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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 

Πόλη ΤΡΙΚΑΛΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 42131 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR144 
Τηλέφωνο 2431351203, 2431351233 

Φαξ 2431351219 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  panef@trikalacity.gr, tsitsika@trikalacity.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευθυμίου Παναγιώτα, Τσιτσικά Σοφία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://trikalacity.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) - 
 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Δήμος και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι 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.Επίσης τα έγγραφα 
της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση της παραγράφου 1.1. 

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 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

mailto:panef@trikalacity.gr
mailto:tsitsika@trikalacity.gr
http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ΕΣΠΑ,Ε.Π: «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» Κωδ. ΣΑΕ1191. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει 
την με ΚΑ: 64-7135.0005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Δήμου 
Τρικκαίων. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΣΑΕ011910056) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4292/1454/Α3/28-06-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π.  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5034531 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής  Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
Αναλυτικότερα: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ (€) Κ.Α. οικ. έτους 2021 

ΠΔΕ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΣΑΕ 2019ΣΕ11910056 697.000,00  
64-7135.0005 ΣΥΝΟΛΟ: 697.000,00 

 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό  των πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και 

εβδομήντα επτά λεπτών (562.096,77€)χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι των εξακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων ευρώ 

(697.000,00€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι το Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης 
πόλης και βιώσιμης κινητικότητας της Πράξης: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

Ο Δήμος Τρικκαίων πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης 
πόλης και βιώσιμης κινητικότητας, που θα περιλαμβάνει: προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών 
κοινόχρηστων ποδηλάτων, σύστημα έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων, προμήθεια 
και εγκατάσταση  φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τεχνολογίας Led, υπόγειο σύστημα κάδων 
απορριμμάτων, σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύστημα ελέγχου πρόσβασης 
στους πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης. 

Πρόκειται για προμήθεια που κατηγοροποιείται δε, στις παρακάτω ομάδες με τους αντίστοιχους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπου κατατάσσονται: 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 
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Α Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών 
κοινοχρήστων ποδηλάτων και συστήματος 
έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων 
ποδηλάτων 

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 

 

34430000-0 

 

Β Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού 
σώματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί 
με το κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 

34991000-0 
34993000-4 

Γ Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων 
συστημάτων δύο, τριών και τεσσάρων κάδων 
απορριμμάτων,  συνολικής χωρητικότητας 
2200, 3300 και 4400 λίτρων αντίστοιχα 

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 

34928480-0 
 

Δ Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων 
συστημάτων δικτύων και υποδομών 

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 

30237240-0 
32427000-2 
34999200-0  
72212215-9 

 

 

 «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες 
όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για το σύνολο  όμως των ειδών της κάθε ομάδας. 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 
ολόκληρης της ομάδας». 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.  
 
Η Τεχνική έκθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στη διακήρυξη και 
συγκεκριμένα στη μελέτη στο Παράρτημα Ι΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ενενήντα 

έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (562.096,77€)χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι των εξακοσίων ενενήντα επτά 

χιλιάδων ευρώ (697.000,00€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ: 64-7135.0005 

του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 του Δήμου Τρικκαίων. 

 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε ομάδας: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

Α Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών 
κοινοχρήστων ποδηλάτων και συστήματος 
έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων 
ποδηλάτων 

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 93.830,65 
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Β Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού 
σώματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί 
με το κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού 

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 122.760,00 

Γ Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων 
συστημάτων δύο, τριών και τεσσάρων κάδων 
απορριμμάτων,  συνολικής χωρητικότητας 
2200, 3300 και 4400 λίτρων αντίστοιχα 

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 140.000,00 

Δ Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων 
συστημάτων δικτύων και υποδομών 

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 205.505,13 

ΣΥΝΟΛΟ 562.096,77 

ΦΠΑ 134.903,23 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 697.000,00 

 

Στην παρούσα δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.  

Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο                
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  
 

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 ιδίως1: 

 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  

 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…»,  

                                                           
1
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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 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 υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση 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 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»,  
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 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», 

 Την υπ’αριθμ. 4292/1454/Α3/28-06-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π.  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη 
με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5034531 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 Την αρ. 453/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  αποδοχής της παραπάνω Πράξης.  

 την αρ. 111/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων  για τη συγκρότηση 
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών. 

 Την αριθμ. 1388/21.09-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α. 64-7135.0005  του 
προϋπ/σμού οικον. Έτους 2022 του Δήμου, που καταχωρήθηκαν με α/α: 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 207 του ν. 4555/18. 

 Την υπ’ αριθμ. 630/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και  καθορίστηκαν οι όροι  του διαγωνισμού. Την υπ' αρ. πρωτ. 4903/2-09-2022 
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. 

 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. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία  
αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του Ν. 4412/2016.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/11/2022 και ώρα 15:00  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 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 23/09/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τον παρακάτω συστημικό αριθμό: 172945 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, και αναρτάται ως 
κάτωθι: 
ανάρτηση: 
1. στην ιστοσελίδα του Δήμου http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ 
2. στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
3. στοΚ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

δημοσίευση:  
1. σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Τρικάλων     
2. σε μία   (1) εβδομαδιαία εφημερίδα των Τρικάλων   

 
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής  χωρίς  τροποποίηση των όρων στον τύπο, βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 46 
του Ν.3801/09 (ΦΕΚ163/Α/04.09.2009),την εγκύκλιο 11/27754/28.06.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.& την Γνωμ. 
ΝΣΚ 204/2010. 
Στην παρούσα σύμβαση η δαπάνη των δημοσιεύσεων επιμερίζεται ανά ομάδα, αναλογικά και με βάση την 
εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για μια ή περισσότερες ομάδες ο 
Δήμος Τρικκαίων θα αναλάβει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στις αντίστοιχες ομάδες. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/
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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 

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 Προκήρυξη της Σύμβασης,  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

2. η προκήρυξη (περίληψη), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο 

3. η παρούσα Διακήρυξη με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΕΕΣ] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

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

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 9 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό»2) και στο ΚΗΜΔΗΣ 3. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις 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 περιεχόμενοθα 
υποβάλλονται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ. 

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 εγγυήσεις των παρ. 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13) που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 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 

                                                           
2
  Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4 

3 
Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
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στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά από 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 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής 
στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών), 

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, 

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 σε τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της διακήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 

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 
σύμβασης. 

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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Σχετικά υποδείγματα περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. 

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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. 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),  «εγγύηση συμμετοχής», που ανέρχεται στο 
ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης 
και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων 
της σύμβασης. 

Αναλυτικότερα η εγγύηση συμμετοχής  για κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά ορίζεται 
όπως κάτωθι: 

ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(2%) 

1 
Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών 
Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και συστήματος έξυπνης 
διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων  

93.830,65 

Χίλια οκτακόσια 
εβδομήντα έξι ευρώ και 

εξήντα ένα λεπτά 
(1.876,61€) 

2 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος 
οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί με το 
κρεμαστό 
δίκτυο οδοφωτισμού 

122.760,00 

Δύο χιλιάδες τετρακόσια 
πενήντα πέντε ευρώ και 

είκοσι λεπτά 
(2.455,20€) 

 Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος 
κάδων απορριμμάτων  

140.000,00 
Δύο χιλιάδες οκτακόσια 

ευρώ 
(2.800,00€) 

 Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
δικτύων και υποδομών 205.505,13 

Τέσσερις χιλιάδες εκατόν 
δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 

(4.110,10€) 

 

ΣΥΝΟΛΑ: 562.096,77 

Έντεκα χιλιάδες διακόσια 
σαράντα ένα ευρώ και 

ενενήντα τέσσερα λεπτά  
(11.241,94€) 

 
Σχετικά υποδείγματα περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

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 για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 05/06/2023. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 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, ήτοι  10/11/2022, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της 
σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 
2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες σε περίπτωση: 

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και 

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων 
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως. 
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 απορριφθεί4, 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 έχουνυποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεταιη 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) 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 έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

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),  

                                                           
4 

Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

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), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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: 
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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/και   

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 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

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. 

 

2.2.3.3 α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος,  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, 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,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείρισηαπό 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, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) 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,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 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 σοβαρών ψευδών 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 του άρθρου 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 εξ αμελείας 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 του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.5…………………….. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέαςαποκλείεται 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, 2.2.3.2. γ) 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). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 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. 
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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 Καταλληλόλητα 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.   

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τουλάχιστον το ένα (1) μέλος της να καλύπτει το ως άνω 
κριτήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων  τουλάχιστον μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της/των υπό 
ανάθεσης ομάδας/ομάδων. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιούνται, είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού της/των υπό 
ανάθεσης ομάδας/ομάδων (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Διευκρινίζεται ότι το 100% του προϋπολογισμού, για όσο διάστημα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος, 
συνιστά προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τουλάχιστον το ένα (1) μέλος της να καλύπτει το ως άνω 
κριτήριο. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς  
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-απαιτείται να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 1 αντίστοιχη προμήθεια ανά ομάδα την τελευταία τριετία 
(2019, 2020, 2021) και έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τουλάχιστον το ένα (1) μέλος της να καλύπτει το ως άνω 
κριτήριο. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν  θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά των παρακάτω προτύπων 
διαχείρισης: 

α) Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

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. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τουλάχιστον το ένα (1) μέλος της να καλύπτει το ως άνω 
κριτήριο. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων- Υπεργολαβία 

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα 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 αυτούς5. 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.   

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

  Συγκεκριμένα για την κάλυψη της απαίτησης προσκόμισης σχετικής δέσμευσης, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, που θα δηλώνει τον τρίτο, που θα στηριχτεί στην ικανότητά 
του, και το είδος της στήριξης,  
β) Υπεύθυνη δήλωση του τρίτου, ότι θα στηρίξει το συμμετέχοντα, με τους αναγκαίους πόρους ανάλογα 
με το είδος της στήριξης 
 
ή σε αντικατάσταση του α και β 

                                                           
5
 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  
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γ) Σχετική έγγραφη δέσμευση (Συμφωνητικό) μεταξύ του συμμετέχοντα και του τρίτου ή σε περίπτωση 
νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού  
 
Επιπλέον των παραπάνω  
δ)το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), του τρίτου φορέα ψηφιακά υπογεγραμμένο από 
τον τρίτο φορέα  
(Υποβάλλονται στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής). 
 

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. 

 
2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων 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, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας6. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

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 
παράγραφο2.2.8 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 (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )7. 

                                                           
6 

Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

7
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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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 παρούσας8.  

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 συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.9.  

 

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 ΙΙ, 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. 

Tο ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εντός της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Εάν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας 

υπογραφής του υποβληθέντος ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών, έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα με αυτό στοιχεία, οι οικονομικός φορέας 

αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση τηςαναθέτουσας αρχής, και στη 

συνέχεια μπορεί να υποβάλει εκ νέου το επικαιροποιημένο ΕΕΕΣ, εντός της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών (άρθρο 79Α παρ. 4 Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 28 του Ν 4782/2021 και αρχίζεινα ισχύει από 1/6/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 142 του ίδιου νόμου). 

Επίσης ο οικονομικός φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που 

περιέχονται στο ΕΕΕΣ, με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται κατά τον ίδιο 

τρόπο με τον οποίο υπογράφεται το ΕΕΕΣ (άρθρο 79 παρ. 9 Ν 4412/2016, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν 4782/2021 και αρχίζει να ισχύει από 1/6/2021, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ίδιου νόμου). 
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 παράγραφο2.2.3 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 

                                                           
8
 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

9
Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
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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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (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 αυτής10. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,11 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης12 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 απάντησης13. 

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 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 του14. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα15 

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 

                                                           
10

 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
11

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
12

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
13

 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
14

 Παρ. 2
Α
 άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

15
 Άρθρο 80 ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   





Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης κινητικότητας -Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 45789.23-09.-2022 

 

  26 

 

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 ισχύουν16. 

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: 

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 του17. 

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, 

                                                           
16

 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
17

 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωσηαδ’ του ν. 
4605/2019. 
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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.. 

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.  

(Αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

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.  

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 αποκλεισμού18. 

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

στ)……………………………. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

                                                           
18

 Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
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στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, κρίνονται μεν 

και κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αποκλειστικά όμως μέσω του ΕΕΕΣ, χωρίς 

να επιβάλλεται στους προσφέροντες η υποχρέωση να κατέχουν και να καταθέτουν αποδεικτικά 

που καταλαμβάνουν χρονικά και την ανωτέρω ημερομηνία (άρθρο 104 παρ. 1 Ν 4412/2016, 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του Ν 4782/2021 και αρχίζει να ισχύει από 

1/6/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ίδιου νόμου). 

 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων19. 

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. 

γ)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. 

και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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 

                                                           
19 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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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.20 

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. 

(Υποβάλλονται στον υποφάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης). 

Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.5. (απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας)  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Αντίγραφο του ισολογισμού της επιχείρησης ή 
αποσπασμάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά 
τα τρία (3) προηγούμενα έτη. Σε περίπτωση συμμετεχόντων που βρίσκονται σε λειτουργία για μικρότερο 
των 3 ετών διάστημα θα παρέχονται όσοι ισολογισμοί είναι διαθέσιμοι. Σε περίπτωση που δεν 
προβλέπεται εκ του νόμου έκδοση ισολογισμών να προσκομίζεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
υπεύθυνη δήλωση,  περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών περί του μέσου ετήσιου κύκλου 
εργασιών.  
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. 

(Υποβάλλονται στον υποφάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης). 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 (απόδειξη τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας) οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν: 

α) Πίνακα που θα αναφέρονται: ο τίτλος του κάθε παρόμοιας προμήθειας που έχει υλοποιηθεί την 
τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021), ο φορέας χρηματοδότησης, συμβατικό ποσό, το συμβατικό ποσό 
αναθέτουσα αρχή, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης. 

  Ο  πίνακας   θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα 

Αν οι αποδέκτες των προμηθειών είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(Αναθέτουσες Αρχές), οι υλοποιήσεις   των παραπάνω προμηθειών αποδεικνύεται με σχετικές συμβάσεις 
και  βεβαιώσεις, τα οποία έχουν εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 2) Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 
φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αποδέκτη, την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης 

                                                           
20

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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σύμβασης, καθώς και αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου για την υλοποίηση  της παραπάνω προμήθειας. 
3) Αν στις ανωτέρω συμβάσεις ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετείχε ως μέλος Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, επιπρόσθετα προσκομίζει αντίγραφο Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το ποσοστό 
συμμετοχής. 

(Υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά) 

 Β.5. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.7 (απόδειξη προτύπων διασφάλισης ποιότητας και 
προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης)  οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:    

α) Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του προμηθευτή 

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. 

(Υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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 ΓΕΜΗ21,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης22, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
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 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 

στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 
ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 





Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης κινητικότητας -Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 45789.23-09.-2022 

 

  31 

 

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπουγενικό 
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 καταλόγους23 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 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.  

                                                                                                                                                                                                 
ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
22

Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση 
και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία 
αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 

23
 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  





Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης κινητικότητας -Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 45789.23-09.-2022 

 

  32 

 

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, iiκαι iiiτης 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.  

(Υποβάλλονται στον υποφάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης). 
 

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 προτίθεταινα 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,  

 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. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες 
όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για το σύνολο  όμως των ειδών της κάθε ομάδας. 
Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 
ολόκληρης της ομάδας. 

 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά 
ομάδα 
Α)  «βάσει τιμής».     

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

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 της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr 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 άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».24 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

                                                           
24

 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 
1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 
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2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 25 
 
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.26 
 
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. 

(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. 

                                                           
25

 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 

26
 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και-Υπηρεσίες. 
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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. Ταηλεκτρονικά 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.   
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής 
προσφοράς ή και  οικονομικής προσφοράς. 

 
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 2727 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. 28 

                                                           
27

 Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 
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Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ29 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.  

Επίσης ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον 
αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της 
πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, 
υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)30 

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 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. 2690/199931, 

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 δικηγόρο32.  

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 

                                                                                                                                                                                                 
28 

Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

29 
Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

30 
Άρθρο 13 παρ. 1.3.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

31
 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 

32
 Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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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 
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 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν33:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται 
να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. 

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 PromitheusESPDint, 
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 

                                                           
33

 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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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 PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση στήριξης σε τρίτον υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.8. 

 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι-Μελέτη της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει: 

 
1)Tεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των 
προσφορών.  

2)Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται και συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
και της από 30/05/2022 μελέτης της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

5)Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο του οικονομικού φορέα. 

6)Τα ζητούμενα στοιχεία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ. 

7)Συμπληρωμένα φύλλα συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν34. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

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

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα.  

                                                           
34

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ. 

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 Η 

αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ με δύο δεκαδικά ψηφία.  

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

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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  στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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

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 
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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,35 

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,  

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, 

                                                           
35

 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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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. 
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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, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης36, εφεξής 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» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 10/11/2022 και ώρα 11:00.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι 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 της37, 
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 εξακριβώσιμα38. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

                                                           
36

 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 

37 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 
((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

38 
Άρθρο 102του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021 
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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 έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, 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 τους39. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών40. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.41 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων42 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

                                                           
39 

Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
40 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
41

 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
42

 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων τωνσταδίων 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 ενώπιοντης ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου43 - 
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 2.4.2.544. 

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 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 
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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 μετο 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 του45. 

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 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 και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  
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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 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 όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, 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 λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής46. 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.47 

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, 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 
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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. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική 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 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. 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 του48 . 

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 παράλειψης49 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσηςκαιλήγουν 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 23:59:5950. 

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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Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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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, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
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Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης51 .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/202152 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
αποφανθεί διαφορετικά . 

 

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  
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 Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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 Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των 
νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις 
ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 . 
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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) 

4.1.1Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

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 που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης 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.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης,  κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας. 

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, σύμφωνα με το  
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας.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 
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αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

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, ήτοι  για την περίοδο που ορίζεται στην προσφορά του (βαθμολογούμενο στοιχείο). Το 
ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται στο πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας53. 

 

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 

4.3.1Κατά 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, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
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  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
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 
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 σύμβασης54.  
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 Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
54

Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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. 4412/20165556 
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 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 
των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειώνπου 
συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 
αξιολόγησης) 

56
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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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 παρούσας57, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
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)58. 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 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

                                                                                                                                                                                                 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

57
     Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 

58
     Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

 Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
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στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

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

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με 
την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 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. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων . 

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 
καταβολής της στον ανάδοχο 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 μονάδες59 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση 
του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής60. 

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. 4412/201661, 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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)62 

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. 4412/201663 
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 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής της. 

60
 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
61

 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
62

 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
63

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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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)64 . 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος65 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 και την παράγραφο 6.1 της διακήρυξης, 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. 4412/201666 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 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, 
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 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

65
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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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 ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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, 
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επιβάλλεται πρόστιμο67 πέντε τοις εκατό (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. 

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. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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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. 4412/201668. 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. 

                                                           
68

 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα είδη σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικούσυμβατικού 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 επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016, για εκπρόθεσμη παράδοση ακόμα και στην περίπτωση που 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.Για τη μετάθεση του 

συμβατικούχρόνου παράδοσης αποφασίζει η οικονομική επιτροπή ή το αρμόδιο όργανο του 

οικείουφορέα, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής (άρθρο 206 παρ. 3 και 4 

Ν4412/2016, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 104 του Ν4782/2021,σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 142 του ίδιου νόμου). 
 

 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα μετάθεσης  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 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.4412/1669  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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΄εφεση 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 σε 10 ημέρες από την παραλαβή τους.  

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 
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 
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.70 

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 Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές είναι σταθερές και δεν αναπροσαρμόζονται.  

 
 

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων 

 

 

Δημήτρης Παπαστεργίου 

                                                           
70

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τιμολόγιο Προσφοράς 

4. ΠΑΡΑΤΗΜΑ Γ: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Προμήθεια :  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στα πλαίσια της με κωδικό 098 πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ 
και ΤΣ με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονα Προτεραιότητας 01 
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», δύναται να 
υποβληθούν προτάσεις χρηματοδότησης από τον ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και τον Εμπορικό 
Σύλλογο/Επιμελητήριο (Συνδιακούχος). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Δικαιούχου 
(ΟΤΑ Α’ βαθμού) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000 € και του Συνδικαιούχου (Εμπορικός 
Σύλλογος/Επιμελητήριο) ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000 €. Ο Δήμος Τρικκαίων (ως Δικαιούχος) με 
τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων (ως Συνδικαιούχος) προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης 
με τίτλο πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». 

Στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που 
διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο 
Δήμος Τρικκαίων θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την 
αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης, η οποία περικλείεται από τις 
οδούς Β. Τσιτσάνη - Κολοκοτρώνη – Α. Διάκου – Νικοτσάρα – Στρ. Σαράφη. Τα υποέργα του Δήμου 
Τρικκαίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 € που  περιλαμβάνονται στην πράξη με τίτλο 
«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» είναι τα κάτωθι:  

 «Υποέργο 1: Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων και μετατροπή 
της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας» προϋπολογισμού 358.375,96 €,  
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 «Υποέργο 2: Φιλοτέχνηση και τοποθέτηση γλυπτών αγαλμάτων για την αισθητική αναβάθμιση του 
ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων» προϋπολογισμού 74.000,00 € 

 «Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας» 
προϋπολογισμού 697.000,00 € και  

 «Υποέργο 7: Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των 
Τρικάλων» προϋπολογισμού 460.000,00 €. 

Το «Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης 
κινητικότητας» προϋπολογισμού 697.000,00 € περιλαμβάνει συνδυασμό των Κατηγοριών 
Ενεργειών 1: «Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου», 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
έξυπνης πόλης» και 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης 
κινητικότητας».  
Συγκεκριμένα, στην Ενέργεια 1 και ειδικότερα στις δαπάνες για τη βελτίωση της κινητικότητας, 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων (3 σταθμοί με 
42 θέσεις κλειδώματος) στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης, στις δαπάνες αισθητικής 
αναβάθμισης της ίδιας Ενέργειας περιλαμβάνεται η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του 
δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού που βρίσκεται εντός της συγκεκριμένης περιοχής με 192 νέα 
φωτιστικά τεχνολογίας Led. 
Στην Ενέργεια 2 περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, η επέκταση του οπτικού δακτυλίου της πόλης (ΜΑΝ), η εγκατάσταση οθονών 
εξωτερικού χώρου και συστήματος διανομής περιεχομένου,  σύστημα εποπτείας ποτίσματος 
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, καθώς και η προμήθεια 4 συστημάτων υπόγειων κάδων. Στην 
Ενέργεια 3 περιλαμβάνεται σύστημα έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων και 
σύστημα ελέγχου πρόσβασης στους πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης. 
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού δαπάνης 697.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας, 
που αποτελεί το τρίτο υποέργο στην προτεινόμενη πρόταση του Δήμου Τρικκαίων στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, και αναλύεται ως κάτωθι: 

1) Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και συστήματος έξυπνης διαχείρισης 
σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων. 

2) Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί με  το κρεμαστό 
δίκτυο οδοφωτισμού. 

3) Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων. 

4) Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων δικτύων και υποδομών 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α : ………………. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 
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2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Δήμος Τρικκαίων πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης κινητικότητας, που θα περιλαμβάνει: προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων 
ποδηλάτων, σύστημα έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων, προμήθεια και 
εγκατάσταση  φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τεχνολογίας Led, υπόγειο σύστημα κάδων 
απορριμμάτων, σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύστημα ελέγχου πρόσβασης 
στους πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης. 

 

2.1. Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων και συστήματος έξυπνης 
διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων με τρεις (3) 
σταθμούς και σαράντα71 (40) ποδήλατα, καθώς και συστήματος έξυπνης διαχείρισης. 

Πρόκειται για έργο που αποσκοπεί σε πολλά οφέλη που έχουν να κάνουν τόσο με την ευκολία πρόσβασης 
και κυκλοφορίας στην περιοχή παρέμβασης, με αποτέλεσμα την τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας, 
όσο και σε ευρύτερα οφέλη που έχουν να κάνουν με τη ρύπανση (αέρα και ήχου) στην περιοχή 
παρέμβασης. 

Τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων παρέχουν τη δυνατότητα στους δημότες και επισκέπτες του 
εμπορικού κέντρου να χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση κοινόχρηστα ποδήλατα για τις διαδρομές τους, 
διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους, αποφεύγοντας τη χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων (Ι.Χ. και 
μηχανοκίνητα δίκυκλα), υποβοηθώντας το έργο των μέσων μαζικής μεταφοράς και συμβάλλοντας με αυτό 
τον τρόπο στη μείωση των ρύπων εντός της πόλης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΧΩΡΟΥ. 

 

Το έργο στοχεύει να αποτελέσει μία τεχνολογική λύση για την αειφόρο χρήση των ποδηλάτων ως ένα 
μέσο μεταφοράς για σύντομες διαδρομές, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ανθρώπων στα 
αστικά κέντρα και στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην: 

 ανάδειξη του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς και όχι μόνο αναψυχής, 

 μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις κεντρικές περιοχές της πόλης, 

 μείωση των αστικών ρύπων, 

 βελτίωση της υγείας των πολιτών και 

 δημιουργία θετικής δημοσιότητας για την πόλη και στη συμβολή στην τουριστική της ανάπτυξη 
 

Τα συστήματα που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα: 

                                                           
71

 Στο πλαίσιο του έργου ο Δήμος θα προμηθευτεί είκοσι (20) νέα ποδήλατα και θα προσαρμόσει για χρήση από το σύστημα 
κοινόχρηστων ποδηλάτων και είκοσι (20) από τα υφιστάμενα ποδήλατα του Δήμου 
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 αποτελέσουν ένα αποδοτικό και προσιτό σύστημα δημόσιας μεταφοράς, 

 προωθήσουν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, 

 αναβαθμίσουν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον (μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, εισαγωγή 
σε επιλεγμένα σημεία σταθμών ενοικίασης με φιλικά περιβαλλοντικές τεχνολογίες και αισθητική 
που αναβαθμίζει το δομημένο αστικό περιβάλλον), 

 αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής της πόλης, μειώνοντας τους ρύπους και την ηχορύπανση και 
αυξάνοντας την ασφάλεια των μετακινήσεων, 

 μειώσουν το κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό πρόβλημα και 

 δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 
 

2.1.1. Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων 

2.1.1.1.  Περιγραφή 

Το Σύστημα θα αποτελείται από 40 Ποδήλατα και 3 Σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, οι οποίοι θα 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον σαράντα δύο (42) θέσεις κλειδώματος Ποδηλάτων (14 θέσεις ανά σταθμό). Η 
ύπαρξη πλεονάζοντος αριθμού θέσεων κλειδώματος θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα θέσεων 
κλειδώματος σε κάθε Σταθμό τις περισσότερες στιγμές της ημέρας.  Οι σταθμοί θα διαθέτουν info-kiosk, 
μέσω του οποίου οι χρήστες θα μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα και να ταυτοποιηθούν ώστε να 
παραλάβουν ποδήλατο. Εάν κάποιος Σταθμός είναι υπερ-πλήρης ή με ελάχιστα Ποδήλατα, ο υπεύθυνος 
λειτουργίας του Συστήματος θα φροντίζει τη διαθεσιμότητα τόσο ποδηλάτων όσο και ελεύθερων θέσεων 
κλειδώματος σε κάθε Σταθμό. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα, εφόσον υπάρχει ανάγκη αναδιανομής των 
ποδηλάτων, θα πρέπει να αποστέλλει με αυτοματοποιημένο τρόπο ειδοποίηση σε επιλεγμένα κινητά 
τηλέφωνα του υπευθύνου λειτουργίας.  

Οι χρήστες θα μπορούν να παραλαμβάνουν Ποδήλατα από τους Σταθμούς, αφού έχει προηγηθεί η 
διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησής τους και, εν συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους να 
τα επιστρέφουν σε αυτούς. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει: 

• Σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων με τις θέσεις κλειδώματος, 

• Κοινόχρηστα ποδήλατα, 

• Infokiosks σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων και 

• Προσαρμογή των υφιστάμενων ποδηλάτων στο σύστημα. 

 

Είδος Περιγραφή αντικειμένου Μονάδα μέτρησης Ποσότητα 

Σταθμοί 
ποδηλάτων 

Θέση κλειδώματος Τεμάχια 42 

Infokiosk Τεμάχια 3 

Ποδήλατα 

Προμήθεια ποδηλάτων Τεμάχια 20 

Προσαρμογή 20 υφιστάμενων 
ποδηλάτων 

Τεμάχια 20 
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2.1.1.2  Τεχνικές προδιαγραφές 

α) Σταθμοί Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 

Με τον όρο Σταθμός Κοινόχρηστων Ποδηλάτων νοείται το φυσικό μέσο όπου βρίσκονται κλειδωμένα τα 
ποδήλατα. Οι κλειδαριές ελέγχονται από το info-kiosk και είναι πρακτικά απαραβίαστες, προσφέροντας 
ασφάλεια στα ποδήλατα που φιλοξενούν. 

 

Οι σταθμοί θα διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Πίνακας: Σταθμοί Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών 

1.1 Θέσεις κλειδώματος ανά Σταθμό ≥14   

1.2 Τύπος Κλειδαριάς: Ηλεκτρομηχανική ΝΑΙ   

1.3 

Να φέρουν βαρέος τύπου μηχανισμό 
κλειδώματος των Ποδηλάτων. Να 
καθοριστεί η ελάχιστη δύναμη που 
απαιτείται για να αποσπαστεί το 
Ποδήλατο από την κλειδαριά 

ΝΑΙ 

  

1.4 

Ο μηχανισμός κλειδώματος να μην 
μπορεί να παραβιαστεί  ή 
παρακαμφθεί με κοινά εργαλεία 
(πένσα, κατσαβίδι, γερμανικά  ή Άλεν 
κλειδιά) 

ΝΑΙ 

  

1.5 

Να μπορεί να λειτουργεί χωρίς 
ρεύμα. Να προσδιοριστεί και να 
τεκμηριωθεί επαρκώς ο μέγιστος 
αριθμός ωρών. 

≥4 ώρες 

  

1.6 

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 
μεγαλύτερης διάρκειας από αυτή 
που μπορεί να υποστηριχθεί από την 
ενεργειακά αυτόνομη λειτουργία, η 
κλειδαριά θα πρέπει να παραμένει 
σε κλειδωμένη θέση ασφαλίζοντας 
τα ποδήλατα στις θέσεις τους. 

ΝΑΙ 

  

1.7 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 
μεγαλύτερης διάρκειας από αυτή 
που μπορεί να υποστηριχθεί από την 

ΝΑΙ 
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Πίνακας: Σταθμοί Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ενεργειακά αυτόνομη λειτουργία, οι 
χρήστες που τυχόν δεν έχουν ακόμη 
επιστρέψει το ποδήλατό τους, θα 
πρέπει να μπορούν να το 
επιστρέψουν κανονικά 

1.8 

Το σύστημα να έχει απομακρυσμένη 
επικοινωνία με όλους τους Σταθμούς 
ώστε να μπορεί να ενημερώνει τους 
διαχειριστές μέσω κινητού 
τηλεφώνου και διαδικτυακής 
ιστοσελίδας σε πραγματικό χρόνο με 
πληροφορίες για την κατάσταση των 
Σταθμών όπως, διαθεσιμότητα 
Ποδηλάτων, διαθεσιμότητα κενών 
θέσεων, καλή λειτουργία, τυχόν 
προβλήματα αναφερθέντα από 
χρήστες. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των υλικών 

1.9 

Τα Ποδήλατα να ξεκλειδώνουν 
αυτόματα μετά την ταυτοποίηση του 
χρήστη και να μην απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες για την 
παραλαβή τους 

ΝΑΙ 

  

1.10 

Για την επιστροφή του Ποδηλάτου, ο 
χρήστης θα πρέπει να αρκεί να 
αποθέσει το Ποδήλατο σε κάποιον 
Σταθμό και να μη χρειάζεται να ξανα-
ταυτοποιηθεί ή να προβεί σε 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στον 
Σταθμό 

ΝΑΙ 

  

1.11 

Ο Σταθμός να ειδοποιεί με ηχητική 
και οπτική ένδειξη το χρήστη όταν 
επιστρέφει το Ποδήλατο και το 
τοποθετεί στη θέση κλειδώματος ότι 
η διαδικασία κλειδώματος έγινε με 
επιτυχία. 

ΝΑΙ 

  

1.12 
Ο Σταθμός να αναγνωρίζει μοναδικά 
το κάθε Ποδήλατο.  Να περιγραφεί ο 
τρόπος αναγνώρισης του Ποδηλάτου 

ΝΑΙ 
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Πίνακας: Σταθμοί Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

από τον Σταθμό. 

1.13 

Δυνατότητα προσθήκης 
επιπρόσθετων θέσεων κλειδώματος. 
Να προσδιοριστεί ο μέγιστος 
δυνατός αριθμός. 

ΝΑΙ 

  

1.14 

Το Σύστημα να μπορεί να 
αναγνωρίζει μοναδικά το κάθε 
Ποδήλατο όταν αυτό κλειδώνει 
επάνω στον Σταθμό, με αυτόματο 
τρόπο.  Να περιγραφεί ο τρόπος 
αναγνώρισης του Ποδηλάτου από 
τον Σταθμό. 

ΝΑΙ 

  

1.15 
Να μπορεί ο χρήστης να δηλώνει 
στον Σταθμό πιθανή βλάβη 
Ποδηλάτου. 

ΝΑΙ 
  

1.16 

Να παρουσιάζονται πληροφορίες 
αναφορικά με τα στοιχεία και τις 
θέσεις των Σταθμών, τη 
διαθεσιμότητα των Ποδηλάτων, το 
δίκτυο των Ποδηλατοδρόμων, τους 
όρους χρήσης του Συστήματος κ.α. 
(περιγραφή του τρόπου 
παρουσίασης) 

ΝΑΙ 

  

1.17 

Να μπορεί να προτείνει έναν Σταθμό 
παράδοσης του Ποδηλάτου και να 
πριμοδοτεί (π.χ. με επιπλέον  χρόνο 
χρήσης) τον χρήστη που θα το 
ικανοποιήσει 

ΝΑΙ 

  

1.18 

Να ειδοποιεί τον χρήστη με ηχητική 
και οπτική ένδειξη για το Ποδήλατο, 
το οποίο θα πρέπει παραλάβει. Η 
ηχητική και οπτική ένδειξη να 
προέρχεται από τη συγκεκριμένη 
θέση κλειδώματος του προς 
παραλαβή Ποδηλάτου. 

ΝΑΙ 

  

1.19 
Να ειδοποιεί με κατάλληλη (έντονη) 
ηχητική και οπτική ένδειξη το χρήστη 
όταν επιστρέφει το Ποδήλατο και το 

ΝΑΙ 
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Πίνακας: Σταθμοί Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τοποθετεί στη θέση κλειδώματος 
όταν η διαδικασία κλειδώματος 
αποτυγχάνει. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η οθόνη του infokiosk να 
εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα με 
κατάλληλες οδηγίες για το τι θα 
πρέπει να πράξει ο χρήστης. 

1.20 

Να αποφασίζει ποιο Ποδήλατο θα 
δώσει στον χρήστη αλλά να δίνει και 
τη δυνατότητα αλλαγής του 
επιλεγμένου Ποδηλάτου. 

ΝΑΙ 

  

1.21 

Να «τρέχει» ρουτίνες 
αυτοδιάγνωσης προβλημάτων και να 
αποστέλλει τα αποτελέσματα στον 
διαχειριστή. Να περιγραφεί 
αναλυτικά η διαδικασία. 

ΝΑΙ 

  

 

β) Κοινόχρηστα Ποδήλατα 

Με τον όρο Κοινόχρηστο Ποδήλατο νοείται το ειδικά σχεδιασμένο ποδήλατο πόλης που χρησιμοποιείται 
στα πλαίσια του Συστήματος. Φέρει ειδικά χαρακτηριστικά και είναι εμφανώς αναγνωρίσιμο. 

Τα ποδήλατα θα διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Πίνακας: Κοινόχρηστα Ποδήλατα 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών 

2.1 
Να διαθέτουν αντικλεπτικό και 
αντιβανδαλιστικό σχεδιασμό. Να γίνει 
περιγραφή αυτού 

ΝΑΙ     

2.2 
Τροχοί με λάστιχο ανθεκτικό σε 
τρυπήματα 

26” ή 28”     

2.3 Να έχουν πλαίσιο αλουμινίου ΝΑΙ     

2.4 

Να αποτελούνται από ανοξείδωτα υλικά 
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό (ζάντες, 
τιμόνι). Ο υποψήφιος ανάδοχος 
προμηθευτής του Συστήματος θα πρέπει 
να διευκρινίσει ποια εξαρτήματα δεν 

ΝΑΙ     
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Πίνακας: Κοινόχρηστα Ποδήλατα 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

είναι ανοξείδωτα 

2.5 

Ο μηχανισμός κλειδώματος να μην 
μπορεί να παραβιαστεί  ή παρακαμφθεί 
με κοινά εργαλεία εμπορίου (πένσα, 
κατσαβίδι, γερμανικά  ή Άλεν κλειδιά) 

ΝΑΙ     

2.6 
Να διαθέτουν σέλα από ανατομικό 
ανθεκτικό υλικό, με Σύστημα ρύθμισης 
του ύψους 

ΝΑΙ     

Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των υλικών 

2.8 
Διαθέτουν χώρο που μπορεί να 
παρασχεθεί για διαφημιστικούς λόγους 

ΝΑΙ     

2.9 

Να διαθέτουν: 
· Φώτα εμπρός και πίσω με τροφοδοσία 
ρεύματος από δυναμό 
· Πετάλια με ανακλαστήρες 
· Ανακλαστικά στους τροχούς (εμπρός και 
πίσω) 
· Λασπωτήρες εμπρός και πίσω 
· Ειδικό αντικλεπτικό μηχανισμό 
ασφάλισης στον Σταθμό (πείρος ή άλλο) 
· Κουδούνι 
· Στήριγμα (Stand) 

ΝΑΙ     

2.10 
Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 ταχύτητες 
ενσωματωμένες στην πλήμνη του πίσω 
τροχού 

ΝΑΙ     

2.11 
Να διαθέτουν Hub Dynamo στον εμπρός 
τροχό 

ΝΑΙ     

2.12 Να διαθέτουν προστατευτικό αλυσίδας ΝΑΙ     

 

γ) Infokiosks σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Με τον όρο Infokiosk σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων νοείται το φυσικό μέσο, από όπου γίνεται εφικτή 
τόσο η ταυτοποίηση του χρήστη όσο και η εγγραφή του χρήστη με σκοπό τη χρήση του Συστήματος.  Το 
infokiosk διαθέτει έγχρωμη οθόνη, συσκευή ανάγνωσης καρτών και την ηλεκτρονική υποδομή που ελέγχει 
τις θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων. Μέσω της οθόνης παρέχονται μεταξύ άλλων πληροφορίες για το 
Σύστημα (διαθεσιμότητα ποδηλάτων, χάρτης σταθμών, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.α.) 
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Τα info-kiosk θα διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Πίνακας: Infokiosks σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών 

3.1 
Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή 
εξωτερικού χώρου 

ΝΑΙ 
    

3.2 
Υλικό πλαισίου: από γαλβανισμένο 
χάλυβα πάχους 2mm για το κυρίως 
σώμα και 3mm για την πόρτα 

ΝΑΙ 
    

3.3 
Κλειδαριά υψηλής ασφάλειας 5 
σημείων 

ΝΑΙ 
    

3.4 
Έγχρωμη αντιβανδαλιστική οθόνη αφής 
15’’, υψηλής φωτεινότητας 

ΝΑΙ 
    

3.5 
Να αναφερθούν οι διαστάσεις της 
συσκευής 

ΝΑΙ 
    

3.6 
Επικοινωνία: LAN/WLAN, GSM/GPRS. 
Να διαθέτει ενσωματωμένο GSM/GPRS 
modem. 

ΝΑΙ 
    

3.7 
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -25oC έως 
+60oC 

ΝΑΙ 
    

3.8 Υγρασία Λειτουργίας: 0-95% ΝΑΙ     

Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των υλικών 

3.9 
Να διαθέτει αναγνώστη τραπεζικών 
καρτών πιστοποιημένο κατά  EMV II και 
PCI/PED 

ΝΑΙ 
    

3.10 
Ο αναγνώστης τραπεζικών καρτών θα 
πρέπει να δέχεται μαγνητικές και chip 
κάρτες 

ΝΑΙ 
    

3.11 

Να διαθέτει αναγνώστη ανέπαφων 
καρτών (RFID) με τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

·   Υποστηριζόμενα πρότυπα: 
ISO14443A: MIFARE Classic, Classic 1k & 
4k EV17), MIFARE Mini, MIFARE DESFire 
EV1, MIFARE Plus S&X, MIFARE Pro X8), 

ΝΑΙ 
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Πίνακας: Infokiosks σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight 
EV17), MIFARE Ultralight C 

- 2 Sam sockets 

- Απόσταση ανάγνωσης: Μέχρι 100mm 

3.12 
Στο infokiosk θα εκτελείται λογισμικό το 
οποίο θα επιτρέπει την επιτόπια 
εγγραφή νέου χρήστη 

ΝΑΙ 
    

3.13 

Να παρουσιάζονται πληροφορίες 
αναφορικά με τα στοιχεία και τις θέσεις 
των Σταθμών, τη διαθεσιμότητα των 
Ποδηλάτων, το δίκτυο των 
Ποδηλατοδρόμων, τους όρους χρήσης 
του Συστήματος κ.α. (περιγραφή του 
τρόπου παρουσίασης) 

ΝΑΙ 

    

3.14 

Τα infokiosks να συνοδεύονται από 
λογισμικό διαχείρισης βλαβών (fault 
management) το οποίο θα παρέχει την 
εξής λειτουργικότητα: 

 Πλήρως διαδικτυακή (web-based) 
εφαρμογή η οποία εκτελείται σε 
οποιονδήποτε web browser χωρίς 
να απαιτείται κανένα επιπλέον 
λογισμικό 

 Απομακρυσμένη διαχείριση και 
παρακολούθηση της λειτουργίας 
των infokiosks 

 Αποστολή email και SMS προς τους 
διαχειριστές σε περιπτώσεις 
βλαβών 

 Διαχείριση Χρηστών και Ρόλων 

 Ρύθμιση των παραμέτρων 
λειτουργίας των infokiosks 

 Παρακολούθηση βλαβών και 
συναγερμών συστήματος 

ΝΑΙ 

    

3.15 Τροφοδοσία 220VAC ΝΑΙ     





Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης κινητικότητας -Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 45789.23-09.-2022 

 

  77 

 

Πίνακας: Infokiosks σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.16 
Να διαθέτει UPS για ολοκλήρωση 
εκκρεμούς συναλλαγής σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος 

ΝΑΙ 
    

3.17 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ     

 

δ) Προσαρμογή υφιστάμενων ποδηλάτων 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα υφιστάμενα ποδήλατα θα αναγνωρίζονται από το ηλεκτρονικό σύστημα 
διαχείρισης. Ο υποψήφιος ανάδοχος να περιγράψει με ποιον τρόπο θα υλοποιήσει τη συμπερίληψη των 
υφιστάμενων ποδηλάτων στο σύστημα. 

 

2.1.1.3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Είδος 
Περιγραφή 

αντικειμένου 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότ
ητα 

Τιμή 
μονάδος 

(€) 

Σύνολο 
(Καθαρή 

Αξία) χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Σταθμοί 
ποδηλάτων 

Θέση 
κλειδώματος Τεμάχια 42 

        
950,00    39.900,00 9.576,00 49.476,00 

Infokiosk Τεμάχια 3 
     

9.500,00    28.500,00 6.840,00 35.340,00 

Ποδήλατα 

Προμήθεια 
ποδηλάτων Τεμάχια 20 

        
470,00    9.400,00  2.256,00    11.656,00 

Προσαρμογή 
20 

υφιστάμενων 
ποδηλάτων 

Τεμάχια 20 80,00 1.600,00     384,00    1.984,00 

ΣΥΝΟΛΟ 79.400,00 19.056,00 98.456,00 

 

Ενδεικτικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Σταθμών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων: 8% επί του κόστους 
εξοπλισμού. 

 

2.1.2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων 
ποδηλάτων 

2.1.2.1.  Περιγραφή 
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Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργία των κοινόχρηστων σταθμών των ποδηλάτων, προβλέπεται η 
προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έξυπνης διαχείρισης των σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων 
που το κάνει να λειτουργεί και του δίνει τη δυνατότητα της ολοκλήρωσης με διάφορες εφαρμογές 
έξυπνης πόλης ή άλλα συστήματα έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας.   

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει: 

• λογισμικό έξυπνης διαχείρισης συστήματος 

• λογισμικό διεπαφής του χρήστη-ιστοσελίδα Ιντερνετ 

• εφαρμογή έκδοσης κάρτας χρηστών 

• συσκευές έκδοσης κάρτας χρηστών 

• κάρτες χρηστών 

 

Είδος Περιγραφή αντικειμένου Μονάδα μέτρησης Ποσότητα 

Λογισμικό 
διαχείρισης 

Λογισμικό διαχείρισης Αποκοπή 1 

Εφαρμογή διεπαφής 
τελικών χρηστών – 
Ιστοσελίδα Internet 

Εφαρμογή διεπαφής τελικών 
χρηστών – Ιστοσελίδα Internet 

Αποκοπή 1 

Εφαρμογή POS 
Εφαρμογή έκδοσης καρτών 

συνδρομητών 
Αποκοπή 1 

Συσκευές εγγραφής 
καρτών  

Συσκευές εγγραφής καρτών Τεμάχια 2 

Συνδρομητικές 
κάρτες 

Κάρτες Τεμάχια 500 

 

2.1.2.2. Τεχνικές προδιαγραφές 

α) Λογισμικό έξυπνης διαχείρισης συστήματος 

Μέσω του λογισμικού αυτού είναι δυνατή η παραμετροποίηση και διαχείριση του συστήματος.  

Με τον όρο λογισμικό έξυπνης διαχείρισης συστήματος νοείται το λογισμικό που διατίθεται προς το 
διαχειριστή του συστήματος και διαθέτει διεπαφή για παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με την 
εύρυθμη λειτουργία του (αναφορές βλαβών) και την εξαγωγή αναφορών (διαδρομές ανά ημέρα, μέση 
διάρκεια κ.ο.κ.). 

 

Το λογισμικό διαχειριστή του συστήματος θα διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 
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ΠΊΝΑΚΑΣ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.1 
Να είναι προσπελάσιμο μέσω κοινού 
διαφυλλιστή ιστοσελίδων. 

ΝΑΙ     

4.2 

Να έχει ανοικτές και καλά 
τεκμηριωμένες διεπαφές ώστε να είναι 
δυνατή η διαλειτουργία του τόσο με 
άλλα συστήματα όσο και με άλλα 
κέντρα διαχείρισης σταθμών 
ποδηλάτων. Συγκεκριμένα, η διεπαφή 
παρακολούθησης και ελέγχου μεταξύ 
των σταθμών ποδηλάτων και του 
κέντρου διαχείρισης θα πρέπει να είναι 
βασισμένη σε ανοικτές τεχνολογίες και 
να είναι πλήρως τεκμηριωμένη. 
Επιπλέον, το κέντρο διαχείρισης θα 
πρέπει να δημοσιεύει καλά 
τεκμηριωμένες διεπαφές σε 
προτυποποιημένες τεχνολογίες του 
διαδικτύου (πχ. Web Services) τέτοιες 
ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη 
πλήρους διαλειτουργικότητας του 
συστήματος με κέντρα διαχείρισης 
τρίτων κατασκευαστών. 

ΝΑΙ     

4.3 
Να διαθέτει διαφορετικά επίπεδα 
πρόσβασης, ανάλογα με το είδος του 
χρήστη 

ΝΑΙ     

4.4 

Να παρέχει στον διαχειριστή του 
Συστήματος, σε real time, πληροφορίες 
αναφορικά με την καλή λειτουργία του 
Συστήματος και τη διαθεσιμότητα των 
Ποδηλάτων σε κάθε Σταθμό. 

ΝΑΙ     

4.5 

Να  υποστηρίζει μηχανισμό αυτόματων 
ειδοποιήσεων σε κινητό τηλέφωνο 
ή/και e-mail, για συγκεκριμένα 
συμβάντα (πχ πολύ λίγα Ποδήλατα στο 
Σταθμό, διακοπή ηλεκτροδότησης κ.α) 

ΝΑΙ     

4.6 

Να δημιουργεί αυτόματα αλλά και με 
χειροκίνητο τρόπο αναφορές με τη 
χρήση της ημέρας, αναλυτικά και 
συγκεντρωτικά στοιχεία 

ΝΑΙ     
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ΠΊΝΑΚΑΣ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.7 

Να παρέχει τη δυνατότητα 
αποκλεισμού και άρσης αυτού σε 
συγκεκριμένους χρήστες (πχ όσων δεν 
έκαναν σωστή χρήση του Συστήματος)  

ΝΑΙ     

4.8 
Να μπορεί να προσαρμοστεί εικαστικά 
στην ταυτότητα του Δήμου 

ΝΑΙ     

4.9 

Να αποστέλλει μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις 
επισκευές / διορθώσεις που πρέπει να 
γίνουν 

ΝΑΙ     

4.10 
Να παρέχει τη δυνατότητα στον 
διαχειριστή να ξεκλειδώνει εξ 
αποστάσεως ένα Ποδήλατο 

ΝΑΙ     

4.11 
Να παρέχει τη δυνατότητα στον 
διαχειριστή να θέτει κάποιον Σταθμό 
εκτός λειτουργίας. 

ΝΑΙ     

 

β) Εφαρμογή διεπαφής τελικών χρηστών-Ιστοσελίδα Ίντερνετ 

Μέσω του λογισμικού αυτού είναι δυνατή η αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα.  Πιο 
συγκεκριμένα, ο χρήστης, μέσω αυτής της εφαρμογής, μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, καθώς και να 
λάβει κάθε πληροφορία που τον αφορά τόσο προσωπικά (πχ πόσες και ποιες διαδρομές έχει κάνει με τα 
ποδήλατα, πόσο διήρκεσαν) όσο και σχετικά με το σύστημα (θέσεις σταθμών, όροι χρήσης κ.λπ.) 

 

Η εφαρμογή διεπαφής τελικών χρηστών-Ιστοσελίδα Ίντερνετ θα διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ INTERNET 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1 
Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι προσπελάσιμη 
μέσω κοινού διαφυλλιστή ιστοσελίδων. 

ΝΑΙ     

5.2 

Να υποστηρίζει πολυγλωσσία, στην αρχική 
εγκατάσταση  να είναι διαθέσιμη σε 
τουλάχιστον δύο γλώσσες (ελληνικά και 
αγγλικά) 

ΝΑΙ     
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ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ INTERNET 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.3 

Να παρέχει τη δυνατότητα στους  χρήστες του 
Συστήματος (δημότες, επισκέπτες κ.λπ.) να 
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με: 

 Το προφίλ τους 

 Διαθεσιμότητα Ποδηλάτων ανά Σταθμό που 
θα ανανεώνεται με πραγματικά δεδομένα 
κάθε Χ λεπτά (να προσδιοριστεί ο χρόνος) 

 Τοποθεσία Σταθμών 

 Προτεινόμενες διαδρομές στην Πόλη 

ΝΑΙ     

5.4 

Να παρέχει στον χρήστη του Συστήματος, σε 
real time, πληροφορίες αναφορικά με την 
καλή λειτουργία του Συστήματος και τη 
διαθεσιμότητα των Ποδηλάτων σε κάθε 
Σταθμό. 

ΝΑΙ     

5.5 
Να δίνει τη δυνατότητα σε νέους χρήστες να 
εγγραφούν μόνοι τους στο Σύστημα και να 
λάβουν πληροφορίες γι’ αυτό. 

ΝΑΙ     

5.6 

Να αναφέρει σε ειδική σελίδα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα  ασφαλούς χρήσης των 
Ποδηλάτων, με προτροπή για την τήρησή 
τους. 

ΝΑΙ     

5.7 
Να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής 
επιστολών και σχολίων από τους χρήστες προς 
τον Δήμο 

ΝΑΙ     

 

γ) Εφαρμογή έκδοσης καρτών χρηστών 

Μέσω του λογισμικού αυτού είναι δυνατή η έκδοση και διαχείριση των καρτών των χρηστών. Η εφαρμογή 
διασφαλίζει την απόλυτη αντιστοίχιση του εκάστοτε χρήστη με μία και μόνο κάρτα, καθώς και ότι σε 
περίπτωση απώλειας δεν θα μπορεί άλλος χρήστης να χρησιμοποιήσει την κάρτα με τα δεδομένα άλλου 
χρήστη. 

 

Η εφαρμογή έκδοσης καρτών χρηστών θα διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΈΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΈΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.1 
Έκδοση νέας κάρτας χρήστη και εγγραφή 
στοιχείων χρήστη στην κάρτα 

ΝΑΙ 
    

6.2 
Αντικατάσταση χαμένης ή κατεστραμμένης 
κάρτας 

ΝΑΙ 
    

6.3 
Συνεχής επικοινωνία με το λογισμικό 
διαχείρισης 

ΝΑΙ 
    

6.4 

Ο ανάδοχος θα προσφέρει 2 τεμάχια από 
τον απαραίτητο card reader/writer που 
απαιτείται για την λειτουργία του 
συστήματος. Ο εξοπλισμός αυτός θα 
πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά στην 
τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ 

    

 

δ) Συσκευές εγγραφής καρτών  

Οι συσκευές εγγραφής καρτών είναι το φυσικό μέσο, από το οποίο ενεργοποιούνται οι κάρτες των 
χρηστών και αντιστοιχίζονται με τον εκάστοτε χρήστη. Είναι συμβατές με τα πλέον προηγμένα πρότυπα 
ασφάλειας, μιας και μέσω αυτών «προσωποποιείται» η χρήση του συστήματος, η οποία είναι απαραίτητη 
για τη διασφάλιση των ποδηλάτων και του εξοπλισμού του συστήματος γενικά. 

 

Οι συσκευές εγγραφής καρτών θα διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Πίνακας: Συσκευές εγγραφής καρτών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.1 

Υποστηριζόμενα πρότυπα: ISO14443A: 
MIFARE Classic, Classic 1k & 4k EV17), 
MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE 
Plus S&X, MIFARE Pro X8), MIFARE 
Ultralight, MIFARE Ultralight EV17), MIFARE 
Ultralight C 

ΝΑΙ     

7.2 2 Sam sockets ΝΑΙ     

7.3 Απόσταση ανάγνωσης: Μέχρι 100mm ΝΑΙ     

7.4 Επικοινωνία: USB ΝΑΙ     
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7.5 
Να γίνει αναλυτική περιγραφή του 
εξοπλισμού αυτού στην τεχνική προσφορά 

ΝΑΙ     

 

ε) Κάρτες χρηστών 

Οι κάρτες χρηστών είναι «προσωποιημένες», εισάγονται στο info-kiosk του σταθμού (στον ειδικό 
αναγνώστη καρτών με στόχο την ταυτοποίηση του χρήστη και θα διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι 
τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Πίνακας: Κάρτες χρηστών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.1 Να είναι τεχνολογίας Mifare Desfire EV1 ΝΑΙ     

 

2.1.2.3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Είδος 
Περιγραφή 

αντικειμένου 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότ
ητα 

Τιμή μονάδος 
(€) 

Σύνολο 
(Καθαρή 

Αξία) χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Λογισμικό 
διαχείρισης 

Λογισμικό 
διαχείρισης 

Αποκοπή 1 5.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Εφαρμογή 
διεπαφής 
τελικών 
χρηστών – 
Ιστοσελίδα 
Internet 

Εφαρμογή 
διεπαφής 
τελικών 

χρηστών – 
Ιστοσελίδα 

Internet 

Αποκοπή 1 5.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Εφαρμογή POS 

Εφαρμογή 
έκδοσης 
καρτών 

συνδρομητών 

Αποκοπή 1 2.000,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Συσκευές 
εγγραφής 
καρτών  

Συσκευές 
εγγραφής 

καρτών 
Τεμάχια 2 102,82 205,65 49,35 255,00 

Συνδρομητικές 
κάρτες 

Κάρτες Τεμάχια 500 4,45 2.225,00 534,00 2.759,00 

ΣΥΝΟΛΟ     14.430,65 3.463,35 17.894,00 
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Ενδεικτικό Ετήσιο Κόστος Συντήρησης: 10% επί του κόστους του συστήματος έξυπνης διαχείρισης 

 

2.1.3. Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας και εγκατάστασης σταθμών 
κοινοχρήστων ποδηλάτων και συστήματος έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων 

 

Είδος 
Περιγραφή 

αντικειμένου 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότ
ητα 

Τιμή 
μονάδος 

(€) 

Σύνολο 
(Καθαρή 

Αξία) χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
Σύνολο με ΦΠΑ 

(€) 

Σταθμοί 
ποδηλάτων 

Θέση 
κλειδώματος 

Τεμάχια 42 950,00 39.900,00 9.576,00 49.476,00 

Infokiosk Τεμάχια 3 9.500,00 28.500,00 6.840,00 35.340,00 

Ποδήλατα 

Προμήθεια 
ποδηλάτων Τεμάχια 20 470,00 9.400,00 2.256,00 11.656,00 

Προσαρμογή 20 
υφιστάμενων 
ποδηλάτων 

Τεμάχια 20 80,00 1.600,00 384,00 1.984,00 

Σύνολο (1) 
προμήθειας και 
εγκατάστασης 
Σταθμών 
Κοινόχρηστων 
Ποδηλάτων  

   79.400,00 19.056,00 98.456,00 

Λογισμικό 
Διαχείρισης 

Λογισμικό 
Διαχείρισης 

Αποκοπή 1 5.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Εφαρμογή 
διεπαφής τελικών 
χρηστών – 
Ιστοσελίδα 
Internet 

Εφαρμογή 
διεπαφής τελικών 

χρηστών – 
Ιστοσελίδα 

Internet 

Αποκοπή 1 5.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Εφαρμογή POS Εφαρμογή 
έκδοσης καρτών 

συνδρομητών 

Αποκοπή 1 2.000,00 2.000,00 480,00 2.480,00 
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Είδος 
Περιγραφή 

αντικειμένου 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότ
ητα 

Τιμή 
μονάδος 

(€) 

Σύνολο 
(Καθαρή 

Αξία) χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
Σύνολο με ΦΠΑ 

(€) 

Συσκευές 
εγγραφής καρτών  Συσκευές 

εγγραφής καρτών 

Τεμάχια 2 102,82 205,65 49,35 255,00 

Συνδρομητικές 
κάρτες 

Κάρτες Τεμάχια 500 4,45 2.225,00 534,00 2.759,00 

Σύνολο (2) 
προμήθειας και 
εγκατάστασης 
συστήματος 
έξυπνης 
διαχείρισης 
σταθμών 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων 

    
14.430,65 

 

3.463,35 

 

17.894,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(1και 2)         93.830,65 22.519,35 116.350,00 

 

 

2.2. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί με το 
κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού 

2.2.1.  Περιγραφή 

Η παρέμβαση αφορά στην αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού 
που βρίσκεται εντός της συγκεκριμένης περιοχής με νέα φωτιστικά τεχνολογίας Led.  

Τα παλαιά φωτιστικά που θα απομακρυνθούν είναι συμβατικού τύπου, φωτιστικά αστικού φωτισμού επί 
χαμηλού ιστού, φωτιστικά αξονικής τοποθέτησης επί κρεμαστού δικτύου και φωτιστικά τύπου βραχίονα 
επί μεταλλικών ιστών ή ξύλινων στύλων του ΔΕΔΔΗΕ.  Όλα τα παλαιά φωτιστικά και το κρεμαστό δίκτυο 
θα αφαιρεθούν/αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν. Στη θέση τους και στους υφιστάμενους ιστούς θα 
εγκατασταθούν νέα φωτιστικά (κρεμαστά, κορυφής ή βραχίονα), ενώ όπου υπήρχε κρεμαστό δίκτυο θα 
εγκατασταθεί νέο, με αξονικού τύπου φωτιστικά. 

Τα φωτιστικά (κρεμαστά, κορυφής, αξονικά) θα είναι του ίδιου τύπου (ενιαία),  παραδοσιακού 
σχεδιασμού με διακοσμητικό δαχτυλίδι (όπως αποτυπώνονται και  στις προδιαγραφές που ακολουθούν), 
θερμού φωτισμού, ισχύος 43W (κρεμαστά-κορυφής), 55W (αξονικά), 55W (βραχίονα). 

Η κύρια επιδίωξη με την παρούσα προμήθεια είναι η αναβάθμιση τόσο της ενεργειακής όσο της 
φωτιστικής–αισθητικής εικόνας του ιστορικού-εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων. 

Ο αριθμός και το είδος των φωτιστικών αποτυπώνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 
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α/α Είδος Φ/Σ Τεμάχια Φ/Σ 

1 
Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, αναρτώμενο, 

τεχνολογίας led, ισχύος  43W 
85 

2 
Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, κορυφής, τεχνολογίας 

led, ισχύος 43W 
23 

3 
Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, αξονικό, τεχνολογίας 

led, ισχύος 55W 
21 

4 
Φωτιστικό σώμα οδών σε βραχίονα, τεχνολογίας led, 

ισχύος 55W 
63 

 
Σύνολο: 192 

 

Οι παρεμβάσεις θα φέρουν σημαντική μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση, θα αναβαθμίσουν τον 
αστικό εξοπλισμό του Δήμου, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση στα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους 
συντήρησης και των εργατοωρών απασχόλησης που απαιτούνται ετησίως για την αλλαγή των καμένων 
λαμπτήρων σε όλη την περιοχή παρέμβασης. 

 

2.2.2.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτιστικού σώματος 

παραδοσιακού, αναρτώμενου, 

τεχνολογίας led, ισχύος  43W 

τεμ. 85 730,00 62.050,00 

2 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτιστικού σώματος 

παραδοσιακού, κορυφής, 

τεχνολογίας led, ισχύος  43W 

τεμ. 23 850,00 19.550,00 

3 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτιστικού σώματος 

παραδοσιακού, αξονικού, 

τεχνολογίας led, ισχύος 55W 

μαζί με το κρεμαστό 

δίκτυο οδοφωτισμού 

τεμ 21 1.000,00 21.000,00 
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Α/Α ΥΛΙΚΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

4 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

φωτιστικού σώματος οδών σε 

βραχίονα, τεχνολογίας led, 

ισχύος 55W 

τεμ. 63 320,00 20.160,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  122.760,00 

ΦΠΑ 24%:  29.462,40 

ΣΥΝΟΛΟ:  152.222,40 

 

2.2.3.  Τιμολόγιο 

Άρθρο 1 

Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, αναρτώμενο, τεχνολογίας led, ισχύος 43W, με την εγκατάσταση 

Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός αναρτώμενου φωτιστικού 
σώματος τύπου led ισχύος έως 43W, κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενο χαμηλό ιστό, κατά τα 
λοιπά όπως περιγράφεται και καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

 Η αποξήλωση του υφιστάμενου φωτιστικού σώματος και η μεταφορά του σε σημείο που θα 

υποδείξει ο Δήμος Τρικκαίων.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του νέου φωτιστικού σώματος. 

 Η προσαρμογή του φωτιστικού σώματος στον υφιστάμενο ιστό χαμηλού ύψους. 

 Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων στήριξης και 

προσαρμογής (ειδικά τεμάχια) για την εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού σώματος και 

κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση του Φ/Σ. 

Τιμή ενός τεμαχίου: 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 730,00 € 

 

Άρθρο 2 

Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, κορυφής, τεχνολογίας led, ισχύος 43W, με την εγκατάσταση 

Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος 
κορυφής τύπου led ισχύος 43W, κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενο χαμηλό ιστό, κατά τα λοιπά 
όπως περιγράφεται και καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

 Η αποξήλωση του υφιστάμενου φωτιστικού σώματος και η μεταφορά του σε σημείο που θα 

υποδείξει ο Δήμος Τρικκαίων.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του νέου φωτιστικού σώματος. 





Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης κινητικότητας -Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 45789.23-09.-2022 

 

  88 

 

 Η προσαρμογή του φωτιστικού σώματος στον υφιστάμενο ιστό χαμηλού ύψους και η αφαίρεση 

ενός εκ των δύο υφιστάμενων βραχιόνων. 

 Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων στήριξης και 

προσαρμογής (ειδικά τεμάχια) για την εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού σώματος και 

κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση του Φ/Σ. 

Τιμή ενός τεμαχίου: 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 850,00 € 

 

Άρθρο 3 

Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, αξονικό, τεχνολογίας led, ισχύος 55W, με την εγκατάσταση και το 
κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού. 

Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός αξονικού φωτιστικού 
σώματος τύπου led ισχύος έως 55W, κατάλληλου για τοποθέτηση σε κρεμαστό δίκτυο, κατά τα λοιπά 
όπως περιγράφεται και καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του φωτιστικού σώματος. 

 Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την υλοποίηση (μηχανικά και 

ηλεκτρολογικά) του κρεμαστού δικτύου, δηλαδή υλικά στήριξης του δικτύου, ειδικά εξαρτήματα 

στήριξης, ιστούς, καλώδιο και στηρίγματα αυτού και κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και 

έντεχνη κατασκευή του συνολικού δικτύου. 

 Η αποξήλωση του υφιστάμενου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού  και η μεταφορά των προϊόντων 

της αποξήλωσης σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος Τρικκαίων. Περιλαμβάνεται η αποσύνδεση 

και η αποξήλωση όλων των υλικών του κρεμαστού δικτύου (συμπεριλαμβανομένης της 

απομάκρυνσης των στελεχών αγκύρωσης από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες), η αποσύνδεση και η 

αποξήλωση μετά προσοχής του φωτιστικού σώματος, καθώς και η αποκατάσταση οποιαδήποτε 

βλάβης προκληθεί (στις παρακείμενες ιδιοκτησίες) κατά την απομάκρυνση όλων των υλικών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1.000,00 € 

 

Άρθρο 4 

Φωτιστικό σώμα οδών σε βραχίονα, τεχνολογίας led, ισχύος 55W, με την εγκατάσταση 

Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός φωτιστικού σώματος οδών 
σε βραχίονα τύπου led ισχύος έως 55W, κατάλληλου για τοποθέτηση σε υφιστάμενο βραχίονα επί 
σιδηροϊστού ή στύλου του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται και καθορίζεται στην Τεχνική 
Περιγραφή. Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

 Η αποξήλωση του υφιστάμενου φωτιστικού σώματος και η μεταφορά του σε σημείο που θα 
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υποδείξει ο Δήμος Τρικκαίων.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του νέου φωτιστικού σώματος. 

 Η προσαρμογή του φωτιστικού σώματος στον υφιστάμενο βραχίονα. 

 Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων στήριξης και 

προσαρμογής (ειδικά τεμάχια) για την εγκατάσταση και σύνδεση του φωτιστικού σώματος και 

κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση του Φ/Σ. 

Τιμή ενός τεμαχίου: 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 320,00 € 

 

2.2.4. Τεχνικές προδιαγραφές 

2.2.4.1. Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, αναρτώμενο, τεχνολογίας LED, ισχύος 43W 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι 
βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε 
διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα έχει διάμετρο Φ600mm ±10% και ύψος 360 mm 
±10mm, ενώ θα φέρει και διακοσμητικό δαχτυλίδι στην περίμετρο του και το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 
9kg.  

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί ως αναρτώμενο σε βραχίονα με ειδικό ταχυσύνδεσμο για 
εξασφάλιση υψηλής στεγανότητας και εύκολης εγκατάστασης, θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40°C τουλάχιστον έως +40°C τουλάχιστον. Το φωτιστικό δεν θα φέρει 
περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή 
φωτισμού να είναι CUT-OFF, ασύμμετρη. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο 
dimmable driver με συντελεστή ισχύος ≥0,95 το οποίο θα μπορεί να  ρυθμιστεί εργοστασιακά, ώστε να 
επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης, σε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
(αφή έως σβέση), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας (virtual midnight). 

Το άνω κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι ανοιγόμενο, μέσω άρθρωσης (μεντεσέ) από ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI304 ή χυτό αλουμίνιο, για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης, ενώ με το άνοιγμα του 
καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη 
ασφαλείας.  Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από PMMA ή άλλο ισοδύναμο συνθετικό 
υλικό για διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης. Στο εσωτερικό του θα διαθέτει ψύκτρα από αλουμίνιο 
τοποθετημένη πάνω από τα LED modules και επιπλέον ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της 
θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 
φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης 
να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 10KV τουλάχιστον και 
διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED 
παύσουν να λειτουργούν.  

Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη από 6.200lm ενώ η 
συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 43W. Ο βαθμός 
απόδοσης των LED δεν θα είναι μικρότερος από 160lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος από 120lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ ±10% και ο 
δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 
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ώρες λειτουργίας L90B10 (Τq 25°C) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη 
διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή των LED δεν θα πέσει 
χαμηλότερα από το 90% της αρχικής.  

Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη ισχύς - 
θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό 
έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να 
εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση 
μόνωσης ΙΙ, ενώ θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας σε ενσωματωμένο στεγανό ΙΡ68 ταχυσύνδεσμο. Το 
φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη για την εξισορρόπηση της πίεσης στο εσωτερικό του φωτιστικού 
με την εξωτερική πίεση του περιβάλλοντος και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον 
ΙΚ09.  

Θα φέρει αναφορά ελέγχου (test report) από κατάλληλο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει 
συμμόρφωση των LEDs με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility). Θα φέρει πιστοποιητικό 
ENEC από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-
3 και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Θα φέρει πιστοποιητικό CE, με το 
οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & 
EN61547:2009. Θα φέρει πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής 8.000 ωρών σε διάβρωση σε ομίχλη 
αλατονέφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9227 και δοκιμή αντοχής σε κραδασμούς σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 60068-2-6. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2004. Ο 
προμηθευτής/οικονομικός φορέας θα διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 
45001:2015. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών από τον κατασκευαστή. 

 

 

 





Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης κινητικότητας -Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 45789.23-09.-2022 

 

  91 

 

 

 

 

Σχέδιο 1: Ενδεικτικό σχέδιο φωτιστικού σώματος παραδοσιακού, αναρτώμενου. 

 

2.2.4.2. Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, αναρτώμενο, τεχνολογίας LED, ισχύος 43W 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι 
βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε 
διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα έχει διάμετρο Φ600mm ±10% και ύψος 700 mm 
±10mm, ενώ θα φέρει και διακοσμητικό δαχτυλίδι στην περίμετρο του και το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 
12kg.  

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί στην κορυφή ιστού και θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40°C τουλάχιστον έως +40°C τουλάχιστον. Το φωτιστικό δεν θα φέρει 
περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή 
φωτισμού να είναι CUT-OFF, ασύμμετρη. Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο 
dimmable driver με συντελεστή ισχύος ≥0,95 το οποίο θα μπορεί να  ρυθμιστεί εργοστασιακά, ώστε να 
επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης, σε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
(αφή έως σβέση), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας (virtual midnight).  

Το άνω κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι ανοιγόμενο, μέσω άρθρωσης (μεντεσέ) από ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI304 ή χυτό αλουμίνιο, για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης, ενώ με το άνοιγμα του 
καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη 
ασφαλείας.  Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από PMMA ή άλλο ισοδύναμο συνθετικό 
υλικό για διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης. Στο εσωτερικό του θα διαθέτει ψύκτρα από αλουμίνιο 
τοποθετημένη πάνω από τα LED modules και επιπλέον ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της 
θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 
φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης 
να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 10KV τουλάχιστον και 
διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED 
παύσουν να λειτουργούν.  

Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη από 6.200lm ενώ η 
συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 43W. Ο βαθμός 
απόδοσης των LED δεν θα είναι μικρότερος από 150lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος από 115lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ ±10% και ο 
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δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 
ώρες λειτουργίας L90B10 (Τq 25°C) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη 
διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή των LED δεν θα πέσει 
χαμηλότερα από το 90% της αρχικής.  

Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη ισχύς - 
θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό 
έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να 
εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση 
μόνωσης ΙΙ, ενώ θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας σε ενσωματωμένο στεγανό ΙΡ68 ταχυσύνδεσμο. Το 
φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη για την εξισορρόπηση της πίεσης στο εσωτερικό του φωτιστικού 
με την εξωτερική πίεση του περιβάλλοντος και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον 
ΙΚ09.  

Θα φέρει αναφορά ελέγχου (test report) από κατάλληλο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει 
συμμόρφωση των LEDs με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility). Θα φέρει πιστοποιητικό 
ENEC από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-
3 και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Θα φέρει πιστοποιητικό CE, με το 
οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & 
EN61547:2009. Θα φέρει πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής 8.000 ωρών σε διάβρωση σε ομίχλη 
αλατονέφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9227 και δοκιμή αντοχής σε κραδασμούς σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 60068-2-6. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2004. Ο 
προμηθευτής/οικονομικός φορέας θα διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 
45001:2015. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών από τον κατασκευαστή. 
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Σχέδιο 2: Ενδεικτικό σχέδιο φωτιστικού σώματος παραδοσιακού, κορυφής. 

 

2.2.4.3. Φωτιστικό σώμα παραδοσιακό, αξονικό, τεχνολογίας led, ισχύος 55W  

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι 
βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε 
διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα έχει διάμετρο Φ600mm ±10% και ύψος 360 mm 
±10mm, ενώ θα φέρει και διακοσμητικό δαχτυλίδι στην περίμετρο του και το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 
9kg.  

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί ως αναρτώμενο/αξονικό σε συρματόχοινο διατομής Φ6-12mm 
και θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -40°C τουλάχιστον έως +40°C 
τουλάχιστον. Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού να είναι CUT-OFF συμμετρική. Το φωτιστικό θα φέρει 
ενσωματωμένο προγραμματιζόμενο dimmable driver με συντελεστή ισχύος ≥0,95 το οποίο θα μπορεί να  
ρυθμιστεί εργοστασιακά, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης, σε συγκεκριμένες ώρες κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του (αφή έως σβέση), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας (virtual 
midnight).  

Το άνω κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι ανοιγόμενο, μέσω άρθρωσης (μεντεσε) από ανοξείδωτο ατσάλι 
AISI304 ή χυτό αλουμίνιο, για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης, ενώ με το άνοιγμα του 
καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη 
ασφαλείας.  Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από PMMA ή άλλο ισοδύναμο συνθετικό 
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υλικό για διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης. Στο εσωτερικό του θα διαθέτει ψύκτρα από αλουμίνιο 
τοποθετημένη πάνω από τα LED modules και επιπλέον ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της 
θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 
φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης 
να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 10KV τουλάχιστον και 
διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED 
παύσουν να λειτουργούν.  

Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη από 7.800lm ενώ η 
συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα υπερβαίνει τα 55W. Ο βαθμός 
απόδοσης των LED δεν θα είναι μικρότερος από 150lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος από 125lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ ±10% και ο 
δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 80.000 
ώρες λειτουργίας L90B10 (Τq 25°C) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη 
διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή των LED δεν θα πέσει 
χαμηλότερα από το 90% της αρχικής.  

Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκόμενη ισχύς - 
θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό 
έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να 
εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση 
μόνωσης ΙΙ, ενώ θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας σε ενσωματωμένο στεγανό ΙΡ68 ταχυσύνδεσμο. Το 
φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη για την εξισορρόπηση της πίεσης στο εσωτερικό του φωτιστικού 
με την εξωτερική πίεση του περιβάλλοντος και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον 
ΙΚ09.  

Θα φέρει αναφορά ελέγχου (test report) από κατάλληλο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει 
συμμόρφωση των LEDs με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility). Θα φέρει πιστοποιητικό 
ENEC από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-
3 και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Θα φέρει πιστοποιητικό CE, με το 
οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & 
EN61547:2009. Θα φέρει πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής 8.000 ωρών σε διάβρωση σε ομίχλη 
αλατονέφωσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9227 και δοκιμή αντοχής σε κραδασμούς σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 60068-2-6. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2004. Ο 
προμηθευτής/οικονομικός φορέας θα διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 
45001:2015. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών από τον κατασκευαστή. 
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Σχέδιο 3: Ενδεικτικό σχέδιο φωτιστικού σώματος παραδοσιακού, αξονικού. 

2.2.4.4. Φωτιστικό σώμα οδών σε βραχίονα, τεχνολογίας led, ισχύος 55W 

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με κατάλληλη βαφή και 
κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV 
ακτινοβολία, Θα φέρει δε οπωσδήποτε στο επάνω μέρος του πτερύγια απαγωγής της θερμότητας 
(ψήκτρες).  Θα φέρει πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής σε διάβρωση, τουλάχιστον 8.000 ωρών σε ομίχλη 
αλατονέφωσης κατά ISO 9227, και πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής σε κραδασμούς σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 60068-2-6.  

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα κυλινδρικής διατομής από Ø42mm έως Ø60mm ή 
ακόμα και απ’ ευθείας στην κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής από Ø42mm έως Ø60mm. Για 
το λόγο αυτό θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο 
ατσάλι το οποίο θα δίνει στο φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης τόσο προς τα πάνω (+) εφ’ όσον είναι 
τοποθετημένο επί της κορυφής ιστού όσο και προς τα κάτω (-) εφ’ όσον είναι τοποθετημένο σε βραχίονα, 





Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης κινητικότητας -Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 45789.23-09.-2022 

 

  96 

 

κατά τουλάχιστον 15⁰. Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο 
γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή.  

Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης ενώ με το άνοιγμα 
του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διακόπτη 
ασφαλείας. Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό από PMMA και στο εσωτερικό του θα διαθέτει ηλεκτρονική 
διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της 
θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας 
του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από τις 
διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και  ρεύματα αιχμής έως και 6kV. 

Η τελική φωτεινή ισχύς τoυ φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερη από 6.600lm και η συνολική του 
κατανάλωση (led + driver) δεν θα υπερβαίνει τα 55W. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού (τελικά lumens 
/ τελικά watts) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 120lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 
3.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι 
τουλάχιστον 80.000 ώρες για L90B10 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη 
διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει 
χαμηλότερα από το 90% της αρχικής. Η δηλούμενη διάρκεια ζωής των led θα συνοδεύεται από το σχετικό 
έγγραφο σύμφωνα με το πρότυπο LM80.  

Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – καταναλισκώμενη ισχύς - 
θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό 
έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο φωτομετρικό 
εργαστήριο. Το τροφοδοτικό του φωτιστικού (driver) θα πρέπει να είναι dimmable (Virtual midnight, CLO), 
με δυνατότητα λειτουργίας σε τουλάχιστον μία ακόμη στάθμη (χαμηλότερη) πλην της ονομαστικής.  

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να 
εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο 
τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ με στεγανό ΙΡ68 
ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων 
(συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων 
τουλάχιστον ΙΚ09.  

Το φωτιστικό θα έχει κατανομή φωτισμού CUT-OFF και θα φέρει Δήλωση Συμμόρφωσης κατά CE. Θα 
φέρει πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο από το οποίο θα προκύπτει η 
συμμόρφωση του με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) 
και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting) και με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility) και 
στο οποίο θα αναγράφεται μεταξύ άλλων η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας 
του, που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 50οC. Το φωτιστικό θα φέρει επίσης εργαστηριακές 
δοκιμές (test report) συμμόρφωσης με τα πρότυπα της οδηγίας EMC,  ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-
3, & ΕΝ55015, από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει 
να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων & ISO 14001. Ο 
προμηθευτής/οικονομικός φορέας θα διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 
45001:2015. 

Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών από τον κατασκευαστή. 
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Σχέδιο 4: Ενδεικτικό σχέδιο φωτιστικού σώματος οδών σε βραχίονα. 

 

2.2.4.5. Τεχνικές προδιαγραφές κρεμαστού δικτύου 

Για την υλοποίηση του κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού προβλέπονται θέσεις φωτιστικών σημείων 
εγκατεστημένα σε εγκάρσιες διατάξεις συρματόσχοινων (Σχέδιο 5),  σε απόσταση μέχρι τριάντα (30) 
μέτρων μεταξύ τους και ύψος από 5 έως 7 μέτρα.  

 

Οι θέσεις των εγκάρσιων σημείων θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, ενώ για την υλοποίηση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού εκτός των παραπάνω αναφερθέντων θα γίνει εγκατάσταση διαμήκους συρματόσχοινου 
από εγκάρσια διάταξη σε εγκάρσια διάταξη (από φωτιστικό σώμα σε φωτιστικό σώμα) το οποίο θα 
συγκρατεί το καλώδιο ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σωμάτων, τύπου E1VV-U,-R,-S (NYY), ονομ. τάσης 
600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής από 3Χ4mm2 έως 5Χ6mm2. Τα καλώδια θα εκκινούν 
από τα υφιστάμενα πίλλαρ (ή/και από σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία) και θα ασφαλίζονται στον 
Ηλεκτρικό Πίνακα του κάθε πίλλαρ, ενώ κάθε γραμμή θα ελέγχεται από ξεχωριστό ρελέ διαφυγής. Το 
καλώδιο θα αναρτάται στο συρματόσχοινο με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα ανά 40 εκατοστά. 
Ιδιαίτερη πρόβλεψη θα υπάρξει για την προστασία των σημείων καθόδου των καλωδίων από το εναέριο 
δίκτυο προς τα υφιστάμενα πίλλαρ. Θα χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας κατάλληλης 
διατομής και ύψους. 
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Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων και η διάταξη του κρεμαστού δικτύου θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κτίριο στην οικοδομική γραμμή η στήριξη θα γίνεται επί 
γαλβανισμένου κολουροκωνικού, κυλινδρικού ή τηλεσκοπικού ιστού ύψους 7 μέτρων. Η στήριξη του 
συρματόσχοινου στον ιστό θα γίνεται με κατάλληλο κρίκο αγκύρωσης (Σχέδιο 6), ακολουθώντας 
αντίστοιχες κατά τα λοιπά διατάξεις του σχεδίου 5. Οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση θα πρέπει να έχει την 
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ιστών (διάμετρος βάσης, διάμετρος 
κορυφής, πάχος ελάσματος, τρόπος θεμελίωσης, πλάκα έδρασης κ.λ.π.) καθώς και τα χαρακτηριστικά της 
βάσης θεμελίωσης του ιστού (διαστάσεις, σύνθεση και οπλισμός σκυροδέματος, διαστασιολογηση 
αγκυρίων κ.λ.π.) θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στατική 
μελέτη του ιστού για την συγκράτηση τόσο του δικτύου όσο και του φωτιστικού σώματος που προσφέρει. 

 

Σχέδιο 5: Ενδεικτικό σχέδιο εγκάρσιας διάταξης (κάτοψη) κρεμαστού δικτύου για την στήριξη φωτιστικού 
σώματος. 
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Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  του ιστού αναλύονται παρακάτω: 

 Ύψος ιστού 7μ. 

 Υλικό κατασκευής: Γαλβανισμένος σιδηροϊστός. 

 Κατάλληλος για τάνυση συρματόσχοινου, οριζόντιου φορτίου κορυφής κατ’ ελάχιστο 400kg. 
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Σχέδιο 6: Ενδεικτικά σχέδια απλής εγκάρσιας διάταξης (στήριξη 1) και διπλής εγκάρσιας διάταξης (στήριξη 
2)  κρεμαστού δικτύου με το ένα άκρο σε συνδεδεμένο σε ιστό.  

 

Το συρματόσχοινο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το μήκος του δικτύου θα είναι διαμέτρου 8mm και όλα 
τα υλικά και μικροϋλικά (όπως αποτυπώνονται στα σχέδια) θα είναι γαλβανισμένα. Η μέση απόσταση από 
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τοίχο στήριξης σε τοίχο στήριξης ή ιστό είναι 12 μέτρα και η μέση απόσταση από φωτιστικό σώμα σε 
φωτιστικό σώμα είναι από 25 έως 30 μέτρα. Οποιοδήποτε επιπλέον μήκος συρματόσχοινου απαιτηθεί θα 
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο προμηθευτή. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει 
οποιοδήποτε υλικό ή μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή του κρεμαστού 
δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τοποθέτηση και ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων στις θέσεις 
τους. 

Ενδεικτικά υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους: 

 

α/α Εξάρτημα κρεμαστού δικτύου Τεχνικά χαρακτηριστικά 

1 Συρματόσχοινο 
8mm διάμετρος, γαλβανισμένο, αντοχής 

τουλάχιστο 1390 Kg 

2 Άγκιστρα ή στελέχη αγκύρωσης 
Γαλβανισμένο, Μ12, στερεωμένο επί τοίχου 

με κατάλληλα χημικά βύσματα 

3 Εντατήρας συρματόσχοινου 1/2’’ x 10 5/8’’, γαλβανισμένο 

4 Σφιγκτήρας απλού συρματόσχοινου Γαλβανισμένο, 3/8’’ 

5 
Σφιγκτήρας διασταυρωμένου 

συρματόσχοινου 
Κατάλληλων διαστάσεων, γαλβανισμένος 

6 Βρόγχος πρόσδεσης (ροδάντζα) Γαλβανισμένο 1 ¾’’ 

7 Διακλαδωτήρας συρματόσχοινου Κυκλικός διαμέτρου 14 mm, γαλβανισμένος 

8 
Κρίκος αγκύρωσης μετά κοχλιωτού 

πύρου ½’’ (ναυτικό κλειδί) 
Γαλβανισμένο 

9 Καλώδια τροφοδοσίας 

E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V 

με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής από 

3x4mm2 έως 5x6mm2 

10 Εξαρτήματα πρόσδεσης καλωδίου Μεταλλικά – γαλβανισμένα, ανά 40cm 

11 Ρομβοειδής διακλαδωτήρας Γαλβανισμένος 110mm x 160mm 

 

Σχετικά με τις προτεινόμενες διατάξεις: 

1. Οι σχεδιασμένες τυπικές διατάξεις κατασκευής των εναερίων δικτύων δεν εξαντλούν, όλες τις 
δυνατές περιπτώσεις . Οποιαδήποτε περίπτωση δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ήδη υποδεικνυόμενες 
λύσεις, θα αντιμετωπιστεί με κατάλληλο συνδυασμό τμημάτων των διατάξεων αυτών. 

2. Η τάνυση των αξονικών συρματόσχοινων θα είναι απολύτως επιμελημένη, ώστε τα συρματόσχοινα να 
είναι πρακτικά οριζόντια (χωρίς βέλος ή κλίση). 

3. Κάθε συρματόσχοινο θα στηρίζεται σε τουλάχιστον δύο σημεία στα οικοδομικά στοιχεία. 
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4. Η όλη κατασκευή θα συνδυάζει την απλότητα της κατασκευής με την αρτιότερη αισθητικά τελική 
εικόνα του δικτύου. 

 

 

 

 

 

2.3. Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων δύο, τριών και τεσσάρων κάδων 
απορριμμάτων,  συνολικής χωρητικότητας 2200, 3300 και 4400 λίτρων αντίστοιχα 

2.3.1. Περιγραφή 

Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 4 συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων. Με τον 
τρόπο αυτό αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων, έτσι ώστε 
να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία που απαιτούν αισθητική 
και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. 

 

Είδος Συστήματος 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος 
δύο κάδων απορριμμάτων των 1100 λίτρων, συνολικής 
χωρητικότητας 2200 λίτρων 

Τεμάχια 1 

Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος 
τριών κάδων απορριμμάτων των 1100 λίτρων, 
συνολικής χωρητικότητας 3300 λίτρων 

Τεμάχια 1 

Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος 
τεσσάρων κάδων απορριμμάτων των 1100 λίτρων, 
συνολικής χωρητικότητας 4400 λίτρων 

Τεμάχια 2 

 

 

2.3.2. Τεχνικές προδιαγραφές 

2.3.2.1. Γενικά 

Το υπόγειο σύστημα θα πρέπει να είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και να έχει  
αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το σύστημα των υπόγειων 
κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση 
του χωρίς προβλήματα. Θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλο για συνεργασία με τον υφιστάμενο 
στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου Τρικκαίων, δηλαδή η αποκομιδή των κάδων θα γίνεται με 
συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης με σύστημα βραχιόνων και με σύστημα χτένας 
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με το οποίο ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων, 
χωρίς να απαιτείται καμία προσαρμογή.  

Τα συστήματα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλά  στο σχεδιασμό και στη 
λειτουργία τους, ώστε να προσφέρουν εύκολο χειρισμό και απλές συνθήκες συντήρησης και κατάλληλες 
και ασφαλείς συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό όταν όπου και όταν απαιτείται.  

Το υπόγειο σύστημα θα αποτελείται από μεταλλική κατασκευή, με λειτουργία ανάβασης και κατάβασης 
του υπόγειου συστήματος, μέσω κατάλληλου τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 3ΚW, ώστε 
να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η ισχύς του θα είναι τέτοια που θα εξασφαλίζει 
ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον 30%. 

Τα συστήματα θα φέρουν τους αντίστοιχους (2, 3 ή 4) τροχήλατους κάδους απορριμμάτων σύμφωνους  με 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕN 840-2/5/6, χωρητικότητας 1100 λίτρων ο καθένας. 

Το υπέργειο τμήμα του συστήματος θα φέρει θυρίδες εισαγωγής απορριμμάτων, καλαίσθητα 
σχεδιασμένες ώστε να αναβαθμίζεται αισθητικά ο περιβάλλοντας χώρος. Η προσαρμογή τους στην 
πλατφόρμα είναι απόλυτα στεγανή και τοποθετούνται, έτσι ώστε, οι θυρίδες να οδηγούν τα απορρίμματα, 
σχεδόν στο κέντρο του κάθε κάδου.  

Τα απορρίμματα που εισέρχονται από τις  θυρίδες εισαγωγής θα πρέπει να καταλήγουν απευθείας στους 
υπογειοποιημένους κάδους. Στη φάση της αποκομιδής των απορριμμάτων, ο αρμόδιος υπάλληλος ,θα 
δίδει κίνηση επί ποινή αποκλεισμού, μέσω κατάλληλου χειριστηρίου με το οποίο θα ανυψώνει του 
υπόγειο σύστημα αποκαλύπτοντας τους κάδους προς αποκομιδή. Η κάτω επιφάνεια του συστήματος 
υπογείων κάδων, μόλις ανυψωθεί το σύστημα, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι στο ίδιο επίπεδο με το 
ύψος του διαμορφωμένου εδάφους, ώστε οι κάδοι να εκκενώνονται και να επανατοποθετούνται 
απρόσκοπτα στη θέση τους και στη συνέχεια να κατεβαίνει το σύστημα  στην αρχική του θέση. 
Επιπροσθέτως όταν η πλατφόρμα έχει ανυψωθεί πλήρως θα παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης  
ασφάλισης, στη θέση αυτή,  με τέσσερις(4) πείρους. 

Οι υπόγειοι κάδοι θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στα σημεία που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία. Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων κλάδων οι απαιτούμενες εργασίες 
εγκατάστασής τους θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του Αναδόχου. 

 

2.3.2.2. Φρεάτιο 

Το υπόγειο τμήμα θα πρέπει να αποτελείται από το κεντρικό φρεάτιο, εσωτερικών διαστάσεων  2600 x 
1500 mm (μήκος Χ πλάτος) για το σύστημα των δύο υπόγειων κάδων, 3600 x 1500 mm για το σύστημα των 
τριών υπόγειων κάδων και 5000 x 1500 mm για το σύστημα των τεσσάρων υπόγειων κάδων, με βάθος  
2140 mm  σε όλες τις περιπτώσεις.  

Ο πυθμένας του φρεατίου θα πρέπει να είναι οριζοντιωμένος, τα δε τοιχία είναι απολύτως 
«αλφαδιασμένα» ως προς την κατακόρυφη, για την ανεμπόδιστη τοποθέτηση του υπογείου συστήματος 
και τη λειτουργία της ανυψωτικής διάταξης. Επίσης  η στέψη των τοιχίων ( που διαμορφώνεται με πλάτος 
15 εκ.) είναι κατάλληλα «αλφαδιασμένη», έτσι ώστε,  να μην δημιουργούνται προεξοχές ή εξογκώματα, 
που παρεμποδίζουν, τη σωστή τοποθέτηση της πλατφόρμας του φρεατίου. 
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Παραπλεύρως θα πρέπει να κατασκευάζεται μικρών εσωτερικών διαστάσεων φρεάτιο (650 x 900 mm)  με 
μεταλλικό κάλυμμα, μέσα στο οποίο θα τοποθετείται ο  ηλεκτροκινητήρας και πάνω στο οποίο 
προσαρμόζεται κατακόρυφη μεταλλική στήλη που φέρει το ηλεκτρικό χειριστήριο.  

Επειδή το κύριο σύστημα βύθισης και ανύψωσης των κάδων βρίσκεται σε πλαίσιο εντός του εδάφους και 
προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα από τις ωθήσεις των παράπλευρων γαιών και των 
υπερκείμενων φορτίων, το φρεάτιο θα πρέπει να κατασκευάζεται  από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας 
C20/25, κατάλληλου πάχους (κατ’ ελάχιστο 15cm), με οπλισμό εσχάρα Φ12/15 η εναλλακτικά διπλή 
εσχάρα Φ10/20, ποιότητας χάλυβα B500C. Ο πυθμένας του φρεατίου (κατ’ ελάχιστο 15cm), θα πρέπει να 
κατασκευάζεται και αυτός από ίδιας ποιότητας οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τη διαμόρφωση της βάσης 
θεμελίωσης και την αποφυγή της άμεσης επαφής του σιδηρού οπλισμού με το έδαφος, προηγείται 
συμπύκνωση του εδάφους θεμελίωσης και διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας. 

Το δάπεδο του φρεατίου θα επιστρωθεί με πλακίδια για τον εύκολο καθαρισμό του. 

Το φρεάτιο θα πρέπει να είναι στεγανοποιημένο και οι διαστάσεις του κατάλληλες ώστε να εισέρχεται 
χωρίς πρόβλημα το όλο σύστημα βύθισης και ανύψωσης των κάδων. Στο κατώτερο σημείο της 
εγκατάστασης θα πρέπει να κατασκευαστεί  φρεάτιο συλλογής όμβριων υδάτων, διαστάσεων 
50Χ50Χ50cm, όπου εκεί θα τοποθετείται αντλία για την αυτόματη αποστράγγιση, στο ρείθρο του 
πεζοδρομίου ή του δικτύου ομβρίων (εφόσον υφίσταται), σε περίπτωση εμφάνισης υδάτων εντός του 
φρεατίου. Τα τοιχώματα του φρεατίου θα  φέρουν τις κατάλληλες οπές για την είσοδο και έξοδο των 
καλωδιώσεων - σωληνώσεων κλπ.  

Όπου απαιτείται σε κοντινή απόσταση από το φρεάτιο, και σε θέση που θα υποδεικνύει η ΔΕΔΔΗΕ, 
κατασκευάζεται  βάση  από οπλισμένο σκυρόδεμα,  διαστάσεων 1400 x 600 mm  (μήκος Χ πλάτος) και 
συνολικού ύψους 1400 mm (με τα 400 mm -περίπου-  πάνω από τη  τελική στάθμη του διαμορφωμένου 
εδάφους) για την έδραση του  κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), εντός του οποίου θα  τοποθετείται ο 
ηλεκτρικός πίνακας και για την έδραση του ιστού (συνολικού ύψους 6 m) στην περίπτωση  υπέργειας 
ηλεκτροδότησης. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες και υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του φρεατίου  θα 
πραγματοποιηθούν με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. 

Η ευθύνη ηλεκτροδότησης ανήκει στον Δήμο Τρικκαίων.  Η ευθύνη για την ηλεκτρολογική σύνδεση με το 
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον μετρητή ρεύματος ανήκει στον προμηθευτή. 

 

2.3.2.3 Μεταλλική κατασκευή 

 Υπόγειο τμήμα 
Στο τμήμα αυτό, που εδράζεται και πακτώνεται στον πυθμένα και στα πλευρικά τοιχώματα του φρεατίου, 
θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος ο μηχανισμός ανύψωσης. Το κατώτερο επίπεδο περιλαμβάνει τη 
πλατφόρμα του υπογείου συστήματος. Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλους 
γαλβανισμένους εν θερμώ  κοιλοδοκούς, δοκούς τύπου «Γ» ή τύπου «Π» και στραντζαριστά ελάσματα.   

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή 
στα αναπτυσσόμενα φορτία (>500Kg/m2).  

Στα τέσσερα άκρα του πλαισίου έδρασης της πλατφόρμας, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι κοχλίες και 
ρεγουλατόροι για το αλφάδιασμα και την πάκτωση του όλου συστήματος στον πυθμένα και τα τοιχώματα 
του φρεατίου. 
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Επισημαίνεται ότι η διάταξη και η θέση του ηλεκτροϋδραυλικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει την 
ευχερή συντήρηση και επισκεψιμότητά  του σε περίπτωση βλάβης. Να αναφερθεί στην τεχνική προσφορά 
η διαδικασία συντήρησης – επισκευής βλαβών χωρίς την χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου π.χ. γερανών 
κλπ. 

 

 Υπέργειο τμήμα 
Το υπόγειο τμήμα θα πρέπει να  καλύπτεται από μια υπέργεια πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στη στάθμη 
του πεζοδρομίου ή του διαμορφωμένου εδάφους και είναι κατασκευασμένη από φύλλο αλουμινίου με 
αντιολισθητική επιφάνεια. Η πλατφόρμα θα εφάπτεται του διαμορφωμένου εδάφους, με τέτοιο τρόπο 
ώστε, να διασφαλίζεται επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών αλλά και της 
εισροής υδάτων εντός του φρεατίου και των κάδων. Για το σκοπό αυτό στα τέσσερα άκρα του πλαισίου 
έδρασης  της πλατφόρμας, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι κοχλίες και ρεγουλατόροι για το 
αλφάδιασμα και την πάκτωση του όλου συστήματος στα τοιχώματα του φρεατίου. 

Η πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να είναι από ή από αντιολισθητική λαμαρίνα ή θα μπορεί να δεχθεί 
επιφανειακή πλακόστρωση , σκληρή επίστρωση ή και ασφαλτική επίστρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
τους Δήμου ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης του συστήματος. 

Πάνω στην πλατφόρμα, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες εργονομικού ύψους (περίπου 1,00 m) 
καλαίσθητες  χοάνες, διπλού τοιχώματος και τραπεζοειδούς διατομής, μία για κάθε υπογειοποιημένο 
κάδο, με εξωτερικό τοίχωμα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα INOXAISI 304, οι οποίες 
διαθέτουν στόμιο ικανών διαστάσεων, για την εύκολη εισαγωγή των απορριμμάτων. Οι χοάνες αυτές θα 
πρέπει να  φέρουν κατάλληλη θυρίδα αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, για την αποτροπή εισροής των 
νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. Στη βάση της κάθε χοάνης θα πρέπει να υπάρχει μηχανικό 
ποδοπετάλ για την ευχερή και εύκολη λειτουργία των θυρίδων από τους χρήστες. Πατώντας μία φορά το  
ποδοπετάλ η θυρίδα ανοίγει πλήρως. Η θυρίδα θα κλείνει σε κάθε περίπτωση,  είτε ανοιχθεί χειροκίνητα, 
είτε ανοιχθεί με τον ποδομοχλό θα επανέρχεται στην αρχική της θέση αργά και ομαλά μέσω κατάλληλου 
μηχανισμού (αμορτισέρ) προς αποφυγή τραυματισμού των χρηστών. 

Κάθε χοάνη θα πρέπει να φέρει διπλή ενδεικτική λυχνία LEDΦ2224V, κόκκινου και πράσινου χρώματος, με 
το κόκκινο χρώμα να  ενεργοποιείται, μέσω φωτοκύτταρου ανακλαστήρα PNP 4 m, όταν ο κάδος γεμίζει. 

Το είδος των απορριμμάτων που θα δέχεται η κάθε χοάνη θα καθορίζεται από αυτοκόλλητες επιγραφές 
τις οποίες θα εφαρμόσει ο ανάδοχος σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

2.3.2.4. Βαφή  

Όλος ο μεταλλικός σκελετός της κατασκευής,  που είναι υπογειοποιημένος  εντός του φρεατίου, θα πρέπει 
να έχει υποστεί  θερμό γαλβάνισμα μετά την πλήρη συγκόλλησή των μεταλλικών μερών μεταξύ τους, για 
την μακροχρόνια προστασία τους έναντι της σκουριάς. 

 

2.3.2.5. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας 

Το υπόγειο σύστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει: 

 Ελαιοδυναμικό σύστημα το οποίο θα αποτελείται από σύστημα, τριφασικού ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος 3ΚW, δοχείου λαδιού με αναπνευστικό, ελαιοδείκτη, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 
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διεύθυνσης ροής, ανακουφιστική βαλβίδα υπερφόρτωσης και αντλία κατάλληλης παροχής λαδιού, 
τοποθετημένων εντός μεταλλικής σκάφης ορθογωνικής διατομής για την προστασία του 
συστήματος και την περίπτωση διαρροής. 

 Υδραυλικό σύστημα, με δύο ειδικά σχεδιασμένους υδραυλικούς κυλίνδρους, οι οποίοι 
τροφοδοτούνται από ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης, για την ανύψωση και την βύθιση του 
συστήματος. Η διάταξη και η θέση του ηλεκτροϋδραυλικού μηχανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει 
την ευχερή συντήρηση και επισκεψιμότητά του σε περίπτωση βλάβης. 

 Θα υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα για την δυνατότητα ανύψωσης του μηχανισμού βύθισης σε 
περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής ή βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος  (χειροκίνητη 
υδραυλική αντλία ή βαλβίδα με ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με υδραυλική παροχή οχήματος 
κ.λπ.). 

 Ηλεκτρικό σύστημα σχεδιασμένο με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας που επιτρέπει 
μέσω κατάλληλων διατάξεων και ασφαλειών, την άψογη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι κλειστός(προστασία IP 65, πρότυπο EN 60204/1 ή ισοδύναμο 
αυτού). Όλα τα υλικά και συσκευές που χρησιμοποιούνται για το ηλεκτρικό σύστημα είναι 
κατάλληλα για το περιβάλλον στο οποίο εγκαθίστανται και ανταποκρίνονται στις διατάξεις CE. Όλο 
το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με γείωση. Η παροχή ρεύματος για την κίνηση του 
ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είναι τριφασική 380-400V 50 Hz, ενώ όλα τα υπόλοιπα  ηλεκτρικά 
συστήματα τροφοδοτούνται με χαμηλή τάση 24V DC. 

 Ηλεκτρικό χειριστήριο, για την άνοδο και την κάθοδο του υπογειοποιημένου συστήματος, το 
οποίο για λόγους ασφάλειας, λειτουργεί με τη συνεχή πίεση  του κατάλληλου μπουτόν και είναι 
τοποθετημένο σε σταθερή βάση που φέρει κατάλληλη θυρίδα με κλειδαριά. 

 Δύο πυροσβεστήρες οροφής, που θα προσαρμόζονται στο πλαίσιο έδρασης  της υπέργειας 
πλατφόρμας, ξηράς κόνεως, 1 kg έκαστος, με δυνατότητα κατάσβεσης στερεών, υγρών και αέριων 
καύσιμων υλικών. 

 

2.3.2.6. Προδιαγραφές κατασκευής του συστήματος 

Το σύστημα θα πρέπει να φέρει σήμανση CE, και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια στην χρήση του. 

 

2.3.2.7. Κάδοι απορριμμάτων 

Οι κάδοι που χρησιμοποιούνται στο υπόγειο σύστημα απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από 
υψηλής πυκνότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρίς συμμετοχή ανακυκλούμενου προϊόντος, 
χωρητικότητας 1100 λίτρων και θα ακολουθούν τα ευρωπαϊκά  πρότυπα ΕΝ 840 και θα είναι ικανοί να 
δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα.  

Ο κάθε κάδος έχει σχήμα κωνικό, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση και η πλύση του. Λόγω του βάρους 
των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου, 
αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα θα είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των 
τοιχωμάτων, κατά την χρήση του. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν ισχυρές κάθετες  βαθιές νευρώσεις, ώστε 
να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του.  

Επίσης, στα πλευρικά τοιχώματα, εκτός από τις νευρώσεις, θα υπάρχουν ειδικές ενισχυμένες βάσεις και 
ενίσχυση των πλευρικών τοιχωμάτων για ασφαλή στήριξη των βάσεων ανύψωσης του κάδου.  
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Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο 
κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 χιλιοστών, που χρησιμεύουν για 
την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες) αλλά 
και για την οδήγηση και την ασφάλιση τους σε συγκεκριμένη θέση μέσα στο υπόγειο σύστημα κάδων. 
Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό 
σύστημα τύπου κτένας.  

Ο κάδος θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές (κατ’ ελάχιστο τέσσερεις περιμετρικά του κάδου) 
κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του από το 
προσωπικό καθαριότητας.  

Ο κάδος θα έχει τέσσερις αθόρυβους τροχούς βαρέως βιομηχανικού τύπου με πέλμα από συμπαγές 
ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας, διαμέτρου  200mm, αντοχής φορτίου 200 κιλών ο κάθε ένας 
και ικανότητας περιστροφής του περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο, έτσι ώστε να είναι ευέλικτος σε 
περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. Οι δύο από τους τέσσερις τροχούς 
θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα πέδησης . 

Ο κάθε τροχός θα στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και θα συνδέεται με τον 
κάδο, μέσω ειδικής βάσεως, κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά 
φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.  

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του θα υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών 
μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή θα καλύπτεται με ειδικό καπάκι και θα πρέπει να έχει 
απόλυτη στεγανότητα.  

 

2.3.2.8. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πληρότητας και επικοινωνίας 

Ο προσφέρων θα πρέπει να παραχωρήσει στον Δήμο μια δωρεάν άδεια χρήσης, με διάρκεια όση και η 
διάρκεια της εγγύησης,  από την ολοκλήρωση των παραδόσεων, για το λογισμικό πρόγραμμα 
παρακολούθησης (read only) για τα συστήματα που θα παραδώσει. 

Το λογισμικό παρακολούθησης των υπογειοποιημένων κάδων θα είναι εγκατεστημένο σε διαδικτυακή 
πλατφόρμα  (web browser) και ο φορέας θα μπορεί να παρακολουθεί από οποιοδήποτε υπολογιστή 
διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο τα δεδομένα, εισερχόμενος στο σύστημα με όνομα και κωδικούς 
χρήστη τους οποίος θα παραχωρήσει προς τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος. Επίσης στο σύστημα θα πρέπει να 
δίδεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης σε περισσότερους του ενός χρήστες. 

Το λογισμικό παρακολούθησης θα πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες τουλάχιστον για: 

o Το ποσοστό πληρότητας για κάθε συλλογέα χωριστά ανά μισή ώρα.   
o Την απαίτηση αποκομιδής όταν ο συλλογέας είναι πλήρης. 
o Την γεωγραφική θέση σε χάρτη του συλλογέα. 
o Ειδοποίηση πυρανίχνευσης.   
o Την βέλτιστη διαδρομή αποκομιδής του απορριμματοφόρου σε χάρτη. 

Επίσης το λογισμικό παρακολούθησης (software) θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση ιστορικότητας 
χρήσης (π.χ συχνότητα αποκομιδής, ταχύτητα πλήρωσης των κάδων κ.λπ.). 

Στην προσφορά του διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για τα παραπάνω 
συστήματα και το software με λεπτομερή παρουσίαση της λειτουργίας, παρουσίαση demo οθόνης ή και 
εκτύπωσης στοιχείων. 
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Το σύστημα (αισθητήρες, hardware, software, συστήματα επικοινωνίας) πρέπει να λειτουργεί ήδη ευρέως 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

2.3.2.9. Μέτρα ασφάλειας και υγιεινής 

Κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφάλειας και 
υγιεινής που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την φύση και το είδος των εκτελούμενων εργασιών. 
Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την σωστή σήμανση και όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες περίφραξης και φύλαξης των περιοχών επέμβασης. 

 

2.3.2.10. Θέσεις τοποθέτησης των συστημάτων υπόγειων κάδων 

Οι θέσεις για την τοποθέτηση των συστημάτων υπόγειων κάδων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α ΟΔΟΣ/ΘΕΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Αλβανικού Μετώπου (Κτίριο Π.Ε. Τρικάλων) Υπόγειο Σύστημα 4 Κάδων 

2 Στουρνάρα και Ερμού Υπόγειο Σύστημα 2 Κάδων 

3 25ης Μαρτίου (Πλατεία ΟΤΕ) Υπόγειο Σύστημα 4 Κάδων 

4 21ης Αυγούστου και 28ης Οκτωβρίου (Λαϊκή 
Αγορά) Υπόγειο Σύστημα 3 Κάδων 

Περισσότερες διευκρινίσεις για τα ακριβή σημεία θα δοθούν από την υπηρεσία. 

 

2.3.2.11. Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς (με ποινή αποκλεισμού) 

Προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί δοκιμασμένα στην χρήση προϊόντα αποφεύγοντας λάθη και 

αστοχίες πρότυπων κατασκευών, στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα κατατεθούν κατά την υποβολή 

της προσφοράς και τα παρακάτω: 

i. Λίστα όμοιων παραδόσεων του προμηθευτή ή του κατασκευαστή των υπόγειων συστημάτων ιδίου 

τύπου (δηλαδή με πλατφόρμα ανύψωσης των κάδων), από την οποία θα προκύπτει ότι έχει 

παραδώσει κατά την τελευταία τριετία,  στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ποσότητα υπόγειων 

συστημάτων, τουλάχιστον ίση με την δημοπρατούμενη. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποίηση 

για κατασκευή εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), 

ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική 

προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

ii. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα 

προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι τουλάχιστον δύο (2) 

εξειδικευμένοι τεχνίτες και (1) ηλεκτρολόγο / μηχανολόγο μηχανικό. Ο προμηθευτής επί ποινή 

αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού 

διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής 
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Διαχείρισης) και ISO 45001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν 

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

iii. Πιστοποιητικά ΕΝ-840 - 2/5/6 - από πιστοποιημένα  κέντρα - για τους προσφερόμενους 

εσωτερικούς κάδους. 

iv. Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από δύο έτη. Η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 

οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της 

υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στην έδρα 

του Δήμου ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα 

μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 

από 180 ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.  

v. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ότι αναλαμβάνει, με δική του ευθύνη και έξοδα, να επιδείξει 

στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, εντός δέκα ημερών εφόσον απαιτηθεί, όμοιο 

σύστημα εν λειτουργία στην Ελλάδα. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής θα παρέχει ανταλλακτικά στο Δήμο για τουλάχιστον 10 έτη 

καθώς και ότι το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι 10 

ημέρες από τη ζήτησή τους. 

vii. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών 

να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης. 

viii. Το σύστημα θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση, τοποθετημένο στα σημεία που θα υποδειχθούν από 

τον Δήμο. 
 

2.3.4. Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

 

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

1 

Οι υπόγειοι κάδοι θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν 
σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον Δήμο. 

 

ΝΑΙ   

2 

Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων 
κάδων οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης τους θα 
πραγματοποιηθούν με δαπάνη του Αναδόχου. 

 

ΝΑΙ   
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3 

Το σύστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλο για 
συνεργασία με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων 
του δήμου, δηλαδή συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα 
οπίσθιας φόρτωσης με μηχανισμό τύπου πρέσας και 
κατάλληλο για συνεργασία με τους υφιστάμενους κάδους 
απορριμμάτων. 

 

ΝΑΙ   

4 

Η εκκένωση τους θα επιτυγχάνεται με σύστημα βραχιόνων 
και με σύστημα «χτένας»  του ανυψωτικού μηχανισμού του 
απορριμματοφόρου οχήματος με τον οποίο ανατρέπονται 
οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων. 

 

ΝΑΙ   

5 

Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι 
στεγανό και να προσφέρει εύκολο χειρισμό και ασφαλείς 
συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό. θα 
πρέπει να αποτελείται από μεταλλική κατασκευή, με 
λειτουργία ανάβασης και κατάβασης του υπόγειου 
συστήματος, μέσω κατάλληλου τριφασικού 
ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον  3ΚW, ώστε να 
υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής και 
θα φέρει τροχήλατους κάδους απορριμμάτων σύμφωνους  
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕN 840-2/5/6, χωρητικότητας 
1.100 λίτρων ο καθένας, κατασκευασμένους με έκχυση υπό 
υψηλή πίεση πολυαιθυλενίου υψηλής μοριακής 
πυκνότητας (HDPE), ανθεκτικούς στη διάβρωση και 
επαρκώς εύκαμπτους ώστε να αντέχουν σε κτυπήματα και 
προσκρούσεις. Η κατασκευή των τροχήλατων κάδων  με το 
παραπάνω υλικό συμβάλλει επιπροσθέτως στη μείωση του 
θορύβου κατά τις διαδικασίες αποκομιδής. 

 

ΝΑΙ   

6 

Το σύστημα θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια στην χρήση του. 

 

ΝΑΙ   

7 

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με 
πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον 30%. 
Ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο είναι τα 1020 κιλά για σύστημα 
με χωρητικότητα 2200 λίτρα με δύο εσωτερικούς κάδους, 
τα 1530 κιλά για σύστημα με χωρητικότητα 3300 λίτρα με 
τρεις εσωτερικούς κάδους και 2040 κιλά για σύστημα με 
χωρητικότητα 4400 λίτρα με τέσσερις εσωτερικούς κάδους 
(Ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο κάδου 1100 λίτρων 440 κιλά 
πλέον το βάρος του κάδου). 

 

ΝΑΙ   

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 
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8 

Τα απορρίμματα που εισέρχονται από τις  θυρίδες 
εισαγωγής θα πρέπει να καταλήγουν απευθείας στους 
υπογειοποιημένους κάδους. Στη φάση της αποκομιδής των 
απορριμμάτων, ο αρμόδιος υπάλληλος ,θα δίδει κίνηση επί 
ποινή αποκλεισμού, μέσω κατάλληλου χειριστηρίου με το 
οποίο θα ανυψώνει του υπόγειο σύστημα αποκαλύπτοντας 
τους κάδους προς αποκομιδή. Η κάτω επιφάνεια του 
συστήματος υπογείων κάδων, μόλις ανυψωθεί το σύστημα, 
θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι στο ίδιο επίπεδο με το 
ύψος του διαμορφωμένου εδάφους, ώστε οι κάδοι να 
εκκενώνονται και να επανατοποθετούνται απρόσκοπτα στη 
θέση τους και στη συνέχεια να κατεβαίνει το σύστημα  στην 
αρχική του θέση. Επιπροσθέτως όταν η πλατφόρμα έχει 
ανυψωθεί πλήρως θα παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης  
ασφάλισης, στη θέση αυτή,  με τέσσερις (4) πείρους. 

 

ΝΑΙ   

Φρεάτιο 

9 

Το υπόγειο τμήμα θα πρέπει να αποτελείται από το 
κεντρικό φρεάτιο, εσωτερικών διαστάσεων  2600 x 1500 
mm (μήκος Χ πλάτος) για το σύστημα των δύο υπόγειων 
κάδων και 3600 x 1500 mm για το σύστημα των τριών 
υπόγειων κάδων και 5000 x 1500 mm για το σύστημα των 
τεσσάρων υπόγειων κάδων με βάθος  2150mm, για την 
αποφυγή εύρεσης υδροφόρου του ορίζοντα. Στις παραπάνω 
διαστάσεις υπάρχει ανοχή 10%. 

 

ΝΑΙ   

10 

Παραπλεύρως θα πρέπει να κατασκευάζεται μικρών 
εσωτερικών διαστάσεων φρεάτιο (650 χ 900 mm)  με 
μεταλλικό κάλυμμα, μέσα στο οποίο θα τοποθετείται ο  
ηλεκτροκινητήρας και πάνω στο οποίο προσαρμόζεται 
κατακόρυφη μεταλλική στήλη που φέρει το ηλεκτρικό 
χειριστήριο.  

 

ΝΑΙ   

11 

Επειδή το κύριο σύστημα βύθισης και ανύψωσης των 
κάδων βρίσκεται σε πλαίσιο εντός του εδάφους και 
προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα από τις 
ωθήσεις των παράπλευρων γαιών και των υπερκείμενων 
φορτίων, το φρεάτιο θα πρέπει να κατασκευάζεται  από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, κατάλληλου 
πάχους (κατ’ ελάχιστο 15cm), με οπλισμό εσχάρα Φ12/15 η 
εναλλακτικά διπλή εσχάρα Φ10/20, ποιότητας χάλυβα 
B500C. Ο πυθμένας του φρεατίου (κατ’ ελάχιστο 15cm), θα 
πρέπει να κατασκευάζεται και αυτός από ίδιας ποιότητας 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τη διαμόρφωση της βάσης 
θεμελίωσης και την αποφυγή της άμεσης επαφής του 
σιδηρού οπλισμού με το έδαφος, προηγείται συμπύκνωση 
του εδάφους θεμελίωσης και διάστρωση σκυροδέματος 
καθαριότητας. 

 

ΝΑΙ   
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12 

Επειδή το κύριο σύστημα βύθισης και ανύψωσης των 
κάδων βρίσκεται σε πλαίσιο εντός του εδάφους και 
προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα από τις 
ωθήσεις των παράπλευρων γαιών και των υπερκείμενων 
φορτίων, το φρεάτιο θα πρέπει να κατασκευάζεται  από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, κατάλληλου 
πάχους (κατ’ ελάχιστο 15cm), με οπλισμό εσχάρα Φ12/15 η 
εναλλακτικά διπλή εσχάρα Φ10/20, ποιότητας χάλυβα 
B500C. Ο πυθμένας του φρεατίου (κατ’ ελάχιστο 15cm), θα 
πρέπει να κατασκευάζεται και αυτός από ίδιας ποιότητας 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τη διαμόρφωση της βάσης 
θεμελίωσης και την αποφυγή της άμεσης επαφής του 
σιδηρού οπλισμού με το έδαφος, προηγείται συμπύκνωση 
του εδάφους θεμελίωσης και διάστρωση σκυροδέματος 
καθαριότητας. 

ΝΑΙ   

13 

Όπου απαιτείται σε κοντινή απόσταση από το φρεάτιο, και 
σε θέση που θα υποδεικνύει η ΔΕΔΔΗΕ, κατασκευάζεται  
βάση  από οπλισμένο σκυρόδεμα,  διαστάσεων 1400 χ 600 
mm  (μήκος Χ πλάτος) και συνολικού ύψους 1400 mm (με 
τα 400 mm -περίπου-  πάνω από τη  τελική στάθμη του 
διαμορφωμένου εδάφους) για την έδραση του  κιβωτίου 
ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), εντός του οποίου θα  
τοποθετείται ο ηλεκτρικός πίνακας και για την έδραση του 
ιστού (συνολικού ύψους 6 m) στην περίπτωση  υπέργειας 
ηλεκτροδότησης. 

ΝΑΙ   

14 

Όλες οι παραπάνω εργασίες και υλικά που απαιτούνται για 
την κατασκευή του φρεατίου και του  κιβωτίου ηλεκτρικής 
διανομής (πίλαρ), θα πραγματοποιηθούν με έξοδα και 
ευθύνη του αναδόχου. Η ευθύνη ηλεκτροδότησης ανήκει 
στον φορέα μας.  Η ευθύνη για την ηλεκτρολογική σύνδεση 
με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον 
μετρητή ρεύματος ανήκει στον προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Υπόγειο τμήμα 
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15 

Στο τμήμα αυτό, που εδράζεται και πακτώνεται στον 
πυθμένα και στα πλευρικά τοιχώματα του φρεατίου, θα 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένος ο μηχανισμός ανύψωσης. 
Το κατώτερο επίπεδο περιλαμβάνει τη πλατφόρμα του 
υπογείου συστήματος. Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από κατάλληλους γαλβανισμένους εν 
θερμώ  κοιλοδοκούς, δοκούς τύπου «Γ» ή τύπου «Π» και 
στραντζαριστά ελάσματα.   

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στα 
αναπτυσσόμενα φορτία (>500Kg/m2).  

Στα τέσσερα άκρα του πλαισίου έδρασης της πλατφόρμας, 
θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι κοχλίες και 
ρεγουλατόροι για το αλφάδιασμα και την πάκτωση του 
όλου συστήματος στον πυθμένα και τα τοιχώματα του 
φρεατίου. 

Επισημαίνεται ότι η διάταξη και η θέση του 
ηλεκτροϋδραυλικού μηχανισμού πρέπει να εξασφαλίζει την 
ευχερή συντήρηση και επισκεψιμότητά  του σε περίπτωση 
βλάβης. Να αναφερθεί στην τεχνική προσφορά η 
διαδικασία συντήρησης – επισκευής βλαβών χωρίς την 
χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου π.χ. γερανών κλπ. 

ΝΑΙ   

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Υπέργειο τμήμα 

16 

Το υπόγειο τμήμα θα πρέπει να  καλύπτεται από μια 
υπέργεια πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στη στάθμη του 
πεζοδρομίου ή του διαμορφωμένου εδάφους και είναι 
κατασκευασμένη από φύλλο αλουμινίου με αντιολισθητική 
επιφάνεια. Η πλατφόρμα θα εφάπτεται του 
διαμορφωμένου εδάφους, με τέτοιο τρόπο ώστε, να 
διασφαλίζεται επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή 
έκλυσης δυσάρεστων οσμών αλλά και της εισροής υδάτων 
εντός του φρεατίου και των κάδων. Για το σκοπό αυτό στα 
τέσσερα άκρα του πλαισίου έδρασης  της πλατφόρμας, θα 
πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι κοχλίες και ρεγουλατόροι 
για το αλφάδιασμα και την πάκτωση του όλου συστήματος 
στα τοιχώματα του φρεατίου. 

 

ΝΑΙ   

17 

Η πλατφόρμα θα έχει τη δυνατότητα να είναι από 
αντιολισθητικό φύλλο αλουμινίου ή θα μπορεί να δεχθεί 
επιφανειακή πλακόστρωση, σκληρή επίστρωση ή και 
ασφαλτική επίστρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους 
Δήμου ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης του συστήματος. 

 

ΝΑΙ   
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18 

Πάνω στην πλατφόρμα, θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένες εργονομικού ύψους (περίπου 1,00 
m±10%) καλαίσθητες  χοάνες, διπλού τοιχώματος και 
κυκλικής διατομής, μία για κάθε υπογειοποιημένο κάδο, με 
εξωτερικό τοίχωμα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο 
χαλυβδοέλασμα INOX, οι οποίες διαθέτουν στόμιο ικανών 
διαστάσεων, για την εύκολη εισαγωγή των απορριμμάτων. 
Οι χοάνες αυτές θα πρέπει να  φέρουν κατάλληλη θυρίδα 
αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, για την αποτροπή 
εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. Στη 
βάση της κάθε χοάνης θα πρέπει να υπάρχει μηχανικό 
ποδοπετάλ για την ευχερή και εύκολη λειτουργία των 
θυρίδων από τους χρήστες. Πατώντας μία φορά το  
ποδοπετάλ η θυρίδα ανοίγει πλήρως. Η θυρίδα θα κλείνει 
σε κάθε περίπτωση,  είτε ανοιχθεί χειροκίνητα, είτε 
ανοιχθεί με τον ποδομοχλό θα επανέρχεται στην αρχική της 
θέση αργά και ομαλά μέσω κατάλληλου μηχανισμού 
(αμορτισέρ) προς αποφυγή τραυματισμού των χρηστών. 

 

ΝΑΙ   

19 

Κάθε χοάνη θα πρέπει να φέρει διπλή ενδεικτική λυχνία LED 
24V, κόκκινου και πράσινου χρώματος, με το κόκκινο χρώμα 
να  ενεργοποιείται, μέσω φωτοκύτταρου, όταν ο κάδος 
γεμίζει ή παρόμοιου συστήματος. 

 

ΝΑΙ   

20 

Το είδος των απορριμμάτων που θα δέχεται η κάθε χοάνη 
θα καθορίζεται από αυτοκόλλητες επιγραφές τις οποίες θα 
εφαρμόσει ο ανάδοχος σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

 

ΝΑΙ   

Βαφή 

21 

Όλος ο μεταλλικός σκελετός της κατασκευής,  που είναι 
υπογειοποιημένος  εντός του φρεατίου, θα πρέπει να έχει 
υποστεί  θερμό γαλβάνισμα μετά την πλήρη συγκόλλησή 
των μεταλλικών μερών μεταξύ τους, για την μακροχρόνια 
προστασία τους έναντι της σκουριάς. 

 

ΝΑΙ   

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργίας του Συστήματος 

Το σύστημα υποχρεωτικά θα διαθέτει: 
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22 

Ελαιοδυναμικό σύστημα το οποίο θα αποτελείται από 
σύστημα, τριφασικού ηλεκτροκινητήρα ισχύος 3ΚW, 
δοχείου λαδιού με αναπνευστικό, ελαιοδείκτη, 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διεύθυνσης ροής, 
ανακουφιστική βαλβίδα υπερφόρτωσης και αντλία 
κατάλληλης παροχής λαδιού, τοποθετημένων εντός 
μεταλλικής σκάφης ορθογωνικής διατομής για την 
προστασία του συστήματος και την περίπτωση διαρροής. 

 

 

ΝΑΙ 
  

23 

Υδραυλικό σύστημα, με δύο ειδικά σχεδιασμένους 
υδραυλικούς κυλίνδρους, οι οποίοι τροφοδοτούνται από 
ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης, για την ανύψωση και 
την βύθιση του συστήματος. Η διάταξη και η θέση του 
ηλεκτροϋδραυλικού μηχανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει 
την ευχερή συντήρηση και επισκεψιμότητά του σε 
περίπτωση βλάβης. 

 

ΝΑΙ   

24 

Θα υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα για την δυνατότητα 
ανύψωσης του μηχανισμού βύθισης σε περίπτωση 
διακοπής της ηλεκτρικής παροχής ή βλάβης του ηλεκτρικού 
συστήματος  (χειροκίνητη υδραυλική αντλία ή βαλβίδα με 
ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με υδραυλική παροχή οχήματος 
κλπ.). 

 

ΝΑΙ   

25 

Ηλεκτρικό σύστημα σχεδιασμένο με βάση τους ισχύοντες 
κανονισμούς ασφαλείας που επιτρέπει μέσω κατάλληλων 
διατάξεων και ασφαλειών, την άψογη και ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι 
κλειστός(προστασία IP 65, πρότυπο EN 60204/1 ή 
ισοδύναμο αυτού). Όλα τα υλικά και συσκευές που 
χρησιμοποιούνται για το ηλεκτρικό σύστημα είναι 
κατάλληλα για το περιβάλλον στο οποίο εγκαθίστανται και 
ανταποκρίνονται στις διατάξεις CE. Όλο το ηλεκτρικό 
σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με γείωση. Η παροχή 
ρεύματος για την κίνηση του ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να 
είναι τριφασική 380-400V 50 Hz, ενώ όλα τα υπόλοιπα  
ηλεκτρικά συστήματα τροφοδοτούνται με χαμηλή τάση 24V 
DC. 

 

ΝΑΙ   

26 

Ηλεκτρικό χειριστήριο, για την άνοδο και την κάθοδο του 
υπογειοποιημένου συστήματος, το οποίο για λόγους 
ασφάλειας, λειτουργεί με τη συνεχή πίεση  του κατάλληλου 
μπουτόν και είναι τοποθετημένο σε σταθερή βάση που 
φέρει κατάλληλη θυρίδα με κλειδαριά. 

 

ΝΑΙ   
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27 

Δύο πυροσβεστήρες οροφής, που θα προσαρμόζονται στο 
πλαίσιο έδρασης  της υπέργειας πλατφόρμας, ξηράς 
κόνεως, 1 kg έκαστος, με δυνατότητα κατάσβεσης στερεών, 
υγρών και αέριων καύσιμων υλικών. 

 

ΝΑΙ   

Προδιαγραφές Κατασκευής του Συστήματος  

28 

Το σύστημα θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια στην χρήση του. 

 

ΝΑΙ   

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Κάδοι Απορριμμάτων    

29 

Οι κάδοι που χρησιμοποιούνται στο υπόγειο σύστημα 
απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής 
πυκνότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο (HDPE) χωρίς 
συμμετοχή ανακυκλούμενου προϊόντος, χωρητικότητας 
1.100 λίτρων και θα ακολουθούν τα ευρωπαϊκά  πρότυπα 
ΕΝ 840 και θα είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά 
και βιομηχανικά απορρίμματα. 

ΝΑΙ   

30 

Ο κάθε κάδος έχει σχήμα κωνικό, ώστε να διευκολύνεται η 
εκκένωση και η πλύση του. Λόγω του βάρους των 
απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την 
εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου, αλλά και τα 
πλευρικά τοιχώματα θα είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να 
αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων, κατά την 
χρήση του. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν ισχυρές κάθετες  
βαθιές νευρώσεις, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση 
των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 

ΝΑΙ   

31 

Στα πλευρικά τοιχώματα, εκτός από τις νευρώσεις, θα 
υπάρχουν ειδικές ενισχυμένες βάσεις και ενίσχυση των 
πλευρικών τοιχωμάτων για ασφαλή στήριξη των βάσεων 
ανύψωσης του κάδου. 

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο 
κέντρο τους είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο 
κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και 
διαμέτρου 40 χιλιοστών, που χρησιμεύουν για την 
ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων 
του απορριμματοφόρου (βραχίονες) αλλά και για την 
οδήγηση και την ασφάλιση τους σε συγκεκριμένη θέση 
μέσα στο υπόγειο σύστημα κάδων. Επίσης, με το ειδικά 
ενισχυμένο χείλος του κάδου είναι δυνατή η ανύψωση του 
και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. 

ΝΑΙ   

32 

Ο κάδος θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές (κατ’ 
ελάχιστο τέσσερεις περιμετρικά του κάδου) κατάλληλης 
διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και 
την εργονομική χρήση του από το προσωπικό 
καθαριότητας.  

ΝΑΙ   
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33 

Ο κάδος θα έχει τέσσερις αθόρυβους τροχούς βαρέως 
βιομηχανικού τύπου με πέλμα από συμπαγές ελαστικό 
αρίστης κατασκευής και ποιότητας, διαμέτρου  200mm, 
αντοχής φορτίου 200 κιλών ο κάθε ένας και ικανότητας 
περιστροφής του περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο, έτσι 
ώστε να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να 
μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. Οι δύο από τους 
τέσσερις τροχούς θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα 
πέδησης. 

 

ΝΑΙ   

34 

Ο κάθε τροχός θα στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα 
μέσω ενσφαίρου τριβέως και θα συνδέεται με τον κάδο, 
μέσω ειδικής βάσεως, κατάλληλα ενισχυμένης και 
διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και 
τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.  

 

ΝΑΙ   

35 

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του θα 
υπάρχει ειδική οπή για την εκροή των υγρών μετά τον 
καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή θα καλύπτεται με ειδικό 
καπάκι και θα πρέπει να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

ΝΑΙ   

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Πληρότητας & Επικοινωνίας 

36 

Τα συστήματα θα παρακολουθούνται από ειδικούς 
αισθητήρες ελέγχου στάθμης. Θα υπάρχουν ξεχωριστοί 
αισθητήρες για κάθε συλλογέα, που θα μεταδίδουν 
ασύρματα δεδομένα μέσω δορυφορικού συστήματος σε 
βάση δεδομένων. Θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας 
των στοιχείων μέσω κατάλληλου λογισμικού.  

 

ΝΑΙ   

37 

Ο προσφέρων θα πρέπει να παραχωρήσει στον Δήμο μας 
μια δωρεάν άδεια χρήσης, με διάρκεια όση και η διάρκεια 
της εγγύησης,  από την ολοκλήρωση των παραδόσεων, για 
το λογισμικό πρόγραμμα παρακολούθησης (read only) για 
τα συστήματα που θα παραδώσει. 

 

ΝΑΙ   

38 

Το λογισμικό παρακολούθησης των υπογειοποιημένων 
κάδων θα είναι εγκατεστημένο σε διαδικτυακή πλατφόρμα  
(web browser) και ο φορέας θα μπορεί να παρακολουθεί 
από οποιοδήποτε υπολογιστή διαθέτει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο τα δεδομένα, εισερχόμενος στο σύστημα με 
όνομα και κωδικούς χρήστη τους οποίος θα παραχωρήσει 
προς τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος. Επίσης στο σύστημα θα 
πρέπει να δίδεται η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης σε 
περισσότερους του ενός χρήστες. 

 

ΝΑΙ   
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39 

Το λογισμικό παρακολούθησης θα πρέπει να παρουσιάζει 
πληροφορίες τουλάχιστον για: 

·    Το ποσοστό πληρότητας για κάθε συλλογέα χωριστά ανά 
μισή ώρα   

·     Την απαίτηση αποκομιδής όταν ο συλλογέας είναι 
πλήρης. 

·   Την γεωγραφική θέση σε χάρτη του συλλογέα. 

·   Ειδοποίηση πυρανίχνευσης   

·    Την βέλτιστη διαδρομή αποκομιδής του 
απορριμματοφόρου σε χάρτη 

Επίσης το λογισμικό παρακολούθησης (software) θα πρέπει 
να παρέχει πληροφόρηση ιστορικότητας χρήσης (π.χ 
συχνότητα αποκομιδής , ταχύτητα πλήρωσης των κάδων 
κ.λ.π.) 

 

ΝΑΙ   

40 

Στην προσφορά του διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνονται 
αναλυτικά στοιχεία για τα παραπάνω συστήματα και το 
software με λεπτομερή παρουσίαση της λειτουργίας, 
παρουσίαση demo οθόνης ή και εκτύπωσης στοιχείων. 

 

ΝΑΙ   

41 

Το σύστημα (αισθητήρες, hardware, software, συστήματα 
επικοινωνίας) πρέπει να λειτουργεί ήδη ευρέως στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

ΝΑΙ   

Μέτρα Ασφάλειας & Υγιεινής 

42 

Κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, θα πρέπει 
να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία για την φύση και το είδος 
των εκτελούμενων εργασιών. Επίσης, θα πρέπει να 
λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την σωστή σήμανση και 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες περίφραξης και φύλαξης 
των περιοχών επέμβασης. 

 

ΝΑΙ   

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Συμπληρωματικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς Συστημάτων Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων (επί ποινή αποκλεισμού) 

43 

Λίστα όμοιων παραδόσεων του προμηθευτή ή του 
κατασκευαστή των υπόγειων συστημάτων ιδίου τύπου 
(δηλαδή με πλατφόρμα ανύψωσης των κάδων), από την 
οποία θα προκύπτει ότι έχει παραδώσει κατά την 
τελευταία τριετία,  στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
ποσότητα υπόγειων συστημάτων, τουλάχιστον ίση με την 
δημοπρατούμενη. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει 
πιστοποίηση για κατασκευή εξοπλισμού διαχείρισης 
απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), 
ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001 
(Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα 
επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ   
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44 

Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρημένη 
κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η 
επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι 
τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένοι τεχνίτες και (1) 
ηλεκτρολόγο / μηχανολόγο μηχανικό. Ο προμηθευτής επί 
ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την 
πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού 
διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της 
Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και 
ISO 45001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική 
προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ   

45 
Πιστοποιητικά ΕΝ-840 - 2/5/6 - από πιστοποιημένα  κέντρα 
- για τους προσφερόμενους εσωτερικούς κάδους. ΝΑΙ   

46 

Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η 
προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δύο έτη (Η εγγύηση θα 
είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία 
επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό (έτη). Στο διάστημα της 
εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του 
Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό 
συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς 
βαρύνουν τον Προμηθευτή). Ο χρόνος παράδοσης που 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 180 ημέρες, από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

47 

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ότι αναλαμβάνει, με 
δική του ευθύνη και έξοδα, να επιδείξει στην επιτροπή 
αξιολόγησης του διαγωνισμού, εντός δέκα ημερών εφόσον 
απαιτηθεί, όμοιο σύστημα εν λειτουργία στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

48 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής θα παρέχει 
ανταλλακτικά στο Δήμο για τουλάχιστον 10 έτη καθώς και 
ότι το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά 
ανταλλακτικών θα είναι 10 ημέρες από τη ζήτησή τους. 

ΝΑΙ   

49 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να 
γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης. 

ΝΑΙ   

50 

Το σύστημα θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση, 
τοποθετημένο στα σημεία που θα υποδειχθούν από τον 
φορέα μας, εντός του περιφέρειας του Δήμου. 

ΝΑΙ   

Οι απαντήσεις στα επιμέρους σημεία του πίνακα συμμόρφωσης  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 
επεξηγηματικές. 

 

2.3.5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
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Είδος δαπάνης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότ
ητα 

Τιμή 
μονάδος 

(€) 

Σύνολο 
(Καθαρή 

Αξία) χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Ολοκληρωμένο σύστημα για την 
υπογειοποίηση 2 κάδων 
απορριμμάτων των 1100 λίτρων 

Τεμάχια 1 32.000,00 32.000,00 7.680,00 39.680,00 

Ολοκληρωμένο σύστημα για την 
υπογειοποίηση 3 κάδων 
απορριμμάτων των 1100 λίτρων 

Τεμάχια 1 34.000,00 34.000,00 8.160,00 42.160,00 

Ολοκληρωμένο σύστημα για την 
υπογειοποίηση 4 κάδων 
απορριμμάτων των 1100 λίτρων 

Τεμάχια 2 37.000,00 74.000,00 17.760,00 91.760,00 

ΣΥΝΟΛΑ: 140.000,00 33.600,00 173.600,00 

 

2.4. Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων δικτύων και υποδομών 

2.4.1. Γενική Περιγραφή 

Οι επενδύσεις που θα γίνουν από το Δήμο στο επίπεδο των συστημάτων έξυπνης πόλης στοχεύουν στην 
εν γένει βελτίωση της εικόνας της περιοχής παρέμβασης, καθώς επίσης και της προσβασιμότητας των 
πολιτών και επισκεπτών σε αυτήν.  

Περιλαμβάνονται οι εξής ενέργειες:  

 η επέκταση του οπτικού δακτυλίου της πόλης (MAN), με την ανάπτυξη οπτικής ίνας και ενεργού, 

δικτυακού εξοπλισμού,  

 η ανάπτυξη προηγμένου δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Acess 

Points), 

 η εγκατάσταση οθονών εξωτερικού χώρου και συστήματος διανομής περιεχομένου (digital 

signage) για την προβολή / προώθηση επιχειρήσεων του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (ΑΚΕ), καθώς 

και των διαφόρων δράσεων/γεγονότων που θα λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή και θα 

σχετίζονται με τον λειτουργικό χαρακτήρα του ιστορικού εμπορικού κέντρου και την εν γένει 

προβολή της περιοχής,  

 η εγκατάσταση συστήματος εποπτείας & διαχείρισης πρόσβασης στο δίκτυο των πεζοδρόμων και 

 η ανάπτυξη συστήματος εποπτείας ποτίσματος κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (smart gardening). 

α/α Περιγραφή δαπάνης 
Κατηγορία 
δαπάνης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

1 
WiFi acces point εξωτερικού χώρου και 
παρελκόμενος εξοπλισμός 
(περιλαμβάνονται 3 χρόνια άδειες 

Εξοπλισμός Τεμάχια 15 





Ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιμης κινητικότητας -Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 45789.23-09.-2022 

 

  121 

 

α/α Περιγραφή δαπάνης 
Κατηγορία 
δαπάνης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

χρήσης) 

2 
Μεταγωγέας βιομηχανικού τύπου 4 
θυρών και παρελκόμενος εξοπλισμός 

Εξοπλισμός Τεμάχια 2 

3 
Μεταγωγέας βιομηχανικού τύπου 8 
θυρών και παρελκόμενος εξοπλισμός 

Εξοπλισμός Τεμάχια 1 

4 
Κεντρικός μεταγωγέας και παρελκόμενος 
εξοπλισμός (οπτικά modules) 

Εξοπλισμός Τεμάχια 1 

5 
Εξυπηρετητής κεντρικού ελέγχου 
ασύρματου δικτύου 

Εξοπλισμός Τεμάχια 1 

6 
Τείχος προστασίας ασύρματου δικτύου 
(firewall) 

Εξοπλισμός Τεμάχια 1 

7 
Οθόνες ψηφιακής σήμανσης εξωτερικού 
χώρου 75'' με βάση στήριξης  

 Εξοπλισμός Τεμάχια 2 

8 
Σύστημα εποπτείας ποτίσματος 
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (smart 
gardening) 

Εξοπλισμός Τεμάχια 3 

9 
Κάμερες αναγνώρισης πινακίδας 
ελεγχόμενης πρόσβασης 

Εξοπλισμός Σετ 10 

10 
Λογισμικό ελέγχου ενεργού δικτυακού 
εξοπλισμού 

Έτοιμο λογισμικό/ 
εφαρμογές 

Τεμάχια 1 

11 
Λογισμικό γεωεντοπισμού  και ανάλυσης 
χρήσης ασύρματου δικτύου (Advanced 
Analytics, data traffic analysis drill down) 

  

Έτοιμο λογισμικό/ 
εφαρμογές 

 

Τεμάχια 1 

12 
Κεντρικής εφαρμογή διαχείριση 
ελεγχόμενης πρόσβασης πεζοδρόμου  

Έτοιμο λογισμικό/ 
εφαρμογές 

Τεμάχια 1 

13 
Υπηρεσίες Εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης εξοπλισμού και 
λογισμικού 

Υπηρεσίες Α/Μ 6 

 

2.4.1. Επέκταση του οπτικού δακτυλίου MAN της πόλης των Τρικάλων 

2.4.1.1. Γενικά για το MAN  

Η επέκταση του οπτικού δακτυλίου MAN (Metropolitan Area Network) της πόλης συνδέεται με την 
ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου (WiFi) και στοχεύει στην επίτευξη υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης στο 
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διαδίκτυο, ιδιαιτέρως όταν πολλοί χρήστες συνδέονται ταυτόχρονα και διακινούν περιεχόμενο, όπως 
video, μηνύματα, φωτογραφίες κ.α.  

Παράλληλα, η υποδομή αυτή αναμένεται να εξυπηρετήσει πολλές μελλοντικές υπηρεσίες του δήμου, που 
βασίζονται στις τεχνολογίες IoT (Internet of Things) ή εν γένει στη χρήση του διαδικτύου. Άλλωστε η 
επέκταση και η παραγωγική χρήση του οπτικού δακτυλίου της πόλης, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από την 
Ε.Ε. στα πλαίσια του Γ. ΚΠΣ 2000 – 2006 αποτελεί την καλύτερη δυνατή απόδειξη της σκοπιμότητας της 
επένδυσης.  

Η ανάπτυξη του MAN θα ακολουθήσει τις ανάγκες εγκατάστασης σημείων ασύρματης πρόσβασης στην 
πόλη (βλ. επόμενη παράγραφο). 

2.4.1.2. Σκοπιμότητα Επέκτασης MAN  

Το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του δήμου αποσκοπεί στην «εξυπηρέτηση» ψηφιακών αναγκών 
του δήμου, των πολιτών και των επιχειρήσεων της πόλης. Αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του δικτύου 
διακίνησης δεδομένων, υψηλών ταχυτήτων. Μέσα από το μητροπολιτικό δίκτυο διακινείται το 
περιεχόμενο που ανταλλάσσουν οι χρήστες του ασύρματου δικτύου WiFi της πόλης με το διαδίκτυο, 
διακινούνται πληροφορίες για τη στάθμευση, το περιβάλλον, το φωτισμό, την αστυνόμευση και άλλες 
νευραλγικές δραστηριότητες της πόλης. 

Στα οφέλη για τον Δήμο περιλαμβάνονται: 

 Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υποδομών και η αξιοποίηση επενδύσεων που έγιναν στην πόλη 

κατά το παρελθόν. 

 Η βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των δημοτικών υπηρεσιών (όπως π.χ. η δημοτική 

αστυνομία) και των στελεχών του.  

 Η αύξηση της παραγωγικότητας. 

 Η υιοθέτηση καινοτομίας. 

Στα οφέλη για τον πολίτη περιλαμβάνονται: 

 Η πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες. 

 Η βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις αρχές της πόλης. 

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Τέλος οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε ένα περιβάλλον:  

 που ευνοεί την καινοτομία, 

 που διαθέτει βασικές, ψηφιακές υποδομές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, 

 που ευνοεί την ανάπτυξη και ευημερία του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 

2.4.2. Ανάπτυξη δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points) 

2.4.2.1. Γενικά για το Ασύρματο Δίκτυο  

Στο πλαίσιο της ανάπλασης του εμπορικού κέντρου της πόλης και της μετατροπής του σε «Ανοιχτό κέντρο 
Εμπορίου» (ΑΚΕ), μεταξύ άλλων θα εγκατασταθούν και 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 
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σημείο διασύνδεσης (κοινό SSID) και δυνατότητα γρήγορης αυθεντικοποίησης μέσω προφίλ στα 
κοινωνικά δίκτυα (όπως 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:  

Α. Τους πόλους εμπορικού ενδιαφέροντος της περιοχής.  

Β. Τα αξιοθέατα της περιοχής.  

Γ. Τους κοινόχρηστους χώρους και άλλα σημεία αναψυχής. 

Η προσέγγιση σχεδιασμού της λύσης περιλαμβάνει τις εξής βασικές παραδοχές : 

• Την κάλυψη εξωτερικών χώρων. 

• Να παρέχεται δυνατότητα roaming μεταξύ των AΡs. 

• Να αξιοποιηθεί στο έπακρο η υφιστάμενη υποδομή MAN και να αυτή να επεκταθεί προκειμένου να 
διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα για την παρεχόμενη υπηρεσία προς τους πολίτες. 

 

2.4.2.2. Σκοπιμότητα απόκτησης και εγκατάστασης των σημείων ασύρματης πρόσβασης 

Το δίκτυο σημείων ασύρματης πρόσβασης θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό προηγμένων λύσεων ΤΠΕ και 
σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων, με στόχο την παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης των επισκεπτών 
στο διαδίκτυο και μαζί πληροφοριών και στοχευμένου περιεχομένου για τα εμπορικά καταστήματα ή τα 
αξιοθέατα που αυτοί επισκέπτονται.  

Το έργο απευθύνεται: 

 στους επισκέπτες του ΑΚΕ, οι οποίοι: 

 Θα έχουν αξιόπιστη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε όλη τη διαδρομή τους, εντός 

του ΑΚΕ και των γύρω περιοχών (χωρίς να επιβαρύνονται με κόστη συνδέσεων 3G – 4G ή 

περιαγωγής εφόσον πρόκειται για διεθνείς επισκέπτες κ.λπ.).  

 Θα έχουν πληροφόρηση στο έξυπνο κινητό τους, tablet, laptop για τις προσφορές των 

εμπορικών καταστημάτων, τα αξιοθέατα της περιοχής και επιχειρήσεις εστίασης, διαμονής 

κ.λπ. 

 αλλά και στους τοπικούς επιχειρηματίες προσφέροντας στους επισκέπτες: 

 νέες προσωποποιημένες πληροφορίες, 

 στοχευμένες προσφορές για προϊόντα,  

 στοχευμένες προσφορές για χώρους φιλοξενίας / εστίασης,  

 προσφορές για κάθε άλλη δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα happenings, ειδικές 

περιόδους εκπτώσεων κ.λπ.  

Στα οφέλη της προτεινόμενης παρέμβασης περιλαμβάνονται: 
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 Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου ανάπτυξης πωλήσεων που απευθύνεται 

στο εμπορικό κόσμο της περιοχής. Μέσα από το δίκτυο δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί 

μια μακροχρόνια σχέση με τους επισκέπτες του ΑΚΕ και να τους δοθούν τα κίνητρα να το 

επισκεφθούν ξανά και ξανά. 

 Αναπτύσσεται ένα υγιές περιβάλλον επιχειρηματικότητας, με κίνητρα σε υφιστάμενες και υπό 

ίδρυση επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργήσουν καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

περιεχόμενο και εφαρμογές που θα προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας σε όλους τους 

επισκέπτες του ΑΚΕ. 

 Συνεργασία των παραδοσιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται τοπικά (στις περιοχές 

παρέμβασης) με καινοτόμες επιχειρήσεις που έχουν την τεχνογνωσία και την παραγωγική 

ικανότητα να αναδιαμορφώσουν τους τρόπους διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

2.4.2.3. Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές της προτεινόμενης παρέμβασης  

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

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

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

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

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

 

Πίνακες Συμμόρφωσης 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Access Point 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

1 

Να διαθέτει μία θύρα Gigabit Ethernet 
(10/100/1000Mbps autosensing) RJ 45 η 
οποία να έχει δυνατότητα για τροφοδοσία 
πάνω από το Ethernet μα βάση το πρότυπο 

ΝΑΙ 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Access Point 

802.3af 

2 Μέγιστη κατανάλωση 11Watt ΝΑΙ   

3 
Τεχνολογίας Dual-band 2x2 MIMO 802.11ac 
Wave 2 με δυνατότητα συνολικής ταχύτητας 
τουλάχιστον 1.3 Gbps 

ΝΑΙ 
  

4 
Να διαθέτει ξεχωριστό radio για τη 
λειτουργία WIDS/WIPS με αυτόματη 
ανίχνευση και απομόνωση των rogue APs. 

ΝΑΙ 
  

5 Να διαθέτει Bluetooth Beacon  ΝΑΙ   

6 
Να διαθέτει 4 υποδοχές τύπου N-Type για 
τοποθέτηση εξωτερικών κεραιών 

ΝΑΙ 
  

7 Υποστήριξη SU-MIMO και MU-MIMO ΝΑΙ   

8 
Υποστήριξη τεχνολογίας MRC και 
Beamforming 

ΝΑΙ 
  

9 
Υποστήριξη 20 και 40ΜΗz στα 2.4 Ghz και 
20, 40 και 80ΜΗΖ στα 5GHz. 

ΝΑΙ 
  

10 
Υποστήριξη έως 256 QAM στα 2.4GHz και 
στα 5GHz. 

ΝΑΙ 
  

11 Υποστήριξη Packet aggregation  ΝΑΙ   

12 Υποστήριξη λειτουργίας mesh αυτόματα ΝΑΙ   

13 
Να υποστηρίζει τουλάχιστον 128 συνδέσεις 
ανά radio 

ΝΑΙ 
  

14 
Να διαθέτει led λειτουργία με δυνατότητα 
αναβοσβήματος του led απομακρυσμένα 

ΝΑΙ 
  

15 
Να έχει hardened κατασκευή πιστοποιημένη 
κατά IP67, για ανάρτηση σε εξωτερικό χώρο 
χωρίς την ανάγκη επιπλέον enclosure 

ΝΑΙ 
  

16 Θερμοκρασία λειτουργίας -40 °C έως 55 °C)  ΝΑΙ   

17 Συμμόρφωση με RoHS  ΝΑΙ   

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά:  

1 Τα AP να διαχειρίζονται από Cloud Controller  NAI   

2 
Κάθε AP να μπορεί να υποστηρίζει μέχρι 15 
SSIDs 

NAI 
  

3 
Υποστήριξη VLAN tagging (802.1Q) and 
tunneling με χρήση IPSec VPN  

NAI 
  

4 Υποστήριξη πρωτοκόλλων σύνδεσης WEP, 
WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise with 

NAI   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Access Point 

802.1X   

5 

Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1x για πιστοποίηση 
χρηστών με δυνατότητα υλοποίησης των 
πρωτοκόλλων EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-
MSCHAPv2, EAP-SIM  

NAI 

  

6 Υποστήριξη κρυπτογράφησης TKIP και AES  NAI   

7 
Υποστήριξη PMK, OKC, και 802.11r για 
γρήγορο Layer-2 roaming 

 
  

8 
Υποστήριξη Splash page, SMS authentication 
& Billing 

NAI 
  

9 Υποστήριξη Facebook check-in NAI   

10 Υποστήριξη wallet-garden NAI   

11 
Δυνατότητα ορισμού ελάχιστης ταχύτητας 
σύνδεσης με αποκλεισμό συσκευών παλαιάς 
τεχνολογίας   

NAI 
  

12 
Έλεγχος αν η συσκευή που συνδέεται 
διαθέτει antivirus  

NAI 
  

13 
Δυνατότητα καθορισμού μέγιστης ταχύτητας 
ανά χρήστη  

NAI 
  

14 
Δυνατότητα καθορισμού μέγιστης ταχύτητας  
ανά SSID 

NAI 
  

15 
Υποστήριξη φιλτραρίσματος άσεμνου 
περιεχομένου  

NAI 
  

16 
Δυνατότητα απομόνωσης των χρηστών του 
ασύρματου δικτύου σε επίπεδο 2 

NAI 
  

17 Υποστήριξη κανόνων σε επίπεδο-3 (Network) NAI   

18 
Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού της 
εκπομπής των υποστηριζόμενων SSID 

NAI 
  

19 
Δυνατότητα εκτέλεσης ελέγχων λειτουργίας 
του AP απομακρυσμένα (ping, throughput 
test, trace route κλπ.) 

NAI 
  

20 
Δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας του RF 
(Events, Clients, Channel Utilization, Usage) 

NAI 
  

 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 
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Ελεγκτής Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Controller) 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

1 

Ο προγραμματισμός, η πλήρη διαχείριση και 
τα reports του εξοπλισμού θα γίνεται 
κεντρικά από το dashboard του Controller ο 
οποίος θα είναι cloud-based 

ΝΑΙ 

  

2 
Η διαμόρφωση του RF (κανάλι, ισχύ 
εκπομπής κλπ.) θα γίνεται κεντρικά και 
αυτόματα από τον controller  

ΝΑΙ 
  

3 
Υποστήριξη ταυτοποίησης δύο παραγόντων 
για την είσοδο στο dashboard 

ΝΑΙ 
  

4 
Υποστήριξη δημιουργίας χρηστών με 
διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης 

ΝΑΙ 
  

5 
Υποστήριξη επιβολής ισχυρού συνθηματικού 
για την είσοδο στο dashboard 

ΝΑΙ 
  

6 
Δυνατότητα επιβολής αλλαγής 
συνθηματικού  μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα 

ΝΑΙ 
  

7 
Δυνατότητα κλειδώματος ενός χρήστη μετά 
από συγκεκριμένο αριθμό αποτυχημένων 
προσπαθειών 

ΝΑΙ 
  

8 
Δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένων IP 
διευθύνσεων από τις οποίες επιτρέπεται η 
είσοδος στο dashboard 

ΝΑΙ 
  

9 Υποστήριξη SAML SSO  ΝΑΙ   

10 
Να διαθέτει ανοιχτό API για ενοποίηση με 
άλλα συστήματα ή την ανάπτυξη 
εφαρμογών 

ΝΑΙ 
  

11 

Δυνατότητα εύκολης ενοποίησης με άλλες 
εφαρμογές για την παροχή επιπλέον 
υπηρεσιών analytics, social media, captive 
portal κλπ. 

ΝΑΙ 

  

12 Υποστήριξη SNMP v2&v3 ΝΑΙ   

13 
Υποστήριξη καταγραφής των συμβάντων σε 
syslog server  

ΝΑΙ 
  

14 
Αυτόματη απεικόνιση της τοπολογίας του 
δικτύου 

ΝΑΙ 
  

15 
Αυτόματη ενημέρωση με αποστολή 
μηνυμάτων σε περίπτωση όπου υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα λειτουργίας του δικτύου  

ΝΑΙ 
  

16 
Να διατίθεται και mobile App για διαχείριση 
με χρήση smart phone/tablet 

ΝΑΙ 
  

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά:  
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ελεγκτής Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Controller) 

1 
Δυνατότητα ενοποίησης με το Google Maps 
για τοποθέτηση των AP πάνω στο χάρτη NAI 

  

2 
Δυνατότητα εισαγωγής κατόψεων για την 
ακριβή τοποθέτηση των AP 

NAI 
  

3 
Καταγραφή των εφαρμογών και το εύρος 
ζώνης που οι εφαρμογές καταναλώνουν. 

NAI 
  

4 
Δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης του 
τύπου και αναφοράς των συσκευών που 
συνδέονται στο δίκτυο. 

NAI 
  

5 

Καταγραφή του εύρους ζώνης που 
καταναλώνει κάθε συνδεδεμένη συσκευή με 
δυνατότητα αποκλεισμού ή και αλλαγή 
πολιτικής χρήσης ακόμη και σε επίπεδο 
συσκευής. 

NAI 

  

6 
Αναγνώριση και αναφορά της τοποθεσίας 
που συνδέεται μία συσκευή στο δίκτυο. 
Απεικόνιση στο χάρτη/κάτοψη 

NAI 
  

7 
Αυτόματη αναγνώριση του τύπου της 
συσκευής που συνδέεται στο δίκτυο 

NAI 
  

8 
Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών ανάλογα 
με τον τύπο της συσκευής 

NAI 
  

9 

Δυνατότητα προσθήκης ετικετών στα APs οι 
οποίες θα χρησιμοποιούνται για 
φιλτραρισμα των APs (π.χ. εφαρμογή 
συγκεκριμένης πολιτικής με βάση την 
ετικέτα του AP). 

NAI 

  

10 
Δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας 
σύνδεσης στο Internet από το Access Point 

NAI 
  

11 
Υποστήριξη αδιάληπτης σύνδεσης των 
χρηστών που μετακινούνται μεταξύ των APs 
- roaming 

NAI 
  

12 
Δυνατότητα ενοποίησης 
με active directory/AAA server 

NAI 
  

13 
Δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας 
μέσω Facebook Check-in 

NAI 
  

14 
Δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας 
μέσω SMS 

NAI 
  

15 
Υποστήριξη Splash σελίδας όπου οι χρήστες 
θα κάνουν αποδοχή των όρων ορθής χρήσης 
του Internet 

NAI 
  

16 Δυνατότητα χρονικού περιορισμού της NAI   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ελεγκτής Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Controller) 

ελεύθερης σύνδεσης 

17 
Υποστήριξη billing με δυνατότητα 
χρονοχρέωσης της υπηρεσίας με 
συγκεκριμένο πλάνο χρέωσης 

NAI 
  

18 
Δυνατότητα φιλτραρίσματος των 
ιστοσελίδων με ακατάλληλο περιεχόμενο 
(adult content filtering).   

NAI 
  

19 
Δυνατότητα εφαρμογής 
πολιτικών firewall επιπέδου δικτύου (IP) 

NAI 
  

20 

Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών σε 
επίπεδο εφαρμογών. Να υπάρχει η 
δυνατότητα κοψίματος εφαρμογών 
όπως P2P, File sharing, Gaming, On-line 
backup, Video&Music κλπ. 

ΝΑΙ 

  

21 
Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών  ελέγχου 
ταχύτητας σε επίπεδο εφαρμογής και σε 
επίπεδο SSID. 

NAI 
  

22 

Δυνατότητα απεικόνισης της συγκέντρωσης 
των ασύρματων συσκευών 
(Location Heatmap) και αναπαράσταση σε 
επίπεδο ημέρας ή χρονικού διαστήματος 

NAI 

  

23 

Παροχή Analytics reports με πληροφορίες 
για συνδεδεμένες 
συσκευές, επισκέπτες ή περαστικούς με 
δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών 
σημείων. 

NAI 

  

24 

Δυνατότητα 
αναγνώρισης rogue Access Point και να 
διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας για την 
αντιμετώπιση τους (WIPS/WIDS) 

NAI 

  

25 
Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού για την 
εκπομπή των SSIDs 

NAI 
  

26 
Δυνατότητα αποστολής αυτομάτων 
μηνυμάτων σε περίπτωση μη λειτουργίας 
ενός Access Point 

NAI 
  

27 
Το σύστημα διατηρείται καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής της εγκατάστασης με τις 
τελευταίες εκδόσεις λειτουργικού αυτόματα  

NAI 
  

28 
Δυνατότητα ορισμού από το διαχειριστή την 
ημέρας και ώρας που επιτρέπεται η 
αυτόματη αναβάθμιση του εξοπλισμού 

NAI 
  

29 Δυνατότητα ενοποίησης με τη λύση MDM 
(provisioning, control, QοS, compliance 

NAI   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Ελεγκτής Λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου (Controller) 

check etc.) 

30 

Δυνατότητα ενοποίησης με 
συμπληρωματικές 
λύσεις cloud (Billing, compaign management, 
analytics etc.) σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 
και χωρίς configuration (one click) 

NAI 

  

 

2.4.3. Οθόνες εξωτερικού χώρου και σύστημα διανομής περιεχομένου (digital signage) 

2.4.3.1. Γενική Περιγραφή 

Οι ψηφιακές οθόνες χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες όπως LCD, LED κ.α. για την εμφάνιση 
ψηφιακών εικόνων, βίντεο, ιστοσελίδων, μετεωρολογικών δεδομένων, μενού εστιατορίων ή κειμένου. 
Τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, δίκτυα μεταφορών, μουσεία, γήπεδα, καταστήματα λιανικής 
πώλησης, ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρικά κτίρια κλπ., για τη διανομή  διαφημιστικού περιεχομένου, 
μάρκετινγκ και άλλων χρήσιμων οδηγιών για τους επισκέπτες. Συνήθως εγκαθίστανται και λειτουργούν σα 
δίκτυο, το οποίο είναι ελεγχόμενο κεντρικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα για την προβολή 
μηνυμάτων κειμένου, εικόνων ή βίντεο για τη διαφήμιση, την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία σε 
στοχευμένα ακροατήρια. 
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Πίνακες Συμμόρφωσης 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών μέσω ψηφιακής σήμανσης 

1 

 Προμήθεια και εγκατάσταση 
ολοκληρωμένης οθόνης εξωτερικού 
χώρου (outdoor με ενσωματωμένο 
περίβλημα) μεγέθους >=75” με τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ 

  

2 
Ανάλυση τουλάχιστον Full HD 
(1920X1080) ή μεγαλύτερη 

ΝΑΙ 
  

3 

Ιδιαίτερα υψηλής φωτεινότητας 
(τουλάχιστον 2.500 nits) για να μπορεί να 
είναι ευδιάκριτο σε συνθήκες έντονης 
ηλιοφάνειας 

ΝΑΙ 

  

4 
Πραγματικό (όχι δυναμικό) λόγο 
αντίθεσης 5.000:1 ή μεγαλύτερη 

ΝΑΙ 
  

5 
Συχνότητα ανανέωσης εικόνας 120Hz ή 
μεγαλύτερη 

ΝΑΙ 
  

6 Ταχύτητα απόκρισης 6ms ή λιγότερο ΝΑΙ   

7 
Γωνίες θέασης 178 μοίρες 
κάθετα/οριζόντια ή μεγαλύτερες 

ΝΑΙ 
  

8 
Είναι πιστοποιημένη για συνεχή 
λειτουργία 24/7 

ΝΑΙ 
  

9 
Είναι πιστοποιημένο για εγκατάσταση 
εξωτερικού χώρου κατά IP56 ή καλύτερο 

ΝΑΙ 
  

10 
Υποστηρίζει λειτουργία σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος από -30℃έως +50℃ 

ΝΑΙ 
  

11 
Είναι διαθέτει αντιβανδαλιστική 
προστασία πιστοποιημένη τουλάχιστον 
κατά IK-10 και προστασία Anti-Graffiti  

ΝΑΙ 
  

12 

Διαθέτει ενσωματωμένο media player (με 
τουλάχιστον 4-πύρινο επεξεργαστή και 
8GB συνολικού χώρου τύπου solid state), 
ο οποίος να υποστηρίζει εγγενή 
αποκωδικοποίηση αρχείων βίντεο τύπου 
H.264 και HEVC, ήχου AC3 και DTS, 
καθώς και απευθείας προβολή αρχείων 
JPG, PPTs, HTML5 σελίδες κλπ. 

ΝΑΙ 

  

13 
Υποστηρίζει απομακρυσμένη διαχείριση 
μέσω LAN και μετάδοση εικόνας μέσω 
HDBaseT 

ΝΑΙ 
  

14 
Διαθέτει αισθητήρα εξωτερικού 
φωτισμού για αυτόματη ανάλογη 
ρύθμιση της φωτεινότητας της εικόνας 

ΝΑΙ 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

(π.χ. να αυξάνεται αυτόματα η 
φωτεινότητα την ημέρα και να μειώνεται 
την νύχτα) 

15 
Υποστηρίζει θέαση μέσω polarized 
γυαλιών ηλίου  

ΝΑΙ 
  

16 
Διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό 
ισχύος (όχι εξωτερική μονάδα), 
κατάλληλο για λειτουργία στην Ελλάδα 

ΝΑΙ 
  

17 Πιστοποιητικά λειτουργίας CE, TUV ΝΑΙ   

 

2.4.4. Εποπτεία & Διαχείριση Εισερχομένων-Εξερχομένων Οχημάτων σε πεζόδρομο 

2.4.4.1. Χαρακτηριστικά Συστήματος 

Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων κυκλοφορίας και η δυνατότητα στοχευμένης 
πληροφόρησης για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες αποτελεί ένας σημαντικό άξονα της «έξυπνης 
πόλης». Μάλιστα, σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο όπως η 
περιοχή παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου του Δήμου Τρικκαίων, ένα σύστημα έγκαιρης 
καταγραφής, ανάλυσης και διάγνωσης τόσο των τρεχουσών κυκλοφοριακών συνθηκών όσο και έγκαιρης 
πρόγνωσης κυκλοφοριακού φόρτου, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον προληπτικό σχεδιασμό 
παρεμβάσεων που θα αποφορτίσει την κίνηση σε καίρια σημεία του Δήμου. 

Το προτεινόμενο σύστημα θα λαμβάνει ζωντανά κυκλοφοριακά δεδομένα από οπτικούς αισθητήρες  τα 
οποία και θα επεξεργάζεται με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να προβάλει σε 
πραγματικό χρόνο μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες και δείκτες. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτός 
ο καλύτερος σχεδιασμός αλλά και χρήσιμες παρεμβάσεις όποτε και όπου αυτό απαιτείται.  

Σε δέκα (10) κομβικά σημεία της περιοχής και στις εισόδους των πεζοδρόμων θα τοποθετηθούν οι 
εικονολήπτες αναγνώρισης πινακίδων. Αυτοί εγκαθίστανται συνήθως -και ανάλογα με τον χώρο-, πλησίον 
του σημείου εισόδου σε πεζόδρομο και σε κατάλληλη απόσταση από αυτή ώστε να είναι δυνατή η 
επιτυχής αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Η κάμερα εκτελεί τοπικά τις λειτουργίες αναγνώρισης πινακίδων και συνεργασία με την εφαρμογή δίνει 
τις απαιτούμενες πληροφορίες στην Δημοτική Αστυνομία για την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου.  

Το σύστημα αναγνωρίζει πινακίδες με τις κατ’ ελάχιστον ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 Πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων ευρωπαϊκού τύπου με λατινικούς χαρακτήρες με καθαρή 

αποτύπωση των στοιχείων τους χωρίς φθορές, παραμορφώσεις, προσθήκες που για οποιοδήποτε 

λόγο δεν αποτυπώνονται καθαρά οι αναγραφόμενοι χαρακτήρες (λόγω μετατροπής (πχ βίδας), 

καιρικών παραγόντων (πχ λάσπης), παλαιότητας  (πχ ξεθωριάσματός)  κλπ    

 Πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων σύμφωνες με τις κείμενες διατάξεις, ευρισκόμενες σε οριζόντια 

θέση και εντός του οπτικού πεδίου κάλυψης της κάμερας    
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 Πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων στον οριζόμενο χώρο αναγνώρισης, χωρίς να εισέρχονται σε αυτόν 

άλλα αντικείμενα  ούτε να περιορίζεται η οπτική θέαση των εικονοληπτών καθ’ οιοδήποτε τρόπο. 

Το σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά υποσυστήματα: 

1. Κεντρικό διαχειριστικό σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και προβολής δεδομένων 
Το κεντρικό διαχειριστικό σύστημα βρίσκεται στο υπολογιστικό νέφος και θα αποτελείται από τα 
παρακάτω υποσυστήματα και λειτουργίες: 

1.1. Κέντρο ελέγχου & οπτικοποίησης δεδομένων (dashboard). 
1.2. Υποσύστημα συλλογής, ανάλυσης & επεξεργασίας δεδομένων. 
1.3. Διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API). 

2. Οπτικοί Αισθητήρες 
3. Επεξεργαστές δεδομένων (edge interference devices)  
 

2.4.4.2. Υποδομές 

Η εργασίες υποδομών υλοποιούνται ανά περίπτωση. 

Στα σημεία εισόδου-εξόδου από τους πεζοδρόμου τοποθετείται η κάμερα LPR και ο κατάλληλος 
συνοδευτικός εξοπλισμός. Στην εγκατάσταση προσφέρονται όλες οι απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες 
και ανά περίπτωση η προμήθεια και τοποθέτηση  φωτοκύτταρων ή και επαγωγικών βρόγχων ώστε να 
ελέγχεται αποτελεσματικά η παράνομη είσοδος των οχημάτων. 

 

2.4.4.3. Εφαρμογή 

Η εφαρμογή κεντρικής διαχείρισης σημείων εισόδου/εξόδου σε πεζόδρομο αναλαμβάνει την διαχείριση, 
επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων οχημάτων σε σχεσιακή βάση δεδομένων.  

Η κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος, καθώς και δεδομένα εισόδου/ εξόδου των οχημάτων 
αποθηκεύονται και ανακτούνται από τον server του συστήματος.  

Γενικά η εφαρμογή της διαχείρισης & εποπτείας του συστήματος διαθέτει Web browser interface για τους 
clients, είναι στα ελληνικά, καθώς επίσης υποστηρίζονται αρχιτεκτονικές virtual server & client / server. 

Η εφαρμογή υποστηρίζει: 

 Καταχώρηση αδειοδοτημένων οχημάτων.  

 Αυτόματη αναγνώριση οχημάτων με άδεια εισόδου/εξόδου και ταχύτατους ελέγχους έγκρισης 

άδειας εισόδου με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία και τις ειδικά ακολουθούμενες πολιτικές 

ασφάλειας. 

 Αυτόματη αναγνώριση οχημάτων χωρίς άδεια εισόδου/ εξόδου και κατάλληλες ενέργειες 

διαχείρισης. 

 Διόρθωση Λανθασμένα Αναγνωρισμένης Πινακίδας Οχήματος και κατάλληλες ενέργειες 

διαχείρισης. 

 Διόρθωση Λανθασμένα Καταχωρημένης Πινακίδας Οχήματος και κατάλληλες ενέργειες 

διαχείρισης. 

Η εφαρμογή διαθέτει πλήρες μενού καταχώρησης και επεξεργασίας οχημάτων για: 
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Α) Οχήματα 

Β) Ιδιοκτήτη / Κάτοχο Οχήματος (ων) 

Γ) Στοιχεία Εισόδου / Εξόδου 

Δ) Στοιχεία Καταχώρησης 

Τα ανωτέρω στοιχεία απεικονίζονται κατάλληλα ταξινομημένα στην οθόνη του χειριστή, αυτόματα και 
ταυτόχρονα με την αναγνώριση κάθε οχήματος.  

Επίσης, η ενημέρωση ή η διαγραφή των στοιχείων οχήματος, γίνεται διαβαθμισμένα και προστατεύεται με 
κωδικούς πρόσβασης. 

Όλες οι ανωτέρω κινήσεις προστατεύονται από διαγραφή με εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος. 

Η εφαρμογή διαθέτει πλήρες μενού αναφορών με επιλογές ημερομηνίας (από – έως), πινακίδας 
κυκλοφορίας, επώνυμου οδηγού, χρονικού Διαστήματος (από – έως) κλπ., καθώς και χρήσιμα στατιστικά 
στοιχεία.  

Οι αναφορές μπορούν  να εκτυπωθούν ή να αποθηκευθούν σε μορφή  excel ή pdf για περαιτέρω χρήση.  

 

2.4.4.4. Πίνακες Συμμόρφωσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Πληροφοριακό Σύστημα 

1 
Το πληροφοριακό σύστημα παρέχεται ως διαδικτυακή 
πλατφόρμα με άδειες χρήσης (SaaS) για όλο το 
διάστημα του Έργου 

ΝΑΙ 
  

2 
Αξιοποιεί τεχνολογίες και αλγορίθμους τεχνητής 
νοημοσύνης (AI) για την ανάλυση και επεξεργασία 
μεγάλου όγκου ετερογενών δεδομένων 

ΝΑΙ 
  

3 
Διαλειτουργεί με την πλατφόρμα έξυπνης πόλης και με 
την εφαρμογή της δημοτικής αστυνομίας  

ΝΑΙ 
  

4 
Ο έλεγχος των οπτικών αισθητήρων πραγματοποιείται 
μέσα από το διαχειριστικό σύστημα 

ΝΑΙ 
  

5 
Το πληροφοριακό σύστημα έχει υποσύστημα κέντρου 
ελέγχου και οπτικοποίησης δεδομένων 

ΝΑΙ 
  

6 

Η οπτικοποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται και 
σε χωρογεωγραφικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αποτυπώνονται οι αισθητήρες, τα 
δεδομένα κίνησης και κυκλοφορίας 

ΝΑΙ 

  

8 

Διαθέτει ειδικό υποσύστημα προβολής μετρικών και 
δεικτών. Κατ’ ελάχιστον προβάλλονται μετρικές και 
δεδομένα που αφορούν: 

- Εισερχόμενο αριθμό οχημάτων 
- Εξερχόμενο αριθμό οχημάτων 
- Τυπολογία οχήματος (ΙΧ αυτοκίνητο, 

Λεοφωρείο, Φορτηγό κ.α.) 
- Ταχύτητα κίνησης οχημάτων 
- Τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες 
- Έκτακτα συμβάντα και παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9 
Έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης και επεξεργασίας 
δεδομένων και από τρίτες πηγές 

ΝΑΙ 
  

10 
Παράγει προγνωστικά μοντέλα κυκλοφοριακών 
συνθηκών 

ΝΑΙ 
  

12 
Επεξεργάζεται τόσο ακατέργαστα (raw) όσο και 
επεξεργασμένα δεδομένα 

ΝΑΙ 
  

13 Χρησιμοποιεί μεθόδους συμπίεσης δεδομένων ΝΑΙ   

14 
Διαθέτει διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών 
(API) 

ΝΑΙ 
  

15 Αξιοποιεί πρωτόκολλο REST για τη διεπαφή ΝΑΙ   

Φιλοξενία Συστήματος 

16 
Φιλοξενία συστήματος σε Υπολογιστικό Νέφος 
εγνωσμένης εταιρίας/παρόχου για όλη τη διάρκεια του 
Έργου 

ΝΑΙ 
  

Οπτικός Αισθητήρας 

17 Τύπος Οπτικού Αισθητήρα: Ψηφιακός (IP) ΝΑΙ   

18 Ανάλυση τουλάχιστον 4MP, full HD+ NAI   

19 Εξωτερικού χώρου, αδιάβροχος NAI   

20 Νυχτερινή λήψη μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας ΝΑΙ   

21 Τροφοδοσία: 12V, PoE NAI   

22 
Τηλεχειριζόμενος φακός - motorized varofical 2.8-
12mm με γωνία θέασης 29.2°~95.8° ΝΑΙ 

  

23 
Ευαισθησία φακού: 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux 
με IR 120dB WDR ΝΑΙ 

  

24 
Υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για 
τοπική καταγραφή video ΝΑΙ 

  

25 
Βαθμός στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική 
προστασία ΙΚ10 ΝΑΙ 

  

26 
Συμπίεση: H.264-H.264+-H.265-H.265+-MJPEG (sub 
stream) ΝΑΙ 

  

27 Εμβέλεια IR: 60 μέτρα ΝΑΙ   

28 

Main Stream:  

50 Hz: 25 FPS (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)  

60 Hz: 30 FPS (2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 

NAI 

  

29 Video Bit Rate: 32Kbps έως 8Mpbs NAI   

30 
API:  Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), 
ISAPI, SDK  NAI 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

31 

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας:  

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 
RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, 
Bonjour, SSL/TLS, PPPoE  

ΝΑΙ 

  

32 

Συνθήκες λειτουργίας:  

-30°C με 60°C 

-Υγρασία: έως 95% 

ΝΑΙ 

  

Επεξεργαστής 

33 Τύπος: ΑΙ edge inference computing ΝΑΙ   

34 Επεξεργαστής: Jetson NAI   

35 Μνήμη: 8GB ΝΑΙ   

36 eMCC: 16GB ΝΑΙ   

37 Έξοδος γραφικών: HDMI 2.0 NAI   

38 
Συνδέσεις:  
-Ethernet: 2X GbE 
-4X USB 3.0 

NAI 
  

39 
Expansion I/O: 
2x I2C, 2x SPI, 1x UART, 8x GPIO, Relay through 1x DSUB 
37pin connector 

NAI 
  

40 
Αποθήκευση:  
- M2 B key support SATA/NVMEx2 
- 1 X SD card 

ΝΑΙ 
  

41 
Τροφοδοσία:  
DC Input: 12V 
AC Input: 60W AC-DC adapter 

ΝΑΙ 
  

42 

Συνθήκες λειτουργίας:  

- Θερμοκρασία: -20°C~70°C 
- Υγρασία: έως 95% 

ΝΑΙ 

  

43 Λειτουργικό Σύστημα: Linux ΝΑΙ   

Υπηρεσίες Υλοποίησης 

44 
Τεχνική υποστήριξη στελεχών του Δήμου μέσω 
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΝΑΙ   

45 
Απολογισμός χρήσης και συμβουλευτική ανάλυση για 
την καλύτερη δυνατή χρήση του συστήματος 

ΝΑΙ   

46 
Πιλοτική έναρξη εντός είκοσι 90 ημερών από την 
έναρξη της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

47 
Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση συστήματος & 
υποσυστημάτων  

ΝΑΙ   

48 
Εγκατάσταση οπτικών αισθητήρων, επεξεργαστών και 
θέση σε λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

 

2.4.5. Σύστημα Εποπτείας Ποτίσματος Κοινόχρηστων Χώρων Πρασίνου – Smart Gardening 
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Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των υπαρχόντων δομών αρδεύσεως, που είναι 
τοποθετημένα σε χώρος πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό. Σαφώς το σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί και 
σε νέες εγκαταστάσεις που θα δημιουργούνται κάθε φορά (αναπλάσεις ή νέοι χώροι πρασίνου).  

Μια επέκταση της λειτουργικότητας του εν λόγω συστήματος είναι η τοποθέτηση αυτού σε σιντριβάνια 
και άλλες καλλωπιστικές λειτουργίες νερού που είναι καθαρά διασκεδαστικού χαρακτήρα (τεχνητοί 
καταρράκτες κ.λπ). 

Οι στόχοι του προτεινόμενου συστήματος, συνοπτικά είναι οι εξής: 

 Βελτιστοποίηση χρήσης νερού και ρεύματος (και ως εκ τούτου περιορισμός της σπατάλης πόρων - 

περιβαλλοντικός αντίκτυπος). 

 Εξοικονόμηση χρημάτων. Περιορισμός της “σπατάλης” ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς που η 

τεχνολογία μπορεί δώσει βέλτιστη λύση. 

 Εφαρμογή και επίδειξη χρήσης της τεχνολογίας σε τομείς που άπτονται της καθημερινότητας των 

πολιτών.  

2.4.5.1. Τεχνική Περιγραφή 

Σκοπός είναι να τοποθετηθούν εντός των χώρων πρασίνου στην Πλατεία του ΟΤΕ, στις νησίδες της λαϊκής 
αγοράς κατά μήκος της οδού Ηρώων Αλβανικού Μετώπου και του χώρου πρασίνου στην Πλατεία 
Δικαστηρίων, ολοκληρωμένο «ευφυές» σύστημα άρδευσης που θα αποτελείται από τον controller 
(αυτοματισμός άρδευσης), αισθητήρα υγρασίας εδάφους, ηλεκτροβάνα, καθώς και πλατφόρμα- 
μετεωρολογικό σταθμό.  

Ο ρόλος του σταθμού αυτού θα είναι η εποπτεία των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επικρατούν στα 
συγκεκριμένα σημεία της περιοχής παρέμβασης. Ο σταθμός αυτός θα λειτουργεί ως «ενορχηστρωτής» 
των διαφόρων δικτύων αισθητήρων, ειδικού και γενικού σκοπού εντός των χώρων πρασίνου (για το smart 
gardening, την εποπτεία των αερίων ρύπων και άλλων εφαρμογών). Ο σταθμός θα «τρέχει» τοπικά το δικό 
του μοντέλο καιρικών προβλέψεων (μικροκλίμα) και θα είναι σε μόνιμη αναζήτηση παγκόσμιων 
μετεωρολογικών μοντέλων στο διαδίκτυο.  

Συγκεκριμένα για την εφαρμογή του Smart Gardening: 

Στους χώρους πρασίνου θα τοποθετηθούν ασύρματοι αισθητήρες υγρασίας-θερμοκρασίας στο έδαφος, 
καθώς και σύστημα ελέγχου ποτίσματος (ηλεκτροβάνες). Ο ρόλος των αισθητήρων αυτών είναι να 
αναφέρουν τις συνθήκες εδάφους του σημείου που θα είναι τοποθετημένοι, στον μετεωρολογικό σταθμό. 

Ο σταθμός θα είναι αυτός που θα «αποφασίζει» για το αν θα πρέπει ή όχι να ποτιστεί ο χώρος. Ο τρόπος 
που θα γίνεται αυτό θα είναι μέσο μιας εντολής προς τον ασύρματο δέκτη της κάθε ηλεκτροβάνας.  

Μια άλλη βασική λειτουργικότητα είναι να γίνεται διακοπή του ποτίσματος, αν λόγου χάρη ξεκινήσει 
βροχόπτωση. 

Τέλος αν υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης για την επόμενη ημέρα, με πιθανότητα πάνω από ένα λογικό 
όριο (π.χ. 60%), τότε δεν θα επιτρέπει ο σταθμός πότισμα, ανεξαρτήτων εντολής-ανάγκης των αισθητήρων 
εδάφους.  

 

2.4.5.2. Πίνακες Συμμόρφωσης 
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

Αυτοματισμός άρδευσης (Controller) 

1 

Απομακρυσμένη ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση ηλεκτροβάνας ή αντλίας 
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και 
εφαρμογής Android 

ΝΑΙ 

  

2 

Χρονοπρογραμματισμός για ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση ηλεκτροβάνας ή αντλίας 
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και 
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα Android 

ΝΑΙ 

  

3 Πλήρη αυτοματοποίηση της άρδευσης ΝΑΙ   

4 
Μικρό μέγεθος (11,5cm x 9cm x 5,5cm) για 
εγκατάσταση οπουδήποτε 

ΝΑΙ 
  

5 
Ενσωματωμένη οθόνη προβολής μετρήσεων 
2.7” 

ΝΑΙ 
  

6 
Προστασία IP67 : Αδιαπέραστο από σκόνη 
και από διαβροχή 

ΝΑΙ 
  

7 
Φωτοβολταϊκό πάνελ (13cm x 11cm) για 
πλήρη ενεργειακή αυτονομία του 
συστήματος 

ΝΑΙ 
  

8 
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία 3500mAh 

ΝΑΙ 
  

9 
Δυνατότητα φόρτισης μέσω USB φορτιστή ή 
power bank 

ΝΑΙ 
  

10 
Μέγιστη αυτονομία έως 3 έτη χωρίς χρήση 
πάνελ ή φορτιστή, αναλόγως του ρυθμού 
δειγματοληψίας 

ΝΑΙ 
  

11 Σύστημα Plug and play ΝΑΙ   

12 
Συνδεσιμότητα με δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας (2G/3G/4G) με χρήση 
ενσωματωμένης κάρτας SIM 

ΝΑΙ 
  

13 
Δυνατότητα λειτουργίας σε πάνω από 100 
χώρες 

ΝΑΙ 
  

14 
Ενσωματωμένο GPS για αυτόματο εντοπισμό 
θέσης 

ΝΑΙ 
  

15 
Δυνατότητα απομακρυσμένης 
απενεργοποίησης και αυτόματου 
εντοπισμού θέσης σε περίπτωσης κλοπής 

ΝΑΙ 
  

Αισθητήρας υγρασίας εδάφους 

1 
Μέτρηση ογκομετρικής περιεκτικότητας σε 
νερό 

NAI 
  

2 Μεγάλη ακρίβεια: (±0.03 m
3
/m

3
) NAI   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

3 
Στεγανοί, αντιδιαβρωτικοί αισθητήρες, 
ικανοί να λειτουργήσουν για είκοσι (20) έτη 

NAI 
  

4 Καλώδιο μήκους 5m NAI   

Ηλεκτροβάνα 

1 Τάση λειτουργίας: 9V NAI   

2 
Υποστηριζόμενοι διάμετροι: 1″, 1½″, 2″, 3″ 
(αναλόγως του μοντέλου) 

NAI 
  

3 
Συνιστώμενο εύρος πίεσης: έως 10-15 bar 
(αναλόγως του μοντέλου) 

NAI 
  

4 

● Μέγιστη ροή/Παροχή λειτουργίας: 
o έως 9m

3
/hr. (1″) 

o έως 34m
3
/hr. (1½″) 

o έως 45m
3
/hr. (2″) 

o έως 68m
3
/hr. (3″) 

NAI 

  

Ηλεκτροβάνα 

1 Πρόγνωση καιρού πέντε (5) ημερών NAI   

2 Υποστήριξη πολλαπλών συστημάτων NAI   

3 
Δημιουργία εξατομικευμένων ειδοποιήσεων 
βάσει κανόνων που θέτει ο χρήστης, καθώς 
και αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email 

NAI 
  

4 

Δημιουργία αυτοματισμών ή/και χρονικών 
αυτοματισμών, βάσει κανόνων που θέτει ο 
χρήστης, καθώς και καθορισμός εξαιρέσεων 
στους κανόνες 

NAI 

  

5 

Δυνατότητα ορισμού αυτοματισμών βάσει 
μετρήσεων από αισθητήρες οποιουδήποτε 
τύπου που διασυνδέονται στην πλατφόρμα 
του Δήμου Τρικκαίων (μετεωρολογικοί 
σταθμοί, αισθητήρες στάθμης κ.λπ.). 

NAI 

  

6 
Λειτουργία προτεραιοτήτων στο σύνολο των 
αυτοματισμών και αλλαγή της σειράς τους 

NAI 
  

7 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των 
αυτοματισμών 

NAI 
  

8 
Απομακρυσμένο άνοιγμα/κλείσιμο 
ηλεκτροβάνας ή αντλίας μέσω της 
πλατφόρμας 

NAI 
  

9 
Ενημέρωση για τη λειτουργικότητα του 
συστήματος (Health check) 

NAI 
  

10 Ημερολόγιο εργασιών NAI   

11 Προβολή ιστορικού δεδομένων NAI   

12 Εξαγωγή δεδομένων σε Microsoft Excel ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 

13 
Υποστήριξη διαλειτουργικότητας με άλλα 
συστήματα μέσω API 

NAI 
  

14 
Ειδικός σχεδιασμός για εύκολη χρήση σε 
οποιοδήποτε είδος συσκευής  (υπολογιστής, 
κινητό κλπ.) 

NAI 
  

15 
Προκαθορισμένος ρυθμός δειγματοληψίας: 
10 λεπτά (μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις 
ανάγκες του ενδιαφερόμενου) 

NAI 
  

 

 

2.4.6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Περιγραφή δαπάνης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδος (€) 

Σύνολο 

(€) 
ΦΠΑ (€) 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

WiFi acces point εξωτερικού 
χώρου και παρελκόμενος 
εξοπλισμός (περιλαμβάνονται 3 
χρόνια άδειες χρήσης) 

ΤΕΜ 15 1.370,97 20.564,52 4.935,48 25.500,00 

Μεταγωγέας βιομηχανικού 
τύπου 4 θυρών και 
παρελκόμενος εξοπλισμός 

ΤΕΜ 2 5.808,87 11.617,74 2.778,26 14.406,00 

Μεταγωγέας βιομηχανικού 
τύπου 8 θυρών και 
παρελκόμενος εξοπλισμός 

ΤΕΜ 1 6.048,39 6.048,39 1.451,61 7.500,00  

Κεντρικός μεταγωγέας και 
παρελκόμενος εξοπλισμός 
(οπτικά modules) 

ΤΕΜ 1 11.774,19 11.774,19 

      
2.825,81 

 

14.600,00 

Εξυπηρετητής κεντρικού ελέγχου 
ασύρματου δικτύου 

ΤΕΜ 1 5.645,16 5.645,16 1.354,84 7.000,00  

Τείχος προστασίας ασύρματου 
δικτύου (firewall) 

ΤΕΜ 1 20.000,00 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

Οθόνες ψηφιακής σήμανσης 
εξωτερικού χώρου 75'' με βάση 
στήριξης  

ΤΕΜ 2 20.000,00 40.000,00 9.600,00 49.600,00 

Σύστημα εποπτείας ποτίσματος 
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 
(smart gardening) 

ΤΕΜ 3 3.064,52                  9.193,55 2.206,45 11.400,00 
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Περιγραφή δαπάνης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδος (€) 

Σύνολο 

(€) 
ΦΠΑ (€) 

Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

Κάμερες αναγνώρισης πινακίδας 
ελεγχόμενης πρόσβασης 

ΤΕΜ 10 4.032,26 40.322,58 9.677,42 50.000,00 

Λογισμικό ελέγχου ενεργού 
δικτυακού εξοπλισμού 

ΤΕΜ 1 1.209,68 1.209,68 290,32 1.500,00  

Λογισμικό γεωεντοπισμού  και 
ανάλυσης χρήσης ασύρματου 
δικτύου (Advanced Analytics, 
data traffic analysis drill down) 

ΤΕΜ 1 2.678,71 2.678,71 642,89 3.321,60 

Κεντρικής εφαρμογή διαχείριση 
ελεγχόμενης πρόσβασης 
πεζοδρόμου  

ΤΕΜ 4 4.032,26 16.129,03 3.870,97 20.000,00  

Υπηρεσίες Εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης εξοπλισμού 
και λογισμικού 

Α/Μ 6 3.387,10 20.322,58 4.877,42 25.200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
  

 205.505,13 49.321,47 254.827,60 

 

 

2.5. Συνολικό Ενδεικτικό Κόστος  

Το συνολικό ενδεικτικό κόστος για: α) προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και 
συστήματος έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων, β) προμήθεια και εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος 
οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί με το κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού, γ) προμήθεια και εγκατάσταση 
υπογείων συστημάτων κάδων απορριμμάτων, δ) προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
δικτύων και υποδομών,  που αποτελούν το 3ο Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας», προϋπολογισμού 697.000,00 € της πράξης με τίτλο 
«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμών Κοινόχρηστων 
Ποδηλάτων και συστήματος έξυπνης διαχείρισης σταθμών 
κοινόχρηστων ποδηλάτων  

93.830,65 

2 
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος 
οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί με το κρεμαστό 
δίκτυο οδοφωτισμού 

122.760,00 

3 
Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος κάδων 
απορριμμάτων  

140.000,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

4 
Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων δικτύων 
και υποδομών 205.505,13 

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 562.096,77 

 ΦΠΑ 24% 134.903,23 

 ΣΥΝΟΛΟ 697.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





       

 

                                                                                

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 3oυ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ     

ΠΡΑΞΗ: 
ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΦΑΣΗ 
ΙΟΥΛ 

2022 

ΑΥΓ 
2022 

ΣΕΠ 
2022 

ΟΚΤ 
2022 

ΝΟΕ 
2022 

ΔΕΚ 
2022 

ΙΑΝ 
2023 

ΦΕΒ 
2023 

ΜΑΡ 
2023 

ΑΠΡ 
2023 

ΜΑΙ 
2023 

ΙΟΥΝ 
2023 

ΙΟΥΛ 
2023 

ΑΥΓ 
2023 

ΣΕΠ 
2023 

ΟΚΤ 
2023 

ΝΟΕ 
2023 

ΔΕΚ 
2023 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: 
«Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
συστημάτων 

έξυπνης πόλης 
και βιώσιμης 

κινητικότητας» 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

                                    

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ                       

                                                                                                                                      Τρίκαλα 03/05/2022 

       Ο συντάξας                                                                                           Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Έξυπνης Πόλης 

 

     Χαρίλαος Βασιλικός                        Παιάνας Σωτήριος 





       

 

                                                                                

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

72
)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
73

) ......................................... 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ

74
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………

75
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..........., ΑΦΜ: ......... (διεύθυνση) ......., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ....... (διεύθυνση) .......... ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ....................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ....................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

76
 

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 .....................................................

77
 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 
τμήμα/τα .............

78
 

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 διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες 

79
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Ηπαρούσαισχύειμέχρικαιτην …………………………………………………..80.  ή 
Η παρούσα ισχύει 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. 
Αποδεχόμαστενα παρατείνομε τηνισχύτηςεγγύησηςύστερααπόέγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται 
η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
μετηνπροϋπόθεσηότιτοσχετικόαίτημάσαςθαμαςυποβληθείπριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης. 
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 το δικαίωμα να εκδίδουμε

81
. 

                                                           
72 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
73 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
74 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και 
δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο 
ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ  
75 ο.π. υποσ. 3. 
76 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
77 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών.  
78 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για 
το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
79 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
80 ΣΗΜΕΙΩΣΗΓΙΑΤΗΝΤΡΑΠΕΖΑ:Οχρόνοςισχύοςπρέπειναείναιμεγαλύτεροςτουλάχιστονκατά τριάντα (30) ημέρες 

τουχρόνουισχύοςτηςπροσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
81 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε 

με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και 
κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 





  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
- ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........,  ΑΦΜ: ........ (διεύθυνση) ..........., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ............., ΑΦΜ: ......... (διεύθυνση) ...................... ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

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 την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπαριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 
με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)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 το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 

σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
 Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β 

του Ν.4412/2016).  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530
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