισμικού, 
παραμετροποίηση Εφαρμογών 

6 μήνες Έναρξη με την παραλαβή της ΦΑΣΗΣ Β’ 

ΦΑΣΗ Δ: Πιλοτική λειτουργία  1 μήνας Έναρξη με την παραλαβή της ΦΑΣΗΣ Γ’ 

ΦΑΣΗ Ε: Εκπαίδευση 1 μήνας Έναρξη με την παραλαβή της ΦΑΣΗΣ Γ’ 

 
Το χρονοδιάγραμμα του Έργου έχει ως εξής: 

 
Σημείωση: στα ανωτέρω δεν έχουν περιληφθεί και αποτυπωθεί οι χρόνοι παραλαβής των 
προηγούμενων φάσεων/ παραδοτέων 
 
1.5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Σε αντιστοιχία με τον εξοπλισμό του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθεί η προμήθεια καθώς και 
του απαιτούμενου λογισμικού και των υπηρεσιών εγκατάστασης τα παραδοτέα είναι: 

Φάση Έργου Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Α’ Φάση: Μελέτη 
Εφαρμογής 

Π1. Μελέτη Εφαρμογής Σύμφωνα με την  παρ. 3.1 

Β’ Φάση: 
Προμήθεια του 
εξοπλισμού/λογισμ
ικού 

Π2. Παράδοση του 
εξοπλισμού και λογισμικού 
στα σημεία εγκατάστασης 

Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία 
εγκατάστασης με βάση τις προδιαγραφές της 
παρούσας και την προσφορά του Αναδόχου. 

Γ’ Φάση: 
Εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και 
Λογισμικού 

Π3: Εγκατεστημένος 
εξοπλισμός και λογισμικό σε 
λειτουργική ετοιμότητα. 
Παραμετροποίηση 

Σύμφωνα με την παρ. 3.2, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών 
ελέγχου ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού 
και λογισμικού και των αποτελεσμάτων τους 

Φάση Διάρκεια 
(μήνες) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 1                    

Β 2                    

Γ 6                    

Δ 1 
                   

Ε 1                    
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Εφαρμογών με στόχο την 
πλήρη διαλειτουργικότητα 

Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης 

Σύνταξη των Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης 
(λειτουργικής & υποστηρικτικής) της παρ. 3.2 
για το συνολικό αντικείμενο όπως τελικά 
υλοποιήθηκε συμπεριλαμβάνοντας τα 
επικαιροποιημένα σενάρια ελέγχων και 
δοκιμών 

Π5. Εγχειρίδια του 
κατασκευαστή του 
εξοπλισμού και λογισμικού 

Παράδοση όλων των manuals του 
κατασκευαστή του εξοπλισμού και 
λογισμικού 

Δ’ Φάση: Πιλοτική 
λειτουργία 

Π6. Πλήρως ελεγμένος 
εξοπλισμός, λογισμικό και 
εφαρμογές σε συνθήκες 
πλήρους επιχειρησιακής 
λειτουργίας 

Σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες της παρ. 
3.3 

Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων 
Πιλοτικής Λειτουργίας Σύμφωνα με την παρ. 3.3 

Π8. Επικαιροποιημένο 
Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης 

Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων 
τεκμηρίωσης (Λειτουργικής & 
Υποστηρικτικής) όπως περιγράφεται στην 
παρ. 3.3 

Ε’ Φάση: 
Εκπαίδευση 

Π9. Εκπαίδευση Σύμφωνα με την  παρ. 3.4. 

 
1.6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
A. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (2017,2018,2019, 2020, 2021) να έχουν υλοποιήσει ή 
να υλοποιούν τουλάχιστον μία (1) σύμβαση σχετική με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, η 
οποία να καλύπτει τουλάχιστον τρία (3) από τα παρακάτω τα παρακάτω έξι (6) τεχνικά αντικείμενα τα 
οποία περιλαμβάνει η παρούσα, δηλαδή: 
i. Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Free WiFi) 
ii. Έξυπνη διαχείριση οδοφωτισμού. 
iii. Προμήθεια υπόγειων κάδων και συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων 
iv. Συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων  
v. Συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης  
vi. Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους  
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω τεχνικά αντικείμενα μπορεί να έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο ενός ή 
περισσότερων έργων. 

 

Β. Nα συγκροτήσει ομάδα έργου για την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας που θα συνεργαστεί με 
την ΟΕ του Δήμου. Η παροχή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που προβλέπονται προς τον 
Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο που αναλαμβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται έναντι του 
Δήμου για την ακρίβεια της υποστήριξης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει 
καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

i. τουλάχιστον έναν Υπεύθυνο Έργου με ΑΕΙ/ ΤΕΙ πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή ισοδύναμο και πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε έργα ανάπτυξης εφαρμογών SmartCities/ 
εφαρμογών IoT/ δικτύων τηλεματικής-τηλεμετρίας, 



44 
 

ii. τουλάχιστον δύο (2) μέλη της ομάδας έργου με ΑΕΙ/ΤΕΙ πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ή αντίστοιχο και τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρία σε έργα ανάπτυξης εφαρμογών 
SmartCities/ εφαρμογών IoT/ δικτύων τηλεματικής-τηλεμετρίας.Όλα τα μέλη της ομάδας έργου 
του αναδόχου οφείλουν να παρίστανται σε συναντήσεις εργασίας, όποτε αυτές κρίνονται σκόπιμο 
να γίνουν από την Ομάδα Εργασίας του Δήμου ή το Δήμαρχο. Παράλληλα, ο ανάδοχος θα πρέπει 
να υποβάλλει με την υπογραφή της σύμβασης αναλυτικό πίνακα με την ομάδα έργου και την 
περιγραφή του ρόλου τους. 

Γ) να διαθέτει και να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: 

i) ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή 
ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορά: Σχεδιασμό, 
ανάπτυξη και εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
πληροφορικής και τηλεματικών εφαρμογών.  
ii) ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο ή από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή 
ισότιμο οργανισμό Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορά: Σχεδιασμό, 
ανάπτυξη και εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
πληροφορικής και τηλεματικών εφαρμογών 
iii) ISO 27001:2013 ή νεότερο σε ισχύ Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορά: 
Σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
πληροφορικής και τηλεματικών εφαρμογών 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΑΡ. 
ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

1.1 WiFi access point εξωτερικού χώρου και 
παρελκόμενος εξοπλισμός  20 ΤΕΜ 1.553,00 € 31.060,00 € 

1.2 Προμήθεια Απομακρυσμένης Μονάδας 
Τηλεμετρίας – Ενεργειακός Μετρητής 4 ΤΕΜ 301,32 € 1.205,28 € 

1.3 Προμήθεια εξοπλισμού επικοινωνίας - 
μεταφοράς δεδομένων (GSM Modem) 4 ΤΕΜ 297,00 € 1.188,00 € 

1.4 
Προμήθεια Εξυπηρετητή, Λειτουργικό 
Εξυπηρετητή και Βάση Δεδομένων 2 ΤΕΜ 4.464,00 € 8.928,00 € 

1.5 
Προμήθεια συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων χωρητικότητας. 
3m³ 

4 ΤΕΜ 11.784,96 € 47.139,84 € 

1.6 
Προμήθεια αισθητήρα συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων 4 ΤΕΜ 334,80 € 1.339,20 € 

1.7 
Προμήθεια αισθητήρων ελέγχου εισόδου και 
εξόδου οχημάτων από χώρους στάθμευσης  4 ΤΕΜ 13.950,00 € 55.800,00 € 

1.8 
Προμήθεια πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων 
L.E.D  4 ΤΕΜ 3.348,00 € 13.392,00 € 

1.9 Προμήθεια Συστήματος Πρόσβασης για τον 
πεζόδρομο (βυθιζόμενα κολωνάκια) 

8 ΤΕΜ 2.600,00 € 20.800,00 € 

1.10 Προμήθεια Τοπικού Κέντρου Ελέγχου 8 ΤΕΜ 2.750,00 € 22.000,00 € 

1.11 
Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Ελέγχου 
Πρόσβασης 1 ΤΕΜ 12.000,00 € 12.000,00 € 

1.12 Προμήθεια Αναγνώστη RFID 16 TEM 1.400,00 € 22.400,00 € 

1.13 
Προμήθεια Aυτοκόλλητων RFID tags για 
αυτοκίνητα 200 ΤΕΜ 2,23 € 446,00 € 

1.14 Προμήθεια Καμερών Ελέγχου Προσβάσεων 8 ΤΕΜ 350,00 € 2.800,00 € 
2.1 5ετής Συνδρομή Cloud Controller 20 TEM 623,20 € 12.464,00 € 

2.2 Λογισμικό για την τηλεδιαχείριση 
οδοφωτισμού 1 ΑΠΟΚΟΠΗ 44.640,00 € 44.640,00 € 

2.3 
Λογισμικό για την τηλεδιαχειριση συστήματος 
υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων και 
Εφαρμογή απορριμματοφόρου (tablet) 

1 ΑΠΟΚΟΠΗ 16.740,00 € 16.740,00 € 

2.4 Προμήθεια πλατφόρμας έξυπνης πόλης 1 ΑΠΟΚΟΠΗ 33.480,00 € 33.480,00 € 

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Αριθμός 
Μελέτης: 25/2021 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 422.577,74 € 

ΠΗΓΗ :  

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» (Κωδ. MIS 5037646 / Κωδ. 
Εναρίθμου  2019ΣΕ11910080): 405.095,91€  
Ίδιοι πόροι: 17.481,83€ 
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2.5 
Λογισμικό διαχείρισης έξυπνου φωτισμού ανά 
φωτιστικό  117 ΤΕΜ. 44,64 € 5.222,88 € 

2.6 
Λογισμικό έξυπνης διαχείρισης συστήματος 
υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ανά 
κάδο 

4 ΤΕΜ. 122,76 € 491,04 € 

2.7 Λογισμικό ελέγχου σημείων πρόσβασης 
ασύρματου δικτύου ανά access point 

20 ΤΕΜ. 55,80 € 1.116,00 € 

3.1 Υπηρεσίες Εγκατάστασης Ασύρματου Δικτύου 20 TEM 167,40 € 3.348,00 € 
3.2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 1 ΑΠΟΚΟΠΗ 14.400,86 € 14.400,86 € 

3.3 
Εγκατάσταση Απομακρυσμένης Μονάδας 
Τηλεμετρίας – Ενεργειακός Μετρητής 4 TEM 33,48 € 133,92 € 

3.4 
Εγκατάσταση Λειτουργικού Εξυπηρετητή και 
Βάση Δεδομένων για τη διαχείριση του 
οδοφωτισμού  

2 ΤΕΜ 558,00 € 1.116,00 € 

3.5 Εγκατάσταση /Παραμετροποίηση και 
διασύνδεση με Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης  

1 ΑΠΟΚΟΠΗ 22.320,00 € 22.320,00 € 

3.6 Εγκατάσταση συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων χωρητικότητας 

4 ΤΕΜ 1.607,04 € 6.428,16 € 

3.7 Εγκατάσταση αισθητήρα συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων  

4 ΤΕΜ 44,64 € 178,56 € 

3.8 

Υπηρεσίες Μεταφοράς & Εγκατάστασης 
Εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης σε πεζόδρομο 
& Υπηρεσίες Αποξήλωσης Υφιστάμενου 
Εξοπλισμού 

8 ΤΕΜ 2.500,00 € 20.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ       422.577,74 € 
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής 

Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 422.577,74 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2021  με ΚΑΕ 02.64.7321.006. 
 Θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑΝΕΚ και 

συγκεκριμένα την ενταγμένη πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θέρμης» 
 Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Θέρμης. 
 Ανάδοχος δε ο φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία και θα πρέπει να είναι ικανός να 

την εκτελέσει.  

Άρθρο 2Ο Ισχύουσες Διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

6. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

8. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Αριθμός 
Μελέτης: 25/2021 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 422.577,74 € 

ΠΗΓΗ :  

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» (Κωδ. MIS 5037646 / Κωδ. 
Εναρίθμου  2019ΣΕ11910080): 405.095,91€  
Ίδιοι πόροι: 17.481,83€ 
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9. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

10. της με αρ. 64233 (Β’ 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 
την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

11. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

12. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

15. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

16. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

17. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», 

18. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις»  

19. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις»,  

20. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία»,  

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

22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

23. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

25. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
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επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

26. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 3Ο Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Προϋπολογισμός. 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Τεχνική Έκθεση. 

 Οικονομική Προσφορά. 

 Διακήρυξη 

Άρθρο 4Ο Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
 

Άρθρο 5Ο Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και άλλου 
αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Φορέα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με 
το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της 
Σύμβασης στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με 
το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του Φορέα. Σε 
περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή 
τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν 
ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως 
εμπιστευτική και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα. 
Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει στον 
εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Άρθρο 6Ο Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα 

Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας. 

Άρθρο 7Ο Ανωτέρα Βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά 
και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 
τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Φορέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία 
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υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 8Ο Αναθεώρηση Τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 9Ο Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους πληρωμής, τον 
οποίο θα πρέπει να επιλέξει ο ανάδοχος με δήλωσή του προς την Αναθέτουσα: 
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση των υλικών και 
όλων των εφαρμογών.  
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης  καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της 
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
γ) τμηματικά με τον παρακάτω τρόπο: 
15% της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α,  
45%  της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Β και  
40%  της συμβατικής αξίας με την ολοκλήρωση των Φάσεων Γ, Δ και Ε, δηλαδή με την ολοκλήρωση 
και οριστική παραλαβή του έργου. 
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Άρθρο 10Ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα. 

Άρθρο 11Ο Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 
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