
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f7b659033378325a744084 στις 31/01/22 14:00

Σελίδα 1

Όροι Διακήρυξης
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης 

πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας»

Για το Υποέργο 7 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Δήμου Θέρμης» με κωδικό MIS 5037646 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f7b659033378325a744084 στις 31/01/22 14:00

Σελίδα 2

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ............................................................................................................................................................2

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................4

1.1. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ...................................................................................................................................4
1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ......................................................................................................................5
1.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ..............................................................5
1.4. ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ.....................................................................................................................................................6
1.5. ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ..................................................................................8
1.6. ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ.........................................................................................................................................................9
1.7. ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ ........................................................................................................9

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..........................................................................................................10

2.1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ............................................................................................................................................10
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................10
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .................................................................................10
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων..................................................................................................................................10
2.1.4 Γλώσσα ..........................................................................................................................................................11
2.1.5 Εγγυήσεις ......................................................................................................................................................11
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων............................................................................................................12

2.2. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ.............................................................................................12
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ...................................................................................................................................12
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ....................................................................................................................................12
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού .......................................................................................................................................13
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.........................................................................17
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια..............................................................................................17
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ..........................................................................................................17
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης............................................18
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων .....................................................................................................................18
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ........................................................................................................19
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .......................................................................20
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα .....................................................................................................................................21

2.3. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ...............................................................................................................................................26
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης........................................................................................................................................26
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών .....................................................................................................27

2.4. ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ...................................................................................................................27
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ..............................................................................................................27
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ...................................................................................................28
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»................................................31
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής ...........................................................................................................................31
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά .........................................................................................................................................31

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................................................................35

3.1 ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ......................................................................................................................35
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.......................................................................................................35
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ...............................................................................................................................35

3.2 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ.............................37
3.3 ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................................................................39





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f7b659033378325a744084 στις 31/01/22 14:00

Σελίδα 3

3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ............................................................................................40
3.5 ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ..................................................................................................................................................43

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................44

4.1 ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ (ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉΣ, ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ)................................................................................44
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ........................................................................................................45
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................................45
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ ........................................................................................................................................................46
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ ..........................................................................................................46
4.6 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ ΛΎΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ...........................................................................................................47

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..........................................................................................................48

5.1 ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ...............................................................................................................................................48
5.2 ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ....................................................................................................49
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ........................................................................51
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ..................................................................................................................................51

6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ...................................................................................................................................52

6.1 ΧΡΌΝΟΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΏΝ ....................................................................................................................................52
6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΛΙΚΏΝ - ΧΡΌΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΥΛΙΚΏΝ .......................................................................................53
6.3 ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ......................................................................................................54
6.4 ΕΓΓΥΗΜΈΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ........................................................................................................................54

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................................................55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ .............................................55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ........................................................................................................................101
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ................................................................................................................................118
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ .......................................................................................................................120
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ .........................................................................................................125
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΕΕΕΣ..................................................................................................................................................128
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ........................................................................................129
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ – ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ..............................................................................................................................132





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f7b659033378325a744084 στις 31/01/22 14:00

Σελίδα 4

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Θέρμης
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997512550
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E80706.00200
Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 1
Πόλη Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομικός Κωδικός 57001
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS 522
Τηλέφωνο 2313300778 / 2313300762
Φαξ -
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) a.viga@thermi.gov.gr

s.pralakidis@thermi.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες κα Άννα Βίγκα

κ. Στέργιος Πραλακίδης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.thermi.gov.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θέρμης και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – υποτομέας ΟΤΑ, ΟΤΑ 
Α’ βαθμού και έχει τις κατά το Σύνταγμα και τους οικείους Νόμους αρμοδιότητες αυτού.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι αυτή που προκύπτει από τον ρόλο της ως 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θέρμης 
http://www.thermi.gov.gr/ καθώς και στα γραφεία του Δήμου, στην προαναφερθείσα ταχυδρομική 
διεύθυνση.

mailto:a.viga@thermi.gov.gr
mailto:s.pralakidis@thermi.gov.gr
http://www.thermi.gov.gr/
http://www.thermi.gov.gr/
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δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr και www.thermi.gov.gr. 

1.2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η 
δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.64.7321.006 σχετική πίστωση στους 
προϋπολογισμούς του οικονομικών ετών 2022 - 2023 του Φορέα. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  105/3293/19-1-2022(ΑΔΑΜ 
22REQ009936876, ΑΔΑ:ΩΜΗΥΩΡΣ-Φ9Ζ) για την ανάληψη υποχρέωσης / έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 105 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων / 
Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Θέρμης.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 7 της Πράξης : «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θέρμης» η 
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4312/1474/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: 
ΩΔΟΘ465ΧΙ8-1Μ5) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5037646. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ11910080) με το ποσό των 405.095,91€ και 
από ιδίους πόρους με το ποσό των 17.481,83€.

1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και 
Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας (υποέργο 7).

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.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποίησει την σχετική 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συστήματος καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών πριν την οριστική παράδοση του έργου.

Δεν κρίνεται σκόπιμη η υποδιαίρεση σε τμήματα διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα εξασφαλίζεται η 
ενιαία διαχείριση των συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας από μία και 
μόνη πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση των δύο συστημάτων 
και αλληλεπίδραση των δεδομένων τους, όπου απαιτείται Ακόμα 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 πληροφοριακών συστημάτων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV):

CPV Περιγραφή

44613400-4 Κάδοι Αποθήκευσης

72212000-4 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

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 422.577,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 340.788,50 €, ΦΠΑ 81.789,24).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

1.4. Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

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

 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 
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 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

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

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

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

 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»

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

 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) 

 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)».

 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)

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

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

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

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

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

 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. 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 
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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» 

 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», 

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

 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

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

 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 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»,

 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.

 Tη με Α.Π. 3171/1061/Α3/04-06-2018 Πρόσκληση με τίτλο «Aνοικτά Kέντρα Εμπορίου» και κωδ: 098  
Α/Α, ΟΠΣ: 2658, όπως ισχύει.

 Tη με Α.Π. 4312/1474/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΧΙ8-1Μ5) Απόφαση Ένταξης της της Πράξης 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θέρμης» με κωδικό MIS 5037646 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 6014/Β1/1234/15.10.2019 Απόφαση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ .

 Την υπ' αρ. πρωτ. 6821/27-12-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΠ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με την οποία διατυπώνεται η 
Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – Αναθέτουσα Αρχή, σχέδιο του τεύχους 
διακήρυξης του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί.

 Της απόφασης 26/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει τους όρους της 
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και αποδέχεται τη συμμετοχή του Δήμου με ιδίους πόρους 
στην υλοποίηση της προμήθειας 
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1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/03/2022 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.

1.6. Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26/01/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 
153885 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη και η μελέτη θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
στη διεύθυνση (URL) www.thermi.gov.gr στη διαδρομή: http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.thermi.gov.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2022/S 021-051306 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC009980183 2022-01-31), 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 
ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (6815,77€). 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 07/10/2022, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του 
συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ.46 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να 
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά 
του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
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οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση 
της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
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λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός 

2.2.3.5.  Δεν εφαρμόζεται στην στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης.

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
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λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα, 
κοινοπραξίες) των τριών (3) τελευταίων Οικονομικών Χρήσεων (ή για το διάστημα που αυτοί 
δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση που είναι μικρότερο της τριετίας), τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο 
προς την αξία του Προϋπολογισμού της σύμβασης (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 340.788,50 ευρώ.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

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 
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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) Να διαθέτει Ομάδα Έργου που 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,

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.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται και να κατέχουν 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.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς με βάση τα όσα προβλέπει το άρθρο 78, παρ 1 του Ν. 44122/2016. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 
φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του 
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση.

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
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συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα VI το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του 
ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 
πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
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εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί 
από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο 
σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά 
περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  
παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. Από την 31η.10.2020 όλοι οι 
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό 
ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της 
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως 
άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (μικρά ποσά των φόρων) της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (β) προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από 
την ΑΑΔΕ.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (μικρά ποσά των ασφαλιστικών 
εισφορών) της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (β) προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα 
βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 
των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 
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iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την 
απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5. οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς για κάθε έτος. Εάν ο οικονομικός φορέας, για 
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει 
την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:

-Για την περίπτωση 2.2.6.α: Σύμβαση/εις, Βεβαίωση/εις Καλής Εκτέλεσης ή Πρωτόκολλο/α 
Παραλαβής για την απόδειξη της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου.

-Για την περίπτωση 2.2.6.β. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα, Τίτλοι Σπουδών και όσον αφορά την 
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εμπειρία θεωρείται απαραίτητη η επιπλέον προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από Δημόσιο Φορέα ή 
Συμβάσεων Απασχόλησης ή Βεβαίωση Εργοδότη υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
εργοδότη, για απόδειξη της εμπειρίας σε Ιδιωτικό Φορέα. Για την εμπειρία μετρούνται τα έτη 
απασχόλησης και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα εν ισχύ πρότυπα. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση - 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
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αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι 
στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να 
είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
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• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων.

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα  80%)

Κριτήριο Περιγραφή Συντελεστής 
Βαρύτητας 
(σ)

Κ1 Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 
εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων. 
Πληρότητα- Εναρμόνιση των προδιαγραφών τους με τις 
προβλεπόμενες από τη διακήρυξη

65%

Κ2 Χρονοδιάγραμμα και Μεθοδολογία Υλοποίησης 25%

Κ3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Πιλοτικής λειτουργίας και Εγγυημένης 
λειτουργίας 

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

Πιο αναλυτικά για το κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθούν τα ακόλουθα:
Κριτήριο Κ1:

• Λεπτομερής παρουσίαση πρότασης για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (ΑΚΕ) και 
συσχετισμός της με τον προσφερόμενο εξοπλισμό.

• Πληρότητα και συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις τεχνικές προδιαγραφές 

• Πληρότητα και συμμόρφωση του προσφερόμενου λογισμικού με τις τεχνικές προδιαγραφές 

• Υπηρεσίες που προτείνονται από τους υποψήφιους Αναδόχους για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών 
διαχείρισης, διοίκησης και λειτουργίας του ΑΚΕ.

• Διασφάλιση της λήψης των απαραίτητων προβλέψεων για την λειτουργικότητα και την κάλυψη 
των αναγκών επισκεπτών και επαγγελματιών στο ΑΚΕ.

Κριτήριο Κ2:

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου για το χρονοδιάγραμμα και τη μεθοδολογία υλοποίησης της πρότασης 
γίνεται με:

• Περιγραφή των Τεχνικών Μέσων και των Μεθοδολογικών Εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν 
για    την Υλοποίηση του Έργου.

• Διάγραμμα Ροής και Πακέτα Εργασίας των επιμέρους ενεργειών /δράσεων.

• Χρονικός Προγραμματισμός των Ενεργειών του Έργου.

• Διαχείριση πόρων
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• Μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών

Κριτήριο Κ3:

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου για τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Πιλοτικής λειτουργίας και  Εγγυημένης 
λειτουργίας γίνεται με βάση:

• Πληρότητα σχεδίου εκπαίδευσης, 

• Υπερκάλυψη χρόνου εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας πέραν των ελαχίστων που 
απαιτούνται, που όμως δεν επηρεάζει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου

• Υπερκάλυψη προσφερόμενων Υπηρεσιών Εγγυημένης Λειτουργίας όπως αυτές αναφέρονται στην 
παρ 3.6 του Παραρτήματος Ι, πέραν της ελάχιστης διάρκειας Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης 
(δύο έτη).

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε 
κάθε περίπτωση σε 100.

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: 

U = σ1*Κ1 +σ2*Κ2+ ..+σν*Κν

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1.

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 
βαθμού:

Β=0,80*(UT/UMAX) + 0,20*(BMIN/BK)

Όπου:

Β= ο τελικός βαθμός της προσφοράς

UT= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου 

UMAX= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

ΒΚ= το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου 

ΒΜΙΝ= το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.

Η πρώτη στο συγκριτικό πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, 
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 
και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με 
αρ. 64233/08.06.2021 (ΦΕΚ 2453/09.06.2021 τεύχος B') Κοινή Απόφαση 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)» 
(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της 
παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. . Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
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(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 
και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
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αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1991, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 
περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό 
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς 
του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 
β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω 
με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το 
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
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προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει 
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση 
της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο κατασκευαστής θα δηλώνει ότι: «Σε περίπτωση που ο Οικονομικός 
Φορέας αναδειχθεί Ανάδοχος του έργου, δεσμεύεται ότι θα παρέχει τη δηλωθείσα εγγύηση καλής 
λειτουργίας (σε έτη) και θα διαθέτει ανταλλακτικά – υλικά για τα παρεχόμενα είδη για όλο το 
διάστημα των ετών αυτών». Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής είναι αλλοδαπή εταιρεία θα γίνεται 
αποδεκτή απλή δήλωση/ βεβαίωση με μετάφραση στην ελληνική ή υπεύθυνη δήλωση των 
αντιπροσώπων των κατασκευαστών στην Ελλάδα.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε 
σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Ι, περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων αγαθών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι. 

Ειδικότερα, η πρόταση πρέπει, κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει:

• Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή της κάθε προτεινόμενης λύσης που προσφέρει ο υποψήφιος 
Οικονομικός Φορέας. 

• Δικαιολογητικά για το σύνολο των προδιαγραφών του παραρτήματος Ι, καθώς και την υποβολή 
των σχετικών Δηλώσεων συμμόρφωσης, πιστοποιήσεων και των λοιπών δεδομένων που 
ζητούνται σύμφωνα με το  Παράρτημα I - Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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• Αναλυτική περιγραφή της προσφερόμενης πλατφόρμας smart cities.

• Αναλυτική περιγραφή των Smart Εφαρμογών που θα εγκατασταθούν και των παρεχόμενων 
δυνατοτήτων τους (Εγκατάσταση – Λειτουργία).

• Το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της αναβάθμισης του Συστήματος και του συνόλου 
των ζητούμενων υπηρεσιών.

• Τεκμηρίωση της Ομάδας Έργου, με ονοματεπώνυμο και επαγγελματικά προσόντα των μελών του 
προσωπικού που επιφορτίζονται για την εκτέλεση του έργου,  συνυποβάλλοντας βιογραφικά, 
πτυχία, άδειες, βεβαιώσεις των επιμέρους ατόμων της Ομάδας Έργου που θα δηλωθεί καθώς και 
τις σχετικές συμβάσεις με αυτά, στην περίπτωση εξωτερικών συνεργατών.

• Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας επίλυσης βλαβών, τις υπηρεσίες Help Desk, καθώς και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της 
διετούς εγγύησης 

• Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται αναφορά σε 
οικονομικά μεγέθη. 

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν .

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα V της διακήρυξης:

Τιμές

Η τιμή των προσφερόμενων ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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..

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής 
που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως 
μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 
της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλη ενώσεων.,

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.





3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 
τα εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 11/03/2022 και ώρα 10:00.

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, 
ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα 
(10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 
της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με 
το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν 
και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του 
πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
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έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της 
παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των 
αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 
της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από 
την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων 
που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την 
αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό 
επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 
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Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων 
της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου 
σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού 
και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 
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του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται 
αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
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όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης 
της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 
με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των 
προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της 
απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 
ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και 
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή 
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν 
οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 
της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει 
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
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«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής 
απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου 
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βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, 
αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 
άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις 
των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα 
στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 
την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
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ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά 
κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)
4.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
VIII και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η 
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά 
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.

 Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη 
σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας





Σελίδα 46

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας (δύο (2) έτη). 

Το περιεχόμενό της «εγγύησης καλής λειτουργίας» είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος VII.

Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας εκτός 
ΦΠΑ, του κάθε τμήματος που παραλήφθηκε οριστικά και για το οποίο αιτείται ο Ανάδοχος την 
αποδέσμευση του αντιστοίχου τμήματος της εγγύησης καλής εκτέλεσης.. Η επιστροφή της ανωτέρω 
εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της παρούσας. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 
του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα 
τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 
άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
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λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο 
της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 
προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός 
της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή 
με συνδυασμό αυτών. Ο Ανάδοχος μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί με σχετική 
του δήλωση. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει, εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποφασίσει τον 
τρόπο πληρωμής: 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 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.

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.

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 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.

5.1.2. Toν 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 0,07% 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 της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
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παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 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) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
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ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας.

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 
φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με 
τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό 
φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς 
θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την 
έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια 
των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 
οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να 
εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών.
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, 
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 
τα μέλη της ένωσης.

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι 
κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της 
οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία, 
κατά μέγιστο εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Προμήθειας. , 
σύμφωνα και με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

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’

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 
του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 
τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης .

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
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υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
6.2.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και τη σύμβαση. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό 
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο 
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

6.2.2 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 10 ημέρες μετά την παραλαβή από τα σχετικά μέλη 
της επιτροπής. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
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προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
6.3.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού 
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του 
αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. 
Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Συντάχθηκε
24/11/2021

Θεωρήθηκε
24/11/2021
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποίησει τη σχετική 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.  

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
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1.8 Προμήθεια πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων L.E.D 4 ΤΕΜ

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
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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 
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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.

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
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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

• Δυνατότητα ανάλυσης χρήσης δικτύου (Analytics)

• Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού

• Δυνατότητα διαχείρισης από κινητό μέσω εφαρμογής

ΝΑΙ

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
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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 
Έξυπνης Πόλης 

1 ΑΠΟΚΟΠΗ 22.320,00 € 22.320,00 €

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
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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 
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 

• 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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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
• ΕΝ61000-3-3
• ΕΝ301 489-1

• Εκθέσεις Δοκιμών (Test 
Reports) για τα 
παρακάτω πρότυπα:

• ΕΝ61010-1
• ΕΝ55032
• ΕΝ61000-6-1
• ΕΝ61000-6-3
• ΕΝ61000-3-2
• ΕΝ61000-3-3
• ΕΝ301 489-1
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• ΕΝ301489-7 • 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 

• Τεχνικό φυλλάδιο 
Ασύρματου Ελεγκτή 
Κατανεμητή
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φωτιστικών κατά τη δύση του ηλίου και 
απενεργοποίησης της (off) κατά την 
ανατολή του ηλίου).

IEC 61010

IEC 61000-6-2

IEC 60027

IEC 60085

5
Πιστοποιητικά 

Μετρητή 
Ενέργειας

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).





Σελίδα 67

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 
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 €
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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 
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 
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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.

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 
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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 
ασφαλή εναπόθεσή του και προσαρμογή του μέσα στο σκάμμα.
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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, 
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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 
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 
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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.
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:
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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:
▪ 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
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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

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

ΝΑΙ

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
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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

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
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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
o Θερμοκρασίας
o Σήματος
o Κατάστασης μπαταρίας

ΝΑΙ
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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 €
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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.
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.





Σελίδα 82

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. 

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 
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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 
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).
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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 

ΝΑΙ
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λογισμικού (upgrades).

12 Προμήθεια Εφαρμογής Κινητού Τηλεφώνου για την ενημέρωση των πολιτών 
(mobile App/Android) ΝΑΙ

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 
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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

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
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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

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
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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

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
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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
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12. MCBF>=  400.000 

13. Max op/day>=500

14. Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Τοπικό κέντρου ελέγχου

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
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• 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)

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





Σελίδα 93

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 απορροφηκότητος: 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
• Windows 10
• Θερμοκρασία Λειτουργίας -10 - + 60

Διαστάσεις 21.6x19.5x4.1

NAI

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

ΝΑΙ
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• 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)

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.
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.
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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.
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.  
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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 
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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 
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:
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- 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.





2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Χρονοδιάγραμμα του Έργου
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

Φάσεις και Παραδοτέα του Έργου
Φάση Έργου Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

Α’ Φάση: Μελέτη 
Εφαρμογής

Π1. Μελέτη Εφαρμογής Σύμφωνα με την  παρ. 3.1

Β’ Φάση: 
Προμήθεια του 

Π2. Παράδοση του 
εξοπλισμού και λογισμικού 

Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία 

Φάση Διάρκεια 
(μήνες)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1          

Β 3          

Γ 6          

Δ 1          

Ε 1          
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εξοπλισμού/λογισμ
ικού

στα σημεία εγκατάστασης εγκατάστασης με βάση τις προδιαγραφές 
της παρούσας και την προσφορά του 
Αναδόχου.

Π3: Εγκατεστημένος 
εξοπλισμός και λογισμικό σε 
λειτουργική ετοιμότητα. 
Παραμετροποίηση 
Εφαρμογών με στόχο την 
πλήρη διαλειτουργικότητα

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

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

Γ’ Φάση: 
Εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και 
Λογισμικού

Π5. Εγχειρίδια του 
κατασκευαστή του 
εξοπλισμού και λογισμικού

Παράδοση όλων των manuals του 
κατασκευαστή του εξοπλισμού και 
λογισμικού

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

Δ’ Φάση: Πιλοτική 
λειτουργία

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.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην Προσφορά του σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας του Έργου, 
καλύπτοντας τουλάχιστον τις παρακάτω περιοχές:

- Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου
- Σχέδιο Επικοινωνίας
- Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Έργου
- Διαχείριση Θεμάτων 
- Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων
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- Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας
- Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων
- Διαχείριση Αλλαγών

Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 
για το σχήμα διοίκησης υλοποίησης του Έργου, με ρόλους και αρμοδιότητες για τον Υπεύθυνο Έργου, 
Αναπληρωτή Υπεύθυνου και Ομάδα Έργου ανά θεματική περιοχή του έργου.

Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην Προσφορά του σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας του Έργου, 
καλύπτοντας τουλάχιστον τις παρακάτω περιοχές:

- Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου
- Σχέδιο Επικοινωνίας
- Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Έργου
- Διαχείριση Θεμάτων 
- Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων
- Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας
- Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων
- Διαχείριση Αλλαγών

Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 
για το σχήμα διοίκησης υλοποίησης του Έργου, με ρόλους και αρμοδιότητες για τον Υπεύθυνο Έργου, 
Αναπληρωτή Υπεύθυνου και Ομάδα Έργου ανά θεματική περιοχή του έργου.

Διασφάλιση Ποιότητας
Να περιγράψει ο υποψήφιος τα μέτρα που λαμβάνει και τις τεχνικές για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες Συμμόρφωσης 
Πίνακας Συμμόρφωσης Wifi

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

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)  
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 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

• Δυνατότητα ανάλυσης χρήσης δικτύου (Analytics)

• Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού

• Δυνατότητα διαχείρισης από κινητό μέσω 
εφαρμογής

ΝΑΙ

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

Πίνακες συμμόρφωσης συστήματος τηλεδιαχείρισης οδοφωτισμού

Πίνακας Συμμόρφωσης Ασύρματου Ελεγκτή Κατανεμητή

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟ/Α ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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@ 

• Τεχνικό 
Φυλλάδιο

• (1) Έκθεση 
δοκιμής κατά 
ΕΝ 61010- 1 ή 
ΕΝ 60529 που 
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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 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 

να προκύπτει 
ο βαθμός 
στεγανότητας

• (2): Έκθεση 
Δοκιμής της 
Οδηγίας EMC 
που να 
προκύπτει και 
η
προστασία 
από 
υπερτάσεις
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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
• ΕΝ61000-3-3
• ΕΝ301 489-1
• ΕΝ301489-7

• Εκθέσεις 
Δοκιμών (Test 
Reports) για τα 
παρακάτω 
πρότυπα:

• ΕΝ61010-1
• ΕΝ55032
• ΕΝ61000-6-1
• ΕΝ61000-6-3
• 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.

• Τεχνικό 
φυλλάδιο 
Ασύρματου 
Ελεγκτή 
Κατανεμητή
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• 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).

5
Πιστοποιητικά 

Μετρητή 
Ενέργειας

IEC 61010
IEC 61000-6-2
IEC 60027
IEC 60085
IEC 60529

Πίνακας Συμμόρφωσης Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης Οδοφωτισμού

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Χαρακτηριστικά 1. Να διαθέτει εύχρηστο διαχειριστικό 
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Λογισμικού 
Τηλεδιαχείρισης

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

8. προγραμμάτων λειτουργίας ανά pillar 
Controller (light on, light off on schedule, 
sunset - sunrise).

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

10.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).

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

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

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

14.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.

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

16.Δυνατότητα εξαγωγής πληροφορίας 
(μέσω API).

Πίνακας Συμμόρφωσης Εξυπηρετητή

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
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

Πίνακες συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης απορριμάτων

Πίνακας Συμμόρφωσης Υπόγειου Κάδου

Α/Α Προδιαγραφές υπόγειου κάδων Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
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, ΝΑΙ
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εύκολος χειρισμός, εύκολες συνθήκες συντήρησης 
και πρόσβασης 

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

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
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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 σύστημα 
απλού γάντζου αγκίστρωσης

ΝΑΙ

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 

ΝΑΙ
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του φρεατίου

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
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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

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

Πίνακας Συμμόρφωσης συστήματος επιτήρησης στάθμης πλήρωσης υπόγειων κάδων

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

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
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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
o Θερμοκρασίας
o Σήματος
o Κατάστασης μπαταρίας

ΝΑΙ

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
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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

Πίνακας Συμμόρφωσης Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
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 ΝΑΙ
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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.

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)

Πίνακες συμμόρφωσης συστήματος ελέγχου στάθμευσης
Πίνακας Συμμόρφωσης αισθητήρα ελέγχου

αα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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 ΝΑΙ

10. Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ≤5W ΝΑΙ

Πίνακας Συμμόρφωσης πινακίδων πληροφόρησης LED
αα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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





Σελίδα 117

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

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

Πίνακας συμμόρφωσης συστήματος ελέγχου σε πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης

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 <= NAI
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10sec

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 ρεύματος

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 απορροφηκότητος: 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
• Windows 10
• Θερμοκρασία Λειτουργίας -10 - + 60
Διαστάσεις 21.6x19.5x4.1

NAI
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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





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Προϋπολογισμός  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 422.577,74 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 340.788,50 € ΦΠΑ 81.789,24€).

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

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 €
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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 €

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπεται η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 422.577,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

• Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2022 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.»

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 
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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 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»,
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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 
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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 
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
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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).

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.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ …………… 
ΔΗΜΟΣ …………………………
Δ/ΝΣΗ ……………., ………. Τ.Κ……..

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ.αριθμ. ………….διακήρυξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας»

Στοιχεία Προσφέροντος: …..…………………………………………………………………………………………………………………………

Δ/νση: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Τηλέφωνο: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΡ. 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

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

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

1.9 Προμήθεια Συστήματος 
Πρόσβασης για τον 8 ΤΕΜ
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πεζόδρομο (βυθιζόμενα 
κολωνάκια)

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 ΤΕΜ

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 1 ΑΠΟΚΟΠΗ
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διασύνδεση με Πλατφόρμα 
Έξυπνης Πόλης 

3.6

Εγκατάσταση συστήματος 
υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων 
χωρητικότητας

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

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (συμπ. ΦΠΑ)

Συνολική Καθαρή Αξία (Ολογράφως) ………………………………………….

Συνολική Αξία συμπ. ΦΠΑ (Ολογράφως) …………………………………………….

Ως τρόπος πληρωμής επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής του άρθρου 5.1 της Διακήρυξης: …………….

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα / υπογραφή)





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΕΕΕΣ 
Από τις 2-5-2019 οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». 

Το περιεχόμενο του αρχείου, θα αναρτηθεί ξεχωριστά ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, ως 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Tο αρχείο XML θα αναρτηθεί για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν 
μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΊΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος………………………/ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης:
ΠΡΟΣ: Δήμο…………….

Εγγύησή μας υπ' αριθμ.: ..................ποσού .................ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ό τι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
......................ευρώ υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου                       ( ονοματεπώνυμο,  
πατρώνυμο)…………
ΑΦΜ.........................................διεύθυνση) ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου                       (ι,  πατρώνυμο)………… 
ΑΦΜ.........................................διεύθυνση) ή
(iii) [σε περίπτωση Ένωσης η Κοινοπραξίας ]: των φυσικών /νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ............................................. ,ΑΦΜ ..................(διεύθυνση) ...................................... β) 
(πλήρη επωνυμία).................................................. ,ΑΦΜ ..................( διεύθυνση) ..................................... γ) 
( πλήρη επωνυμία).................................................,ΑΦΜ ....................(διεύθυνση) ......................................
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους , εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του ........................../της/τους σύμφωνα με την……………………(αριθμό/ημερομηνία)…………
.............................................................. Διακήρυξη/Πρόσκληση/Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
Δήμου, για την ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης : «………………………………………………….. »
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά η μερικά , χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
πέντε(5)ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος 
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από
κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της παρούσας εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΊΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος .........................................../ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης:...................................................................................................................................
ΠΡΟΣ: Δήμο ...................................

Εγγύησή μας υπ' αριθμ .................ποσού...................ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενο ι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
......................ευρώ υπέρ του [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: ( ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ,
ΑΦΜ ........................................διεύθυνση) ή [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: ( ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο) ............................., ΑΦΜ διεύθυνση) ή [σε περίπτωση Ένωσης η Κοινοπραξίας]: των φυσικών 
/νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ............................................. ,ΑΦΜ ..................(διεύθυνση) ..................................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ............................................. ,ΑΦΜ ..................( διεύθυνση) .................................... 
γ) ( πλήρη επωνυμία) .............................................,ΑΦΜ ...................(διεύθυνση) .....................................
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους , εκ της
ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της υπ’ αριθ ... Σύμβασης : 
«………………………………………………….. ......................»
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση , αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο η μη της
απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της Σύμβασης ) ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης , το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος………………………/ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης:
ΠΡΟΣ: Δήμο…………….

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........., (ΑΦΜ)......., (δ/νση) .....} ή
ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία).........., (ΑΦΜ)........., (δ/νση) ............} ή
iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ............., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση).........
β) (πλήρη επωνυμία) ............., (ΑΦΜ) ...................., (δ/νση).........
γ) (πλήρη επωνυμία) ............., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση).........
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία και συντήρηση του αντικειμένου 
της
Σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με 
αριθμό
……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης καλής λειτουργίας αποδεσμεύεται σε ετήσια βάση σε χρονικό
διάστημα ……… (…..) ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Στη Θέρμη σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. …….............., που εδρεύει……….. με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης……………… νομίμως εκπροσωπούμεν… από τ………  δυνάμει του (στο εξής η 
«Αναθέτουσα Αρχή»)  

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)  

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα 
Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… 
ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία 
κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) 
της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην άσκησης προδικαστικής προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης]

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
Ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-οι υπ’ αριθ. ............ τεχνικές προδιαγραφές 

-........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης» 

-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την: 

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των 
όρων του παρόντος συμφωνητικού

β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή  του 
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης 
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Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:

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.

σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, 
στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η 
δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.64.7321.006 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για την 
ανάληψη υποχρέωσης / έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 202..... και έλαβε α/α ……. 
καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων / Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Θέρμης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 7 της Πράξης : «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Θέρμης» η 
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4312/1474/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ: 
ΩΔΟΘ465ΧΙ8-1Μ5) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5037646. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ11910080) με το ποσό των 405.095,91€ και από ιδίους 
πόρους με το ποσό των 17.481,83€.

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης
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3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 10 μήνες από 
την υπογραφή της.

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 
4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

4.3. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης.

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 340.788,50 €, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 422.577,74 € συμπ. 
ΦΠΑ 24%. 
5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης 
5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο 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. 

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατικών υλικών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο 
Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου .3...% και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ ..20..%.





Σελίδα 137

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας .....% επί του καθαρού ποσού.
5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή 
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. 

Άρθρο 6
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - 

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπο και τόπο  που καθορίζονται στα 
άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. 

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. 
της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως 
έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους 
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον 
Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.  

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης 

6.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 

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’

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
6.2.2. της Διακήρυξης. 
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Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. 
της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7
Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή 
προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.
7.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.
7.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας που ορίζεται σε δύο (2) έτη, ο Ανάδοχος ευθύνεται, 
αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται  στην Αναθέτουσα Αρχή, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση 
βλάβης και λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας με τρόπο, περιεχόμενο ευθύνης και σε χρόνο που 
ορίζεται στο άρθρο 6.4. της Διακήρυξης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6.4. της Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας (δύο (2) έτη), όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1.2 της Διακήρυξης. 
Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας (δύο (2) έτη). 
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Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ, 
του κάθε τμήματος που παραλήφθηκε οριστικά και για το οποίο αιτείται ο Ανάδοχος την αποδέσμευση του 
αντιστοίχου τμήματος της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η ανωτέρω εγγύηση κατατίθεται με την οριστική 
παραλαβή της σύμβασης και άμα τη επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η επιστροφή της εγγύησης 
καλής λειτουργίας λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.4 της παρούσας.

Άρθρο 9
Υπεργολαβία

9.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

9.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το  
άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν 
λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η 
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

Άρθρο 10
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

10.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής 
διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

10.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.
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10.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που 
προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 
προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή …….. [προσδιορίζεται από την Α.Α. 
σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 5.2.1 της Διακήρυξης από 1,01 έως και 1,05. Αν δεν προσδιορίζεται στη 
Διακήρυξη, λαμβάνει την τιμή 1,01.]
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής.

Άρθρο 11
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της 
Διακήρυξης.

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12
Ανωτέρα Βία

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 13
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Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά 
που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 14
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

15.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει 
τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο 
άρθρο 5.3. της Διακήρυξης. 

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το 
κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης. 

Άρθρο 16
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 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 Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection 
Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν 
τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν 
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γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) 
δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία, 
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ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του 
υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας 
και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την 
αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους 
ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 17
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

………………………………… …………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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