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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.12/2018   

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ: «Διάθεςη  πίςτωςησ, ζγκριςη πρωτογενοφσ αιτήματοσ και τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν για: Παροχή Εξειδικευμζνων Τπηρεςιϊν και προμήθεια 

εξοπλιςμοφ για τα Πακζτα Εργαςίασ WP3: Testing  και WP4: Transferring του 

ζργου  "Promoting citizens' active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand" με ακρωνφμιο "MOTIVATE" που 

ζχει ενταχθεί και ςυγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικήσ 

υνεργαςίασ "INTERREG MED"  2014-2020». 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 229/2018 

 

τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 30-03-2018, ημζρα Παραςκευή και ϊρα 12:00 
ςυνιλκε θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν 
αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ», φςτερα 
από τθν αρικ.πρωτ.16728/1738/26-03-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ. 
          Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (7) μζλθ, ιτοι: 
 
Παρόντα μζλη      Απόντα μζλη 
 
1. Γιωτίτςασ Θωμάσ     1. Γκόγκοσ Κων/νοσ 
2. Λιόντοσ Ιωάννθσ     2. Κωνςταντόπουλοσ πυρίδων  
3. Γιϊτθ Γεωργία     3. Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
4. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ 
5. Βλζτςασ Βαςίλειοσ 
6. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ     
   
       τθν  ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκε  και ο υπάλλθλοσ του Διμου καμνζλοσ 
Βαςίλειοσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.  

      Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ  Θωμάσ,  
ειςθγοφμενοσ το   ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ 
γραπτι ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 
Ιωαννιτϊν κ. ωτιρθ πυριδάκθ, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

           Κφριοι φμβουλοι,  
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Σο ζργο MOTIVATE αποτελεί ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από το Πρόγραμμα 
Εδαφικισ υνεργαςίασ «INTERREG MED» 2014-2020. Σο εταιρικό ςχιμα του ζργου 
(project), αποτελείται από τισ ζξι πόλεισ, ςτισ οποίεσ κα γίνει πιλοτικι εφαρμογι: 

 Almada - Πορτογαλία (ο Διμοσ) 

 Ρόδοσ, Ιωάννινα - Ελλάδα (οι Διμοι) 

 Λάρνακα - Κφπροσ (ο Διμοσ) 

 ιζνα - Ιταλία (ο πάροχοσ δθμοςίων ςυγκοινωνιϊν Tiemme Spa) 

 Dubrovnik - Κροατία (το Αναπτυξιακό γραφείο τθσ Πόλθσ του Dubrovnik, 

DURA) 

Οι υπόλοιποι επιςτθμονικοί και μθ φορείσ που ςυμμετζχουν ωσ εταίροι ςτο ζργο 
είναι: 
• Σο Ινςτιτοφτο Βιϊςιμθσ Κινθτικότθτασ και Δικτφων Μεταφορϊν/Εκνικό 

Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΙΜΕΣ/ΕΚΕΣΑ). 

• Ο μθ-Κερδοςκοπικόσ Οργανιςμόσ ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νιςων Αιγαίου 

& Ιονίου (Ελλάδα) 

• Η ιταλικι εταιρεία ςυμβοφλων υποςτιριξθσ του δθμοςίου τομζα, MemEx Sr 

Σο ζργο υποςτθρίηει επιπλζον θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ υγκοινωνιϊν «ΡΟΔΑ» Διμου 
Ρόδου ωσ ςυνεργαηόμενοι εταίροι. Η διάρκεια του ζργου ορίηεται ςφμφωνα με το 
τεχνικό δελτίο (Application Form-AF) από τον Νοζμβριο του 2016 ζωσ τον Απρίλιο 
του 2019. Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου MOTIVATE είναι θ επίδειξθ και προϊκθςθ τθσ 
υιοκζτθςθσ ειδικϊν μζτρων βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ ςε περιοχζσ τθσ Μεςογείου με 
εποχικι τουριςτικι ηιτθςθ, προκειμζνου να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ και 
ελκυςτικότθτα των πόλεων. Οι ειδικότεροι ςτόχοι για το Διμο Ιωαννιτϊν, ςυνολικά 
ςτο ζργο, είναι οι εξισ: 
• Η χριςθ τεχνολογιϊν crowd sourcing και άλλων ζξυπνων εργαλείων, με 

ςκοπό να γίνει μια ουςιαςτικι προετοιμαςία για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

μιασ τρατθγικισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ - SUMP). 

• Να ανοίξει ζνα δίαυλο επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ και να ςυγκεντρϊςει 

όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που χρειάηονται για τον αειφόρο ςχεδιαςμό τθσ 

κινθτικότθτασ. 

• Να αξιολογιςει το υφιςτάμενο ςφςτθμα μετακινιςεων και τθν ποιότθτά 

του. 

• Να αξιολογιςει ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και μζτρα κινθτικότθτασ. 

• Να αλλθλεπιδράςει και να ςυλλζξει δεδομζνα από τουσ πολίτεσ και 

τουρίςτεσ. 
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• Η ανάπτυξθσ μιασ πιλοτικισ δράςθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ μζςα από το 

ζργο,. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Διμοσ Ιωαννιτϊν κα προχωριςει ςε πιλοτικι εφαρμογι 

e-parking ςτο κζντρο τθσ πόλθσ 

Με τθν παροφςα ειςιγθςθ, ο Διμοσ κα ανακζςει τθν  Παροχή Εξειδικευμζνων 
Τπηρεςιϊν και προμήθεια εξοπλιςμοφ για τα Πακζτα Εργαςίασ WP3: Testing  και 
WP4: Transferring του ζργου  “Promoting citizens’ active involvement in the 
development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με 
ακρωνφμιο “MOTIVATE” που ζχει ενταχθεί και ςυγχρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Διακρατικήσ υνεργαςίασ «INTERREG MED»  2014-2020, 
προχπολογιςμοφ 114.450,00 € με Φ.Π.Α., όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο 
εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο του Ζργου. 
Για τον ςκοπό αυτό ςυντάχκθκε από τθν Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και 
Πλθροφορικισ του Διμου το τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και υποβλικθκε 
το αντίςτοιχο πρωτογενζσ αίτθμα. 
 
τον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2018 υπάρχουν εγγεγραμμζνεσ οι 
αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ ωσ εξισ: 
 

 Κ.Α 70.01.7425.011 «Εξωτερικι εμπειρογνωμοςφνθ για τθ δθμιουργία 
πρωτοκόλλων ςυλλογισ δεδομζνων με τα καινοτόμα εργαλεία βαςιςμζνα 
ςτισ πιλοτικζσ εφαρμογζσ του προγράμματοσ»: 43.000 ευρϊ. 

 Κ.Α 70.01.7425.012 «Ανάπτυξθ, προμικεια και εγκατάςταςθ ευφυοφσ 
ςυςτιματοσ ςτάκμευςθσ και πλατφόρμασ διαχείριςθσ»: 71.450 ευρϊ 

 
Η υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ/προμικειασ κα γίνει με ανοικτό θλεκτρονικό 
διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθν νομοκεςία που προτείνονται ςτο 
ςχζδιο διακιρυξθσ που ακολουκεί παρακάτω. 
 
Κατόπιν των ανωτζρω και ζχοντασ υπόψη ςασ 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006. 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 με τισ ιςχφουςεσ τροποποιιςεισ του 
5.   Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 

2018. 
6.   Σθν ειςιγθςθ τθσ προϊςταμζνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ του 

Διμου Ιωαννιτϊν κ. Διμθτρα Δρόςου. 

Κατά ςυνζπεια, ειςηγοφμαςτε να : 
 

1. Εγκρίνετε το υποβλθκζν πρωτογενζσ αίτθμα (18REQ002701316 2018-02-22) 
2. Εγκρίνετε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ οι 

οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ όπωσ ςτο 
παράρτθμα που ακολουκεί 

3. Ψθφίςετε και διακζςετε  τισ αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ ωσ εξισ:  
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 Κ.Α 70.01.7425.011 «Εξωτερικι εμπειρογνωμοςφνθ για τθ 
δθμιουργία πρωτοκόλλων ςυλλογισ δεδομζνων με τα καινοτόμα 
εργαλεία βαςιςμζνα ςτισ πιλοτικζσ εφαρμογζσ του προγράμματοσ»: 
43.000 ευρϊ. 

 Κ.Α 70.01.7425.012 «Ανάπτυξθ, προμικεια και εγκατάςταςθ 
ευφυοφσ ςυςτιματοσ ςτάκμευςθσ και πλατφόρμασ διαχείριςθσ»: 
71.450 ευρϊ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ 
ζτουσ 2018 

     4. Ορίςετε τουσ υπαλλιλουσ τθσ Δ/νςθσ Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και 
Πλθροφορικισ Φλοφδα Βαςίλειο & Οικονόμου Περικλι, λόγω ειδικότθτασ και 
εξειδικευμζνων γνϊςεων,  ωσ ομάδα εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν 
κεμάτων αξιολόγθςθσ και παραλαβισ του αντικειμζνου του εν λόγω διαγωνιςμοφ, θ 
οποία κα ςυνδράμει ςτο ζργο τθσ τθν επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ κακϊσ 
και τθν επιτροπι παραλαβισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 221 του Ν. 
4412/2016. 

 
Η Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε 

υπόψθ τθσ:  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4.Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2018. 
5.Σθν ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 
Ιωαννιτϊν κ. ωτιρθ πυριδάκθ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Εγκρίνει το υποβλθκζν πρωτογενζσ αίτθμα (18REQ002701316 2018-02-22). 
2.Εγκρίνει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ οι οποίοι 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ όπωσ ςτο παράρτθμα 
που ακολουκεί. 
3.Εγκρίνει τισ δαπάνεσ και διακζτει τισ αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ ωσ εξισ:  

 Κ.Α 70.01.7425.011 «Εξωτερικι εμπειρογνωμοςφνθ για τθ 
δθμιουργία πρωτοκόλλων ςυλλογισ δεδομζνων με τα καινοτόμα 
εργαλεία βαςιςμζνα ςτισ πιλοτικζσ εφαρμογζσ του προγράμματοσ»: 
43.000 ευρϊ. 

 Κ.Α 70.01.7425.012 «Ανάπτυξθ, προμικεια και εγκατάςταςθ 
ευφυοφσ ςυςτιματοσ ςτάκμευςθσ και πλατφόρμασ διαχείριςθσ»: 
71.450 ευρϊ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ 
ζτουσ 2018 

4.Ορίηει τουσ υπαλλιλουσ τθσ Δ/νςθσ Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και 
Πλθροφορικισ Φλοφδα Βαςίλειο & Οικονόμου Περικλι, λόγω ειδικότθτασ και 
εξειδικευμζνων γνϊςεων,  ωσ ομάδα εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν 
κεμάτων αξιολόγθςθσ και παραλαβισ του αντικειμζνου του εν λόγω διαγωνιςμοφ, θ 
οποία κα ςυνδράμει ςτο ζργο τθσ τθν επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ κακϊσ 
και τθν επιτροπι παραλαβισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 221 του Ν. 
4412/2016. 
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Η  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 229/2018. 

 
                  Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 
 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 

 
             Ακριβζσ   Απόςπαςμα                          
                     Ο  Πρόεδροσ   
       τησ  Οικονομικήσ  Επιτροπήσ                                         
 
                  Θωμάσ  Γιωτίτςασ 
              Α Ν Σ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο   
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Αξ. Ξξση:  
 

 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

ΓΖΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ 

Γηεχζπλζε: Θαπιάλε 7 - Ησάλληλα 

Ξιεξνθνξίεο: Απφζηνινο Γθνχλεο 

Ρει.: 2651361385 

ΦΑΜ: 2651074441 

Ζι. δηεχζπλζε:agounis@ioannina.gr     

 

ΓΖΚΝΠΗΔΡΔΑ:  ΠΡΝΛ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΡΞΝ    

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ: ΠΡΖ ΓΗΑΓΔΗΑ 

                     ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 

                     ΠΡΝ ΔΠΖΓΖΠ 

                     ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΓΖΚΝ                                                         

 

 
 

ΑΞΝΦΑΠΖ 

 
ΘΔΚΑ: «Γηαθήξπμε αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κε βάζε ζπληειεζηή βαξύηεηαο, ηόζν γηα ηελ 

Ρερληθή, όζν θαη γηα ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά (Ππκθεξόηεξε Ξξνζθνξά), γηα ηελ 

Ξαξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ πεξεζηώλ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηα Ξαθέηα 

Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη WP4: Transferring ηνπ έξγνπ  “Promoting citizens’ active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with 

Seasonal Demand” κε αθξσλύκην “MOTIVATE” πνπ έρεη εληαρζεί θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Ξξόγξακκα Γηαθξαηηθήο Ππλεξγαζίαο «INTERREG MED»  

2014-2020 γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ1, 

πξνϋπνινγηζκνύ2i 114.450,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.»  

 

 

 

 

 

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

                                                                          

                                                 
1
 Σνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

2
 Κάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 Βηβιίνπ Ι θαη 235 Βηβιίνπ ΙΙ 
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Έρνληαο ππόςε:  

 

1. Ρν Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

- Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

2. Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή 

ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016).  

3. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 

45/Α/09-03-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

4. Ρν Λ.2859/2000 «Θχξσζε Θψδηθα Φ.Ξ.Α.» (ΦΔΘ 248/Α/07-11-2000), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

5. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

6. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη.  

7. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 204/Α/15-09-2011), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

8. Ρν άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ 74/Α/26-03-

2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

10.  Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014) , 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

11.  Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α),  

12. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006/Α‟114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη 

εηδηθφηεξα ηεο  παξ 9εδ.β  ηνπ άξζξνπ 209 

13.  Ρε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 16 άξζξνπ 47 Λ.4472/17 κε βάζε ηελ νπνία  ε  δεκνζίεπζε  

ηεο πξνθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ αληηθαζηζηά ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζην Ρεύρνο 

Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο ε νπνία 

παύεη λα ηζρύεη ιόγσ έθδνζεο ηεο .Α 57654/22.5.2017 ( ΦΔΘ 1781/23.5.2017 

η.Β ) 

14. Ρελ  κε αξ.  57654/22.5.2017  πνπξγηθή Απόθαζε (Φ.Δ.Θ 1781/23.5.2017 η. Β’ 

) «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη  Αλάπηπμεο.  
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15. Ρελ κε αξ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ 1924 η.Β) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» , 

16. Ρελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (Φ.Δ.Θ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε  

«Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο » (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ 

Λ.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηψλ 

17. Ρελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 ΔΑΑΓΖΠ (Απφθαζε 161/2016) «Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Λ. 4412/16 

18. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ( άξζξα 345-374 ) Λ.4412/16 πνπ δηέπνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ 

αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ε παξαιήςεηο ,νη νπνίεο εθδίδνληαη ε ζπληεινχληαη κεηά ηελ 

26/6/2017 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 39/17 «Θαλνληζκόο εμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ ελώπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ 

Ξξνζθπγώλ (ΑΔΞΞ)» 

19. Σνλ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 2016/7 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 5εο Ιαλνπαξίνπ 

2016 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

Πξνκήζεηαο 

20. Ρν. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 

(Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα3» , ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο 

απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 (Β΄ 1590) “Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

εμσρψξηεο εηαηξίεο” 

21. Ρελ κε α.α. ……..  Ξ.Α.. ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ 

22. Ρν ΞΟΩΡΝΓΔΛΔΠ ΑΗΡΖΚΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ κε ΑΓΑΚ  18REQ002701316 

2018-02-22 

23. Ρελ κε αξηζκφ ……/2018 απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ ….), κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ:   

                                                 
3
 Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα 

με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του 
ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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i) ε δηάζεζε πίζησζεο ηεο πξν ππνινγηδφκελεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηελ 

αλαιεθζείζα   Ξ.Α.. 

ii) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

iii) θαηαξηίζζεθαλ  νη φξνη δηαθήξπμεο γηα ηελ  δαπάλε   

24. Ρν ΔΓΘΟΔΘΟΗΚΔΛΝ ΑΗΡΖΚΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ κε ΑΓΑΚ  ….. 

25. Ρηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ  Παξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ γηα ηα Παθέηα Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη WP4: Transferring ηνπ έξγνπ  

“Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans 

in Med Cities with Seasonal Demand” κε αθξσλχκην “MOTIVATE”                               

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

 

Αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κε βάζε ζπληειεζηή βαξχηεηαο, ηφζν γηα ηελ 

Σερληθή, φζν θαη γηα ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (πκθεξφηεξε Πξνζθνξά), γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ Παξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηα Παθέηα 

Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη WP4: Transferring ηνπ έξγνπ  “Promoting citizens’ active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” 

κε αθξσλχκην “MOTIVATE” πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα 

Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο «INTERREG MED»  2014-2020 γηα ην έηνο 2018 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ4, πξνυπνινγηζκνχ 114.450.00 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη ζα βαξχλεη 

ηνπο Θσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ (Θ.Α.Δ.) σο εμήο: 
 

 Θ.Α 70.01.7425.011 «Δμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζύλε γηα ηε δεκηνπξγία 

πξσηνθόιισλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ηα θαηλνηόκα εξγαιεία βαζηζκέλα ζηηο 

πηινηηθέο εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο»: 43.000,00 επξώ. 

 Θ.Α 70.01.7425.012 «Αλάπηπμε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επθπνύο 

ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο θαη πιαηθόξκαο δηαρείξηζεο»: 71.450,00 επξώ 

 

  Ρν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ( πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο )  πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαησηέξσ 

πίλαθα : 

                                                 
4
 Σνπ Ν.Π.Γ.Γ ε Ν.Π.Ι.Γ 

Α/Α CPV ΔΙΓΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 

1 48000000-8 Δμσηεξηθή 

εκπεηξνγλσκνζχ

λε γηα ηελ 

δεκηνπξγία 

πξσηνθφιισλ 

ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ κε ηα 

θαηλνηφκα 

1 1 34.677,42 34.677,42 8.322,58 
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Ζ δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα Γηαθξαηηθήο Ππλεξγαζίαο «INTERREG MED 

2014-2020»  

Η ςφμβαςη περιλαμβάνεται ςτα πακζτα εργαςίασ 3 & 4 (WP3 & WP4)  τησ Πράξησ : “Promoting citizens’ 
active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” 
με ακρωνύμιο “MOTIVATE” η οποία ζχει ενταχθεί ςτο Πρόγραμμα Διακρατικήσ Συνεργαςίασ «INTERREG 
MED 2014-2020» με βάςη την από 24/11/2016 ζγκριςη χρηματοδότηςησ, όπωσ κοινοποιήθηκε ςτον 
επικεφαλήσ εταίρο, Δήμου Αλμάδασ, Πορτογαλία. 

 Η παροφςα ςφμβαςη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη (Πρόγραμμα INTERREG MED ) και από 
εθνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ5. 

 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο 

πεξηγξάθνληαη  ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα ) κε βάζε ηνπο Ξίλαθεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β‟ 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 

σο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο: 

1. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ 

2. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’ 

3. ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 

4. ΔΛΡΞΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ 

5. ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ 

6. ΚΔΙΔΡΖ (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ)          ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ’ 

7. ΡΔΓ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε’ 

 

                                                 
5.Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014) 

εξγαιεία 

βαζηζκέλα ζηηο 

πηινηηθέο 

εθαξκνγέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

2 35125100-7 Αλάπηπμε, 

πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε 

επθπνχο 

ζπζηήκαηνο 

ζηάζκεπζεο θαη 

πιαηθφξκαο 

δηαρείξηζεο. 

 

1 1 57.620,97 57.620,97 13.829,03 

 ΠΛΝΙΑ 92.298,39 22.151,61 

 ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 

114.450,00 
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Θαλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ ππνςήθησλ ζπκκεηαζρφλησλ 

ζην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο 

απφ ηελ πεξεζία καο ζε φζνπο έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο κέζσ ΔΠΖΓΖΠ, ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ πξνζθνξψλ  .  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή6 δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο 

αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ζε θάζε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο 

πνςεθίνπο.  

Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Ξξνζθνξψλ 

απφ ηνπο πνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.  

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε  

 Θα αλαξηεζεί:  

1. ζηνλ Ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ, www.diavgeia.gov.gr 

2. ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  www.ioannina.gr 

3. ζην Θεληξηθό Ζιεθηξνληθό Κεηξών Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή.  

 Θα δεκνζηεπζεί  

1. Πηνλ Διιεληθό Ρύπν  

Ρα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε ,πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηελ δηεύζπλζε ( URL) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

www.ioannina.gr 

 

Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Ρκήκα 

Ξξνκεζεηψλ – Γηαρείξηζεο ιηθνχ & Απνζήθεο ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Ησαλληηψλ,  ηει.:2651361385, fax: 26510 74441, Email: agounis@ioannina.gr θαη γηα 

ηερληθέο πιεξνθνξίεο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Ρκήκα ΡΞΔ ηεο Γ/λζεο 

Ξξνγξακκαηηζκνχ, Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ηει.:2651361366,  

Email: vasillisfloudas@gmail.com  
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 ηε πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ ,ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή/ε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε πεξίπησζε ΝΠΓΓ ε ΝΠΙΓ 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3





 

   - 7 -  

 

 

Ππλνπηηθά Πηνηρεία 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ  
 

 
ΓΖΚΝΠ ΗΩΑΛΛΗΡΩΛ 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ ,ηκήκα πξνκεζεηψλ  

ΔΗΓΝΠ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
 

Αλνηθηφο ειεθηξνληθφο 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 
 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κε βάζε 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο, ηφζν γηα ηελ 

Σερληθή, φζν θαη γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά (πκθεξφηεξε πξνζθνξά). 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ  ΞΙΖ  ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  ΘΑΗ  ΥΟΑ  ΔΛΑΟΜΖΠ  

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζκέξα /εκεξνκελία / 2018 θαη ψξα ……. 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ  ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  ΘΑΗ  ΥΟΑ  

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζκέξα /εκεξνκελία / 2018 θαη ψξα ……. 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 1. Εξωτερικι εμπειρογνωμοςφνθ για τθν δθμιουργία 

πρωτοκόλλων ςυλλογισ δεδομζνων με τα καινοτόμα 

εργαλεία βαςιςμζνα ςτισ πιλοτικζσ εφαρμογζσ του 

προγράμματοσ. 

2. Ανάπτυξθ, προμικεια και εγκατάςταςθ 

ευφυοφσ ςυςτιματοσ ςτάκμευςθσ και 

πλατφόρμασ διαχείριςθσ. 
 

ΘΥΓΗΘΝΗ CPV    1. 48000000-8 

2. 35125100-7 

ΔΓΓΖΡΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΝΙΔΠ   
 

 
 

1.Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

Φ.Ξ.Α. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

ππνβάινπλ πξνζθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα/ηκήκα πξνζθνκίδνπλ εγγπεηηθή 

επηζηνιή πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

Φ.Ξ.Α. ρσξίο Φ.Ξ.Α θαη  

2.Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνπ   

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ  

5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α  

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

114.450.00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α.) 

 
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 
Δθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο 

 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ/ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

 

 
Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β‟  

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β‟ & ΠΡ΄ 
 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β‟ 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β‟ 
 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ 0,06%7 ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (επηβαξχλεηαη κε 
ραξηφζεκν 3% & επ‟ απηνχ 20% εηζθνξά 
ππέξ Ν.Γ.Α.) 
0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο 

Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ )  
ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 
Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.8.(επηβαξχλεηαη 
κε ραξηφζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 
Ν.Γ.Α 20%) 
 

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ Θαηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν 
πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο 

θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο 
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 Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτον παρόντα νόμο, φψουσ 

μεγαλφτερου ι ίςου των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ και ανεξαρτιτωσ πθγισ προζλευςθσ 
χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 4 § 3 Ν. 4013/11). 
8
 Απφ 22-3-2017 βάζεη ηεο ΚΤΑ 1191/2017 Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ –Γηθαηνζχλεο ( Φ.Δ.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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                                                  ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ  

 

ΡΑΑΤΗΜΑ «Αϋ» ΓΕΝIΚΟI ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΘΟ 1Ο: ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  
ΑΘΟ 2Ο : ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΡΑΤΗΣΗΣ  
ΑΘΟ 3Ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΘΟ 4Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΘΟ 5Ο : ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΛΗΩΦΟΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ  ΕΓΓΑΦΩΝ 
ΑΘΟ 6Ο : ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΑΦΑ 
ΑΘΟ 7Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ  
ΑΘΟ 8ο : ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ  
ΑΘΟ 9Ο : ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   
ΑΘΟ 10Ο : ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  
ΑΘΟ 11Ο : ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ –ΑΡΟΣΑΦΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
ΑΘΟ 12Ο : ΑΡΟΙΨΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
ΑΘΟ 13Ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΘΟ 14Ο : ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΘΟ 15Ο :.ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
ΑΘΟ 16Ο: ΚΙΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΘΟ 17Ο: ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
ΑΘΟ 18Ο :  ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   

ΑΘΟ 19Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
ΑΘΟ 20Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΘΟ 21Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΗΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ-ΚΥΩΣΕΙΣ  
ΑΘΟ 22ο : ΜΟΝΟΜΕΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΘΟ  
ΑΘΟ 23Ο :ΡΑΑΛΑΒΗ –ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ –ΚΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΘΟ 24Ο :ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΩΝ 
ΑΘΟ 25ο :ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Β΄» .ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΑΟΘΟΝ 1ν: ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ  

ΑΟΘΟΝ 2ν :  ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ. 

ΑΟΘΟΝ 3ν : ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ   

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ΄» ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ΄» ΔΛΡΞΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Δ» ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 1ν: ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ-ΞΝΠΝΡΖΡΑ-ΡΗΚΖ  

ΑΟΘΟΝ 2ν : ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ   

ΑΟΘΟΝ 3ν: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  

ΑΟΘΟΝ 4ν: ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  

 ΑΟΘΟΝ5ν: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ   

ΑΟΘΟΝ 6ν: ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ   

ΑΟΘΟΝ 7ν: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 ΑΟΘΟΝ 8ν: ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ   

ΑΟΘΟΝ 9ν: ΗΠΣΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ.  

ΑΟΘΟΝ 10ν: ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ.  

ΑΟΘΟΝ 11 ν : ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ – ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ  

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «ΠΡ» ΚΔΙΔΡΖ (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ) 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Ε» ΡΔΓ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ – ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
(αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε αξηζκό …/2018) 

 

ΑΟΘΟΝ 1ν: Σξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο  www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή  

γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4155/13 (ΦΔΘ/Α/29-5- 

2013), ζην άξζξν 15 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ 1924 η.Β) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».  

Όζνη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ΔΠΖΓΖΠ εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα.   

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε  …/…../……θαη  ώξα …../…./…. 

Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη …./……/…… 

Θάζε Νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο 

νκάδεο/ηκήκαηα (κεξηθή πξνζθνξά) ή γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ/ηκεκάησλ (νιηθή 

πξνζθνξά). Πε θάζε πεξίπησζε ε ππνβνιή πξνζθνξάο (κεξηθή ή νιηθή) αθνξά ζην ζχλνιν 

ησλ εηδψλ ηεο  επηιεγφκελεο νκάδαο/ηκήκαηνο  

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΝΠ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ :  www.promitheus.gov.gr 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ../../2018 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ θαη ψξα ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ../../2018 ψξα 15:00 

 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα.  

Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο  Α 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ 1924 η.Β).  

Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016 (Α΄ 147) 

ηδίσο ηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ κε αξ. 56902/215/2017 πνπξγηθή Απφθαζε ¨Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)¨.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΟΘΟΝ 2ν: Ρεύρε δεκνπξάηεζεο 

 

Ρα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά  

ηζρχνο είλαη: 

α)ε ζχκβαζε ΄ 

β) ε παξνχζα πξνθήξπμε κε ηα πξνζαξηήκαηά ηεο  

γ) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

δ) ην ηηκνιφγην ηεο ππεξεζίαο 

ε) πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  

ζη) ν πξνυπνινγηζκφο 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν:Γιώζζα δηαδηθαζίαο  

 

3.1       Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, 

επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε9. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα.  

3.2.  Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 

Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/198410 (Α' 188).  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ 

ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 

επηθπξσκέλα11,  θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ 

κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

3.3.  Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε 

απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ 

πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ 

ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.  

                                                 
9
 παξ 3 άξζξνπ 53 Ν.4412/16  

10
παξ 10 άξζξνπ 80 θαη παξ 4 άξζξνπ 92 Ν.4412/16  

11
 Δίηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηνπ πξνζθέξνληνο ,είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «APOSTILE»ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 
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«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν.». 

3.4.    Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή12. 

3.5. Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ  απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ  αλαζέηνπζα αξρή, κε 

ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

Νη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο πεξεζίαο (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο) θαη 

ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ 

πεξεζία. 

ΑΟΘΟΝ 4ν: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

 

α. Γεθηνί ζην δηαγσληζκό 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα:  

    α) ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

    β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),  

    γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκφζησλ  

    Ππκβάζεσλ, ΠΓΠ, (Λ. 2513/1997, Α΄139), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα  

    ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ  

     ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηε παξνύζα δηαθήξπμε   

     Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ γηα ηα κέιε ηνπο.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα παξέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δελ 

απνξξίπηνληαη κε κνλαδηθή αηηηνινγία ην γεγνλφο φηη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ 

θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα έπξεπε λα 

είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα. Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ. Γελ απαηηείηαη νη ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

                                                 
12

 παξ 10 άξζξνπ 80 θαη παξ 4 άξζξνπ 92 Ν.4412/16 
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κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Όκσο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε 

πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.   

Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. Πε πεξίπησζε 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

β. Δγγξαθή νηθνλνκηθώλ θνξέσλ –ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. - Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο: 

1. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν 

«Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο 

εμήο: 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) 

ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή 

ηνπ ρξήζηε απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Ξνιηηηθήο Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ. 

 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο –ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη 

νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) αηηνχληαη ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification 

Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην 

αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε 

απφ ην Ρκήκα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Πηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιηηηθήο 

Ξξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ.  

 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο:  

 είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 

 είηε  έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο 

αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ρξήζηεο  

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ.  

 Ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην Πχζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην 

αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο 

ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ.  

Νη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 

απηψλ.  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ςεθηαθά ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ 

έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  

Ν  ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο  Α 56902/215/2-6-

2017.  

Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016 

(Α΄ 147) θαη ηελ κε αξ. 56902/215/2-6-2017 πνπξγηθή Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ¨Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)¨.  

 

ΑΟΘΟΝ 5ν : Ππκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ  

 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην 

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζε φζνπο δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 

έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Ρα αηηήκαηα, 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, 

κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 6ν:Σξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα 

 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην Πχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά 

πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ. 2690/1999  θαη ηνπ Ξ.Γ 28/15« Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία.» 

  

ΑΟΘΟΝ 7ν: -Ιόγνη απνθιεηζκνύ  

 

 

Από ην δηαγσληζκό απνθιείνληαη:  

1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ 

Λ.4412/2016. Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε 

βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - 

πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - 

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο -πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 
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22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο Νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο  αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ην λ. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά : 

αα)Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. 

θαη Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ββ)Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά  ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, 

θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  

δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο νπνηνζδήπνηε 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:  

α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη  

β) Κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
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δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 

απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.13 

3. Δπίζεο απνθιείνληαη: 

 α) πνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ 

ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ. 4412/16,  

β) πνςήθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

γ) πνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,  

δ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

ε) πνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

                                                 
13

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 Ν.4488/17 ,ε αλσηέξσ ξχζκηζε θαηαιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ 

εθθηλνχλ απφ 13-11-2017 θαη δελ αθνξά δηαδηθαζίεο πνπ ήδε έρνπλ εθθηλήζεη   

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3





 

   - 18 -  

ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ Λ.4412/16, 

 ζη) πνςήθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 

αλάζεζε,  

δ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη 

ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο.  

Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ 

παξαγξάθσλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν:Ξεξηερόκελν πξνζθνξώλ   

 

 

Ρα πεξηερόκελα ησλ  ειεθηξνληθώλ  θαθέισλ  ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:  

(Α) Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή 

πξνζθνξά» θαη  

(Β) Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

 

Α. Ξεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Ρερληθή πξνζθνξά»  

Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή πξνζθνξά» 

ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. Ππγθεθξηκέλα:  

 

Α1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 

Α 56902/215/2-6-2017(ΦΔΘ 1924Β) «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

 

Η. Γηθαηνινγεηηθά  θαηάζηαζεο ππνςεθίνπ 

Α1.1) Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο  δελ βξίζθνληαη 

ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην  Ρππνπνηεκέλν έληππν 
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πεύζπλεο Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ)14 15 16ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4  ηνπ Λ.4412/16 ( Β/3698/16-

11-2016),  πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα Ε), θαη 

ζπκπιεξψλεηαη   ,(ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ : ΚΔΟΝΠ ΗΗ (ΔΛΝΡΖΡΔΠ  Α,Β,Γ17 θαη Γ18 ) ,ΚΔΟΝΠ 

ΗΗΗ(ΔΛΝΡΖΡΔΠ  Α,Β,Γ )  ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  νη ζρεηηθέο  

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ 

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο 

άιισλ θνξέσλ ( δάλεηα ηθαλόηεηα ) ,νη θνξείο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ Ρ.Δ..Γ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην  ΚΔΟΝΠ ΗΗ (ΔΛΝΡΖΡΔΠ  Α,Β), ζύκθσλα κε ην ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ  

(ΔΛΝΡΖΡΔΠ  Α,Β,Γ θαη   Γ )θαζψο θαη ζύκθσλα κε ην ΚΔΟΝΠ IV (ΔΛΝΡΖΡΑ  Α)  πξνο 

απόδεημε όηη πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη 

απνθιεηζκνύ ηνπο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο  

Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο εθόζνλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ όηη ζα αλαζέζεη ηκήκα 

ηεο ζύκβαζεο ππό ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ,ζα πξέπεη λα ην δειώλεη ζην 

Ρ.Δ..Γ θαζώο επίζεο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνηείλεη . Π΄ απηή ηε 

πεξίπησζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξά ,επηζπλάπηεη ρσξηζηό-ά 

έληππν Ρ.Δ..Γ , ΤΖΦΗΑΘΑ  ΞΝΓΔΓΟΑΚΚΔΛΝ-Α από ηνλ-ηνπο ππεξγνιάβν-νπο   

Νη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ,ππνβάιινπλ ην 

Ρ.Δ..Γ γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε .     

Ρν αλσηέξσ Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ)ππνγξάθεηαη 

ςεθηαθά 19 θαη  ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά20απφ ηνπο  ππνςήθηνπο  αθνχ ζπκπιεξσζεί 21,22 : 

                                                 
14

 Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε  κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ :www.eaadhsy.gr θαη 

www.hsppa.gr 
15

 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ  (ΑΓΑ: ΧΥΟΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) Β. Σν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί 

πξφηππν ηεχρνο κε δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53, ρξεζηκνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ λ.4412/2016 ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή 

πξνυπνινγηζζείζα αμία είλαη θαηψηεξε απφ ηα φξηα ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 .Οη αλαζέηνληεο 

θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ ηνπ λ. 4412/2016 δχλαληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 281, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ΣΔΤΓ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία ησλ νπνίσλ είλαη θαηψηεξε απφ ηα 

φξηα ησλ πεξηπη. (α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 235. 
16

 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23/2018 Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ (ΑΓΑ: Φ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Δ): Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ. 
17

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ  
18

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ππεξγνιάβνπο  
19

Βιέπε άξζξν 8 παξ 3 ηεο ΤΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΔΚ 1924Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».  
 

(πρλέο  Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο  Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ( αξηζκ. 38 ) ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, έρνπλ 

ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΣΔΤΓ, ππνγξάθνπλ ζην Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο ηνπ ίδηνπ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα 

θάζε ππνγξάθνληα) ΣΔΤΓ. 

 
20

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ  (ΑΓΑ: ΧΥΟΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) Β. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο  

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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Πεκείσζε (1):Υπνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΤΔΥΓ  

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ  Ρ.Δ..Γ είλαη δπλαηή κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ θαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  δελ 

βξίζθεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ  άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  

 Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.23 

                                                                                                                                                                
1) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο ζχλαςε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνηθίιινπλ απφ 

ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΣΔΤΓ γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα 

επηινγήο).  

2) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη έλα ΣΔΤΓ.  

3) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , νθείιεη λα ππνβάιιεη ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ (Μέξνο II Γ) δηαζθαιίδνληαο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή 

ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη 

Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, 

εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα 

θαζέλα απφ απηνχο.  

4) Όηαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 

θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο , ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ΙΙ έσο V.  

5) ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα(ηα) 

ηεο ζχκβαζεο ην (α) νπνίν (α) ππεξβαίλεη(νπλ) ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο III ηνπ ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο15 . 

Δπίζεο, εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ(ο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο . Δθφζνλ ην (ηα) ηκήκα (ηα) ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζνχλ κε ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο δελ ππεξβαίλεη (νπλ) ην 30%. ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα απνθαζίζεη θαη επνκέλσο λα νξίζεη ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β 

ηνπ Μέξνπο III πξέπεη ή δελ πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ππεξγνιάβνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ βαζίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------  
21

: Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15/2016 Δ.Α.Α.ΓΖ.Π  (ΑΓΑ: ΥΣΝΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ) Β. Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο   Γηα θάζε κία δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο 
θνξείο πξνζαξκόδνπλ ην ΡΔΓ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ 
22 Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνηθίιινπλ απφ 
ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΡΔΓ  γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα 
επηινγήο). Ζ  Α.Α. επηζεκαίλεη ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε. 

23 Άξζξν 79Α φπσο πξνζηέζεθε ζηνλ Λ.4412/16 κε ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 107 Λ.4497/17    
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 Α1.2 ) εγγύεζε ζπκκεηνρήο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν  20 ηεο δηαθήξπμεο  

ΗΗ. Γηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε επίθιεζεο δάλεηαο επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο –

νηθνλνκηθήο επάξθεηαο24 

1. Επίθιεζε δάλεηας επαγγεικαηηθής ηθαλόηεηας: Σύκθσλα µε ην άξζξν 63 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΕΕ 

(άξζξν 78 λ.4412/2016) νη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ,κπνξεί 

λα ζηεξίδνληαη ζηελ ηερληθή ηθαλόηεηα ηξίησλ θνξέσλ πνπ δελ κεηέρνπλ ζηελ πξνζθνξά, αζρέησο ηεο 

λνκηθήο θύζεο ησλ δεζκώλ ηνπο µε απηέο. Σηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο, µε 

ηελ πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηώλ. Η απόδεημε ηεο δέζκεπζεο ηνπ ηξίηνπ 

δαλείδνληνο θνξέα θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη µε ηελ πξνζθόκηζε ησλ θάησζη :  

α. Τπεύζσλε Δήιφζε Ν.1599/86  ηοσ οηθολοκηθού θορέα  ζηης ηθαλόηεηες ηοσ οποίοσ ζηερίδεηαη ο 

προζθέρφλ ,  περί  δέζκεσζες ηοσ προς ηελ Αλαζέηοσζα Αρτή, µε ηελ νπνία ζα αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ζσλάυεη έγγραθε ζσκθφλία ζσλεργαζίας γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ µε ηνλ 

δηαγσληδόκελν, πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ 

πξνκήζεηα ησλ αγαζώλ.  

β. Τπεύζσλε Δήιφζε Ν.1599/86  ηοσ οηθολοκηθού θορέα  ζηης ηθαλόηεηες ηοσ οποίοσ ζηερίδεηαη ο 

προζθέρφλ ,  περί  δέζκεσζες ηοσ προς ηελ Αλαζέηοσζα Αρτή, περί ζσλεργαζίας µε ηολ 

προζθέροληα  δηάρθεηας ηοσιάτηζηολ ίζες µε ηο προβιεπόκελο τροληθό δηάζηεκα σιοποίεζες ηοσ 

Έργοσ.  

2. Επίθιεζε δάλεηας οηθολοκηθής επάρθεηας: Σύκθσλα κε ην άξζξν 63 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΕΕ 

(άξζξν78 λ. 4412/2016) νη δηαγσληδόκελνη γηα ηελ απόδεημε ηεο ζπλδξνκήο ηεο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηθαλόηεηεο ηξίησλ θνξέσλ πνπ δελ κεηέρνπλ ζηελ πξνζθνξά, 

αζρέησο ηεο λνκηθήο θύζεο ησλ δεζκώλ ηνπο κε απηνύο. 

 Σηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα  απνδεηθλύνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή όηη έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ηνπο 

αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηώλ. Η 

απόδεημε ηεο δέζκεπζεο ηνπ ηξίηνπ δαλείδνληνο θνξέα θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ 

θάησζη:  

α. Τπεύζσλε Δήιφζε Ν.1599/86  ηοσ οηθολοκηθού θορέα  ζηης ηθαλόηεηες ηοσ οποίοσ ζηερίδεηαη ο 

προζθέρφλ ,  περί  δέζκεσζες ηοσ προς ηελ Αλαζέηοσζα Αρτή, κε ηελ νπνία ζα αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε παξνρήο ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ ζηνλ ππνςήθην ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο 

ζύκβαζεο  

β.  Τπεύζσλε Δήιφζε Ν.1599/86  ηοσ οηθολοκηθού θορέα  ζηης ηθαλόηεηες ηοσ οποίοσ ζηερίδεηαη ο 

προζθέρφλ ,  περί  δέζκεσζες ηοσ προς ηελ Αλαζέηοσζα Αρτή, κε ηελ οποία ζα αλαιακβάλεη ηελ 

σποτρέφζε λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηοσ σπουεθίοσ ηελ επηθιεζείζα από ασηόλ οηθολοκηθή επάρθεηα 

θαζ’ όιε ηε δηάρθεηα ηες ζύκβαζες  

Γηεπθξίληζε : Νη  αλσηέξσ ππεχζπλεο  δειψζεηο  κπνξεί λα θέξνπλ  εκεξνκελία εληφο ηνπ 

δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ,ππνγξάθνληαη ςεθηαθά ,   κε κόλε ηελ ππνγξαθή 

                                                 
24 Ρα δηθαηνινγεηηθά απηά δεηνχληαη ζε πεξίπησζε  επίθιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ δάλεησλ ηθαλνηήησλ 
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ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα .Υο εθπξόζσπνο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα, λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο 

ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηε παξ 1  λ. 

4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο, ηα πξσηόηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί από ηδησηηθνύο θνξείο 

θαη δελ θέξνπλ επηθύξσζε από δηθεγόξν, θαζώο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε 

Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα 

πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα 

ησλ πξσηνηχπσλ. (Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, κε 

δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). 

Πε πεξίπησζε φπνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ πξνζθνκηζζνχλ  εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο 

πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ε ειεθηξνληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ δελ 

απνζθξαγίδεηαη θαη απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Ρα 

ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο 

ησλ πξνζθνξψλ. 

Ρπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα  ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), εθιακβάλνληαη σο 

ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα .Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ 

Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Ρα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, 

ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. 

Α2. Ρερληθή Ξξνζθνξά.  

Πηνλ (ππό) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά», ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά ηα θάησζη : Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
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ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 

θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο 

γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

 

Β. Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά  

Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή 

απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ 

ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Ρα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ 

ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ 

ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

ΑΟΘΟΝ 9ν: Θξηηήξηα επηινγήο  

 

9.1. Θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

απαηηείηαη  νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν 

πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Βηνηερληθφ ε Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 

κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα. Νη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη 

λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Κεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

9.2 Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Γελ απαηηείηαη 

9.3 Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

9.3.1 Απαηηείηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηκήκα Α8 ηνπ ηεχρνπο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ 
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9.3.2 Απαηηείηαη απνδεηθηηθφ επηηπρνχο εθηέιεζεο γηα ηελ αλάπηπμε, πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε επθπνχο ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο θαη πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Λ. 4412/2016. 

 

 

9.4 Ξξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

 

Απαηηνχληαη iso 9001 & 14001. 

Πε πεξίπησζε «δάλεηαο ηθαλόηεηαο » ηα αλσηέξσ θξηηήξηα επηινγήο  απαηηείηαη λα 

πιεξνύληαη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ δαλείδεη ηελ ηθαλόηεηα   
 

ΑΟΘΟΝ 10ν: Ξξνζθεξόκελε ηηκή 

 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο θαη ε 

δαπάλε γηα ηηο αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο. Ζ ηηκή ηεο 

πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 

πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ 

αλαδφρνπ πέξαλ ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ν ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ (%), ζηνλ νπνίν ππάγεηαη 

ε πξνκήζεηα ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, βαξχλεη ην Γήκν.  

Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Γελ επηηξέπνληαη πξνζθνξέο 

κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο ή αξλεηηθέο εθπηψζεηο.  

 

  ΑΟΘΟΝ 11ν: Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ 

ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 

απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε (άξζξν 

97 παξ.1 Λ.4412/16).  

Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη' αλψηαην φξην γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (120 

εκέξεο). Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θoξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, 

ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο (άξζξν 97 παξ.4 Λ.4412/16).  
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ΑΟΘΟΝ 12ν: Ππκπιήξσζε – απνζαθήληζε δηθαηνινγεηηθώλ 

 

Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ 10 εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε (άξζξν 102, παξ.1, Λ.4412/16).  

Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή 

πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ 

θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο 

απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή 

βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο 

ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, 

εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί (άξζξν 102, παξ.2, Λ.4412/16).  

Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. (άξζξν 102, παξ.3, Λ.4412/16) 

Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ  κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, 

κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, 

επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 

θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. (άξζξν 102, παξ.4, 

Λ.4412/16)  

Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο 
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ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο 

(άξζξν 102, παξ.5, Λ.4412/16). 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 13ν: Απόξξηςε πξνζθνξώλ 

 

1. Θάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 8 «Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ» πνπ ζα 

δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  

2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

 

 ΑΟΘΟΝ 14ν : Γεκνζίεπζε 

 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζα κεξηκλήζεη γηα ηα αθφινπζα:  

 ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζηηο πξνβιεπφκελεο εθεκεξίδεο25.  

 ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ηε δεκνζίεπζε ζηε Γηαχγεηα,  

 ηελ θαηαρψξεζε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Θ.Ζ.Κ.Γ.Π.) 

θαη ζην Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ).  

Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (παξ. 3, άξζξν 4 ηνπ λ. 3548/2007 φπσο 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Λ.3801/09). 

 

ΑΟΘΟΝ 15ν : Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ -Αλαθήξπμε πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ 

 

Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή 

Ξξνζθνξά». Βαζκνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη ώξα 10:00 κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ 

θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά». 

Κέζα απφ ην Πχζηεκα ΔΠΖΓΖΠ:  

                                                 
25

 Γεκνζηεύεηαη ζην λνκαξρηαθό  θαη ηνπηθό  ηύπν βάζεη ηνπ   άξζξνπ 3Λ.3548/07 θαη ζε 

(2) νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο 
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α.Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή26, θαη 

ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ζπληάζζεη θαη 

ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ.  

β. Ζ βαζκνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ,ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα « Θξηηήξηα αμηνιφγεζεο» 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Ξίλαθα : 

                               ΞΗΛΑΘΑΠ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κε βάζε ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο, ηφζν γηα ηελ Σερληθή, φζν θαη γηα ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Οη Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζή ηνπο.  

Οη πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη βάζεη ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο: 

Καηαλφεζε ηεο Γξάζεο -Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε –Οξγαλσηηθή Γνκή 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

1 Καηαλφεζε απαηηήζεσλ δξάζεο (Κ1) 0,3 (ζ1) 

2 Μεζνδνινγία θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο (Κ2) 0,4 (ζ2) 

3 Οξγαλσηηθή δνκή θαη εκπεηξία  γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο δξάζεο (Κ3) 
0,3 (ζ3) 

ΤΝΟΛΟ  1 

 

Σερληθφ Κξηηήξην Κ1 

Αμηνινγείηαη: ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δξάζεο κε εληνπηζκφ 

ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Σερληθφ Κξηηήξην Κ2 

Αμηνινγείηαη: ε πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

Σερληθφ θξηηήξην K3 

Αμηνινγείηαη: ε νξγαλσηηθή δνκή, ν θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ε επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο 

νκάδαο έξγνπ, θαζψο θαη ε εκπεηξία γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δξάζεο. 

 

Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ νκάδσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

αλέξρεηαη ζε 1. Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη φξνη θαη νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

                                                 
26

 ηνπο Γήκνπο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ,ηα Ννκηθά Πξφζσπα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
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νξηζηηθήο δηαθήξπμεο. Η βαθμολογία αςτή μποπεί να αςξηθεί μέσπι 120 βαθμούρ για τιρ 

πεπιπτώσειρ πος ςπεπκαλύπτονται οι ωρ άνω όποι και απαιτήσειρ. 

 

εκεηψλεηαη φηη κηα πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη Δμαίξεηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ 

ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ θαη πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο, ρξήζηκεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε. 

Βαζκνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο  

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ  θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Η Βαζκνιφγεζε θαη 

θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

ΒΣΠ = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2 + ζ3*Κ3 

Όπνπ: 

ΒΣΠ: γεληθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ζλ, είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζη+ζ2+ζ3=1 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  
 

Η οικονομικι προςφορά αξιολογείται ωσ εξισ:  

 

ΒΟΠ=100 x (1-ΟΠι/ΠΑ) 

 

όπου  

ΒΟΠ  θ βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ  

ΟΠι: θ οικονομικι προςφορά του Προςφζροντοσ 

ΠΑ:  θ προεκτιμοφμενθ αμοιβι 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ/ ελζγχου των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, θ αρμόδια 

Επιτροπι υπολογίηει, τον Τελικό Βακμό Αξιολόγθςθσ (ΤΒΑ) των αποδεκτϊν προςφορϊν και κατατάςςει 

τισ προςφορζσ αυτζσ ςε Συγκριτικό Πίνακα με φκίνουςα ςειρά,  λαμβανομζνων υπ' όψιν μζχρι δφο (2) 

δεκαδικϊν ψθφίων (μετά από ςτρογγυλοποίθςθ), ςφμφωνα με τον παρακάτω τφπο:  

ΤΒΑ= (ΒΤΠ*Σ1) + (ΒΟΠ*Σ2) 

όπου: 

ΤΒΑ ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ,  
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ΒΤΠ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ  

ΒΟΠ θ βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ  

Σ1: 80%  

Σ2: 20%  

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν ΣΒΑ 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο πξνζθνξψλ, απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά ηεο πλνιηθήο ηαζκηζκέλεο Βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 

πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε πλνιηθή Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο.  

Με βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 

πξνθξίλεηαη σο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηεο πξάμεο, ν πξψηνο ζηελ θαηάηαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

ζπγθξηηηθνχ πίλαθα. 

Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην ζηάδην ειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο Ρερληθή Ξξνζθνξά» νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη (άξζξν 100, παξ.2, Λ.4412/16). 

2.Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο.  

Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ε νπνία θνηλνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν αξκφδηνο ππάιιεινο  

ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί  πξνδηθαζηηθή  πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΒΗΒΙΗΝ  IV     ( άξζξα 345-374 ) Λ.4412/16 θαη ηνπ 

Ξ.Γ 39/17  «Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ)». 

 

ΑΟΘΟΝ 16ν: Ξξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ εηδνπνηεί ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(«ππνςήθην αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ27 απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 

(A' 74) ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, σο απνδεηθηηθά 

                                                 
27

 Η πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε 

κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν (άξζξν 103 § 1). 
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ζηνηρεία γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ηεο 

πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.  

Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε ππνβάιιεη 

κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη σο θαησηέξσ ζην 

παξόλ άξζξν. Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην Πχζηεκα εθδίδεη 

επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζε 

απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.  

Ρα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα εληόο (3) εξγαζίκσλ     

εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν ή  

αθξηβέο αληίγξαθν  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 Λ.4250/14) ζηελ 

αξκόδηα ππεξεζία28. 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή  κπνξεί  λα απαηηεί  ηα πηζηνζπνηεηηθά, ηηο βεβαηψζεηο θαη ηα 

ινηπά απνδεηθηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 80 θαη 

ζην Ξαξάξηεκα ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ. 4412/16 (Α΄147) σο απφδεημε ηεο κε 

χπαξμεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 θαη 74 θαη ηεο πιήξσζεο 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

H αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/16 

(Α΄147), φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο:  

α. ΓΗΑ ΡΝΠ  ΔΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ: 

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο 

βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016 ήηνη :  

Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

αα)Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. 

θαη Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ββ)Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά  ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, 

θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

                                                 
28

 Π.ρ ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ  
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γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  

δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 (2) Ξηζηνπνηεηηθό  έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 

δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ ηεινχλ ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ε απφ δηθαζηήξην ε δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ε 

δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  

 (3) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

(4) Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη 

ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 

(5)  Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  σο αθνινύζσο : 

α. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: 

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία  ΄θαζψο   θαη 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

(6) Ρα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο  

      α. Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, απαηηείηαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην 

ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή  

β. ΓΗΑ  ΖΚΔΓΑΞΑ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 

β.1)Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) ή Δηαηξείαο 

Ξεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΞΔ) : 

α) Ρν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  

β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ 
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επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα 

ΦΔΘ. 

Β.2) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΝΔ ή ΔΔ  ε 

Η.Θ.Δ)       

α) Ρν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ην 

ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

β) Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

Ξαξαζηαηηθά  εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ  πξνζώπσλ  σο αθνινύζσο : 

 Ξξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), απφθαζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην 

δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ 

ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο 

απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο).  

 Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 Πε  πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε 

πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ. ε 

Η.Θ.Δ)  

γ. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΘΑΗ ΛΝΚΗΘΑ ΑΙΙΝΓΑΞΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 

Πεκεηώλεηαη εηδηθά όηη: 

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ 

νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα 

δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

δ. ΓΗΑ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ: 

(1) Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  

(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε. ΓΗΑ ΔΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΥΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛ ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

Έλσζε. 
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(7) Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο29  

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία Νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο: Γελ 

απαηηνχληαη  

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηερληθήο εκπεηξίαο30:  

φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ηκήκα Α8 ηνπ ηεχρνπο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη 

απνδεηθηηθφ επηηπρνχο εθηέιεζεο γηα ηελ αλάπηπμε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

επθπνχο ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο θαη πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Λ. 4412/2016. 

 

(8.) Ξηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο πνπ 

βεβαηώλνπλ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκνξθώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα πξόηππα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο31 ,θαζώο θαη κε απαηηνύκελα ζπζηήκαηα ε πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο :  

Απαηηνχληαη iso 9001 & 14001. 

 

 (9) Έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ Λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ, φηη ζα παξέρεη  ηελ δάλεηα 

ηθαλφηεηα ηνπ ( ηερληθή /νηθνλνκηθή ) ζηνλ πξνζθέξνληα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 

ηνπιάρηζηνλ κε ην πξνβιεπφκελν ρξφλν πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο 32 

(10)Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.» .33 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο 

άιισλ θνξέσλ ( δάλεηα ηθαλόηεηα ) ,νη θνξείο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξνο 

                                                 
29

Σα  Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ ππνςεθίνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εθφζνλ δηθαηνινγείηαη ε απαίηεζε ηνπο απφ ηε θχζε ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο  πξνκήζεηαο ε ππεξεζίαο 
30

 Σα  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηερληθήο εκπεηξίαο ηνπ ππνςεθίνπ δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή εθφζνλ δηθαηνινγείηαη ε απαίηεζε ηνπο απφ ηε θχζε ηεο δεκνπξαηνχκελεο  πξνκήζεηαο ε ππεξεζίαο 
31

 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ( εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε θχζε 

ηεο πξνκήζεηαο  /ππεξεζίαο  

 
32

 Η ηεο ππεξεζίαο  
33

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 Ν.4488/17 ,ε αλσηέξσ ξχζκηζε θαηαιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ 

εθθηλνχλ απφ 13-11-2017 θαη δελ αθνξά δηαδηθαζίεο πνπ ήδε έρνπλ εθθηλήζεη   
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απόδεημε όηη πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη 

απνθιεηζκνύ ηνπο όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο 

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζύκβαζεο ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο, νθείιεη λα 

δειώζεη ηα ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζηνλ ππεξγνιάβν  θαη  

ε αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεύεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο  δηαθήξπμεο  

θαη κε ηε πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ  , εθόζνλ ην(α) 

ηκήκα(ηα) ηεο ζύκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππό 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηό ηνπ ηξηάληα 

ηνηο εθαηό (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 

απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.(παξ 2 άξζξνπ  103 

Λ.4412/16 ) 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή  αλαθξηβή,  απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

72, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 

φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή 

αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. .(παξ 3 άξζξνπ  103 Λ.4412/16 ) 

 Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ,  θαη θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία 

καηαηώλεηαη .(παξ 4 άξζξνπ  103 Λ.4412/16 ). 

 Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ή ε πιήξσζε 
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κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, «απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ»  θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, θαηαπίπηεη 

ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72,  ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ε δηαδηθαζία καηαηώλεηαη.(παξ 5 άξζξνπ  103 Λ.4412/16 ). 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απόθαζεο , είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ,είηε θαηαθύξσζεο ηεο 

ζύκβαζεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 .(παξ 6 άξζξνπ  103 Λ.4412/16 ).Όζνη ππέβαιαλ 

παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16.(παξ 7 άξζξνπ  

103 Λ.4412/16 ) 

 

ΑΟΘΟΝ 17ν: Θξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη : 

α. Θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.104 ηνπ Λ.4412/16. 

β. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 

θαη 106 ηνπ Λ.4412/16. 

2. Πχκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Λ.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 

 

ΑΟΘΟΝ 18ν: Θαηαθύξσζε-  Πύλαςε ζπκθσλεηηθνύ 

 
Πηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ 

αλαζηνιή ηεο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 θαη επφκελα. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε 

πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κέζσ ΔΠΖΓΖΠ . 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
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Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

 α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο 

απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη  

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 

ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.». ( άξζξν 105 παξ 3 )  

 Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, «ζέηνληάο 

ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο»  απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. ( άξζξν 105 παξ 4 )  

Πρέδην ζπκθσλεηηθνχ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην Ξαξάξηεκα «Γ΄» απηήο. 

Ζ πεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε 

ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ‟ απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε 

ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ‟ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη 

λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  «Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106» ( άξζξν 105 παξ 5 )  

 

 

ΑΟΘΟΝ 19ν: Γηάξθεηα  ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 

 

 
Ζ ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη θαη 30/04/2019 ή κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ  ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ, εθφζνλ επέιζεη λσξίηεξα ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 20ν: Δγγπήζεηο 

 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3





 

   - 37 -  

α) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό  

Ρν χςνο ηεο εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζε ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 2% επί 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.). εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο πξν ΦΞΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. (άξζξν 72 παξ.1α ηνπ Λ.4412/16).  

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έλσζε.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη δηαθόζηεο δέθα (210) εκέξεο από ηελ επόκελε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ). Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο 

πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

 αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί 

αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 

απφθαζεο επ' απηψλ, θαη 

γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ην 

άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (A' 52), εθφζνλ απαηηείηαη. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 

έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ έλζηαζε ηνπ 

αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί 

ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο απφ ην 

δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο 

β) Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Ρα χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο πξν ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο 
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αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ πιένλ 

2 κήλεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο 

πξνκήζεηαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ. 

Νη πξναλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

o ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

o ηνλ εθδφηε 

o ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  

o ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

o ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

o ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,  

o ηνπο φξνπο φηη:  

- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

o ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

o ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ,  

o ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  

o ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3





 

   - 39 -  

Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

Νη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα 

ππνδείγκαηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 21ν: Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

 

21.1 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16, β) νη φξνη ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/16 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ από ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ 

νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο. 

 

Θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4412/2016 ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί 

ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναθαιηζηηθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναθαιηζηηθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ , νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄. 

 

21.2 πεξγνιαβία 

21.2.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 

επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3





 

   - 40 -  

21.2.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.34. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν 

ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

[ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ όζνλ αθνξά ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο δηαθήξπμεο, πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν απηό όξνη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο αληηθαηάζηαζήο ηνπ] 

21.2.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο  δηαθήξπμεο  θαη κε ηε 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο  δηαθήξπμεο , εθφζνλ ην(α) 

ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη 

γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 

δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 

6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 202 ηνπ Λ.4412/16: 

α. Ξαξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ 

παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην 

αξκφδην φξγαλν, 

β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, 

γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο, 

δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

                                                 
34Ξξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
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ΑΟΘΟΝ 22ν: Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο – ελζηάζεηο- θήξπμε αλαδόρνπ εθπηώηνπ- 

θπξώζεηο  

 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη 

κεηά ηελ 26ε Ηνπλίνπ  2017 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ Ξ.Γ 39/17 «Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 

ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ)». Δηδηθφηεξα, θάζε 

ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 

ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά απφ πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαθήξπμεο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ 

δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ, ζχκθσλα κε ην αξζ. 360 επ. Λ. 4412/16. Νη πξνζεζκίεο άζθεζεο 

ηεο πξνζθπγήο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 361 Λ. 4412/16. Δηδηθά γηα πξνζθπγή θαηά 

ηεο δηαθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν 15 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

Ζ πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, φπσο απηφ 

παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ Ξ.Γ 39/17 (άξζξν 362 παξ. 2 λ. 4412/2016θαη §2 άξζξνπ 8 

ΞΓ 39/17). 

Ζ πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θνηλνπνηείηαη κε κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ΑΔΞΞ. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθπγήο ζεσξείηαη ε 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο απηήο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά  κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο θφξκαο 

ηνπ Ππζηήκαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην 

νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο. 

Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.), ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ 

ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη πνζηήξημεο ηνπ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ 

θαη Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ, ή ζε 

πεξίπησζε πνπ ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ΑΔΞΞ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

 

Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο : 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 
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ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

206 ηνπ λ.4412/16, 

 Ν αλάδνρνο  δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε 

κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

Πηνλ αλάδνρν  πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο  

επηηξνπήο, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Λ.4412/16. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο 

δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ηξηάληα (30 ) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Νη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζψκα 

ηεο νπνίαο ηνπο θνηλνπνηείηαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 

Ζ ελ ιόγσ απόθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θύζεσο 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δε γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην 

πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 

Νη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Γξαθείν πξσηνθφιινπ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη. 

ΑΟΘΟΝ 23ν: Κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/16, 
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα 

έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16. 

ΑΟΘΟΝ 24ν: Ξαξαιαβή-ηξόπνο πιεξσκήο-θξαηήζεηο 

 

Ζ παξαιαβή ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.4412/2016 θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο φξνπο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ ζχκβαζε.  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ έξγνπ ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε 

ηηκνινγίνπ, αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά Ξξσηφθνιια Ξνζνηηθήο Ξαξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο 

Δπηηξνπέο.  

Πηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνχληαη θαη‟ ειάρηζην ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: α) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219. β) Ρηκνιφγην ηνπ 

αλαδφρνπ. γ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο (άξζξν 200 παξ.5 

ηνπ Λ.4412/16).  

Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 200 παξ.6 ηνπ 

Λ.4412/16).  

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, 

πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ν.Γ.Α. 

β) Θξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη 

ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ. 4412/201635 

                                                 
35

 Ο ρξόλνο, ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθώλ πνζώλ, θαζώο θαη θάζε άιιν 
αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη από ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απόθαζεο 
ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 
4412/2016 
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γ) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ )  

ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.36.Δπί  ηεο θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη 

επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ν.Γ.Α 20% 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο . 

ΑΟΘΟΝ 25Ν :Γηαδηθαζία επίιπζεο  δηαθνξώλ  

Ζ  παξνχζα ζχκβαζε  δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη  Λνκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα 

πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Γήκνπ  θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ 

εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην 

Λνκό  αξκόδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα 

δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε 

ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

ΑΟΘΟΝ 26Ν :Ινηπέο δηαηάμεηο 

1. Ζ πεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ 

νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.  

2. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

Γήκνπ  

3. Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ  

4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε 

επηηξνπή δηελέξγεηαο δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο 

ηνπο. Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο (εηο δηπινχλ) ζα δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ 

θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα 

απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 

 

 

                                                                                     Ν  ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ37  

 

                                     

 

                                                 
36

 Απφ 22-3-2017 βάζεη ηεο ΚΤΑ 1191/2017 Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ –Γηθαηνζχλεο ( Φ.Δ.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
37

 ηε πεξίπησζε ησλ Ννκηθψλ  Πξνζψπσλ ,ν  Πξφεδξνο  ηνπ Γ.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’ – ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
(αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε αξηζκό …/2018) 

 

Όια ηα είδε ησλ πξνκεζεηψλ ζα είλαη θαηλνχξγηα, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Πε φια ηα είδε ζα 

γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο ηζνδχλακεο ή θαιχηεξεο ησλ απαηηήζεσλ (εθφζνλ δελ μεπεξλνχλ 

ην πνζφ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην θάζε είδνο). 

 

Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο Η:  Ινγηζκηθό Γηαρείξηζεο Ππζηήκαηνο θαη Ξξνβνιήο 

Γεδνκέλσλ Γηαζεζηκόηεηαο 
 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Πιήξσο δηαδηθηπαθή (web-based) 

εθαξκνγή 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε ηνπ κνληέινπ 

αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ Model–

View–Vontroller (MVC) 

ΝΑΙ 
  

Μνληέξλα θαη πξνζαξκνζηηθή 

(responsive) δηεπαθή ρξήζηε (user 

interface) 

ΝΑΙ 
  

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

βάζεο δεδνκέλσλ  

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε εγθαηάζηαζεο ζην cloud 

ηνπ Γήκνπ κέξνπο ηνπ G-Cloud ηεο 

ΚηΠ Α.Δ εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο  

ΝΑΙ 

  

Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ 

δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

   

 Δκθάληζε ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο  

ΝΑΙ   

Δκθάληζε ηνπ πνζνζηνχ θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ θαηεηιεκκέλσλ ζέζεσλ  

   

Δκθάληζε ηνπ αξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ 

ζέζεσλ  

   

Δκθάληζε ηνπ αξηζκφ ζέζεσλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο αηζζεηήξα. 

   

Άξζξν 1ν: Ξίλαθαο  Ππκκόξθσζεο Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ 
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Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ δηαζεζηκφηεηαο κε 

δηαθνξεηηθά, αλά πεξίπησζε, 

ρξψκαηα, πάλσ ζε ςεθηαθφ 

ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ Γήκνπ. 

Αλαιπηηθή πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ 

δηαζεζηκφηεηαο ζέζεο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ αηζζεηήξα κε επηινγή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζεκείνπ ζην ράξηε  

ΝΑΙ 

  

Τπνζηήξημε εγγξαθήο ηειηθψλ 

ρξεζηψλ κέζσ ηεο Μνbile 

Δθαξκνγήο Δλεκέξσζεο  

ΝΑΙ 
  

Παξακεηξηθφ ζχζηεκα θαζνξηζκψλ 

πνιηηηθψλ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. κέγηζηε 

ζηάζκεπζε 1 ψξαο, απελεξγνπνίεζε 

θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο), αλίρλεπζεο 

ελεξγψλ παξαβάζεσλ θαη 

αληίζηνηρσλ εηδνπνηήζεσλ  

ΝΑΙ 

  

Έιεγρνο θαη κεηαβνιή ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο αηζζεηήξσλ 

θαη κνλάδσλ ζπγθέληξσζεο 

δεδνκέλσλ, θαη εηδνπνίεζε ζε 

πεξίπησζε βιάβεο (fault 

management) 

ΝΑΙ 

  

Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ κε 

βάζε ηα απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζεηξά θίιηξσλ. 

Δλζσκάησζε δεδνκέλσλ θαη απφ ηελ 

Δθαξκνγή Κέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Γηαρείξηζεο Κιήζεσλ 

ΝΑΙ 

  

Τπνζηήξημε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο 

θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ ξφιν – δηθαηψκαηα (role-

based access). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηε δεκηνπξγία, 

απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, 

ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ρξήζηε 

ΝΑΙ 

  

Τπνζηήξημε γηα αλνηρηά δεδνκέλα θαη 

ζπλδεζηκφηεηα κε ηξίηεο εθαξκνγέο 

κέζσ RESTful Web API 

ΝΑΙ 
  

Να πεξηγξάθεη ν ηξφπνο δηαζχλδεζεο 

ηεο εθαξκνγήο κε ηξίηα ζπζηήκαηα 

κέζσ ηνπ πξνζθεξφκελνπ API 

NAI   

Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ 

ΝΑΙ   

πκπεξηιακβάλεηαη manual 

(εγρεηξίδην ρξήζεο) ζηα ειιεληθά 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

ΝΑΙ   

Mock-ups γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο  
ΝΑΙ   
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Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο ΗΗ:  Κνbile Δθαξκνγή Δλεκέξσζεο γηα Θπθινθνξηαθέο 

Ππλζήθεο θαη Ξξνβνιήο Γεδνκέλσλ Γηαζεζηκόηεηαο Θέζεσλ Πηάζκεπζεο 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑ

ΦΗ 

 
ΑΠΑΙΣΗ

Η 

 
ΑΠΑΝΣΗ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Η  εθαξκνγή  είλαη  δηαζέζηκε  γηα  ρξήζε  
απφ ζπζθεπέο smart phones θαη tablets κε 
ιεηηνπξγηθφ Android θαη iOS 

 
ΝΑΙ  

 

Ο  Αλάδνρνο  ζα  θάλεη  φιεο  ηηο  
απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο   κε   ίδηα   κέζα   ψζηε   λα   
αλέβεη   ε εθαξκνγή ζηα Apple App Store 
θαη Google Play Store 

ΝΑΙ  

 

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 
πινπνίεζεο mobile εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
 

 

Τπνζηήξημε 2 γισζζψλ: Αγγιηθά θαη 
Διιεληθά  ΝΑΙ   

Η εθαξκνγή αιιεινεπηδξά κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ησλ θαηάιιεισλ δηεπαθψλ 
κε ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο ηεο 
πιαηθφξκαο θαη παξέρεη κηα ζεηξά απφ 
ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο, κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

ΝΑΙ  

 

Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο θαη θαηαρψξεζεο 
πξνθίι ρξήζηε, θαζψο θαη ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ νρεκάησλ  

ΝΑΙ  

 

Έλδεημε δηαζεζηκφηεηαο παξφδησλ ζέζεσλ 
ζηάζκεπζεο αλά νδφ κε ρξήζε ράξηε θαη 
επδηάθξηησλ ρξσκάησλ θαη ζπκβφισλ 

ΝΑΙ  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή δηαζέηεη 
GPS ε 
εθαξκνγή ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε απηφ 

ψζηε λα δηαβάδεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ 

ρξήζηε θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί σο 

παξάκεηξν εηζφδνπ γηα ηελ έλδεημε ησλ  

θνληηλφηεξσλ ζέζεσλ 

ΝΑΙ  

 

Η εθαξκνγή παξέρεη δπλαηφηεηα 

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θπθινθνξηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

δηαζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ Γήκνπ. 

ΝΑΙ  
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑ

ΦΗ 

 
ΑΠΑΙΣΗ

Η 

 
ΑΠΑΝΣΗ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Η εθαξκνγή επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

πεξηέρεη θαη ελζσκαησκέλν νδεγφ πφιεο 

(city guide) γηα ηελ πεξηνρή ησλ 

Ισαλλίλσλ κε ηνπιάρηζηνλ 30 ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ζε ειιεληθά θαη Αγγιηθά, ν 

νπνίνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

off line απφ ηνπο ρξήζηεο (ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν). 

ΝΑΙ  

 

Πξνζθέξεηαη Restful API γηα ζχλδεζε κε 
ηξίηα ζπζηήκαηα ΝΑΙ   

 Γηαζχλδεζε κε ην web site ηνπ Γήκνπ 
Ισαλληηψλ κέζσ web service ΝΑΙ  

 

Να   πεξηγξαθεί   ν   ηξφπνο   δηαζχλδεζεο   
ηεο 
εθαξκνγήο   κε   ηξίηα   ζπζηήκαηα   κέζσ   

ηνπ πξνζθεξφκελνπ API 

NAI  

 

Mock- ups απφ ηνλ ελζσκαησκέλν νδεγφ 

πφιεο (city guide) κε πεξηγξαθή ηεο 

πξνζθεξφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ΝΑΙ  

 

Σνπιάρηζηνλ δχν (2) δηαθνξεηηθέο 

ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο (Μock-ups γηα ηελ 

ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο 

δηαζεζηκφηεηαο παξφδησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ρξφλνπο      

ηαμηδηνχ      ζε      πξνθαζνξηζκέλεο 

δηαδξνκέο 

ΝΑΙ  

 

Γηαζχλδεζε κε ηελ εθαξκνγή γηα social 

networking ηνπ έξγνπ MOTIVATE πνπ 

πινπνηεί ν εηαίξνο IMET/ EKETA 
ΝΑΙ  
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Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο ΗΗΗ:  Δθαξκνγή Γηαζύλδεζεο ζπζηήκαηνο πιεξνθόξεζεο 

επηβαηώλ κε πθηζηάκελν Web Site ηνπ έξγνπ «Νινθιεξσκέλε πιαηθόξκα 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε ζηόρν ηελ πιεξνθόξεζεο ησλ 

πνιηηώλ γηα ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ πνιιαπιώλ θαλαιηώλ επηθνηλσλίαο» 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

H εθαξκνγή δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη ηεο κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο (αηζζεηήξεο) ζην 

πθηζηάκελν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

έξγνπ «Οινθιεξσκέλε πιαηθφξκα 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο κε ζηφρν ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ πνιιαπιψλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο». 

ΝΑΙ   

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ 

αλαιπηηθά ηνλ ηερληθφ ηξφπν 

επίηεπμεο ηεο δηαζχλδεζεο 

πεξηγξάθνληαο πηζαλά πθηζηάκελα 

web services πνπ έρεη ήδε 

ρξεζηκνπνηήζεη 

ΝΑΙ   

 
 

 
Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο ΗV: Δμνπιηζκόο Αλίρλεπζεο Θαηεηιεκκέλεο Θέζεο Πηάζκεπζεο 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν Να 

αλαθεξζεί 
  

Πνζφηεηα 100   

Αζχξκαηνη καγλεηηθνί αηζζεηήξεο 

γηα εγθαηάζηαζε θάησ απφ ην 

νδφζηξσκα  

ΝΑΙ   

Γηαζηάζεηο αηζζεηήξσλ  Να 

αλαθεξζεί 
  

Οη πξνζθεξφκελνη αηζζεηήξεο λα 

ιεηηνπξγνχλ κε κπαηαξία ιηζίνπ ε 

νπνία λα εμαζθαιίδεη απηνλνκία 

ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ 

ΝΑΙ   

Οη πξνζθεξφκελνη αηζζεηήξεο λα 

είλαη ηερλνινγίαο ultra low power. Να 

αλαθεξζεί ε κέγηζηε θαηαλάισζε 

ΝΑΙ   

Σερλνινγία επηθνηλσλίαο 6 ή RF ή 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν  
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Πιήξεο ππνζηήξημε πξσηνθφιινπ 

LoRaWAN  ή RF ή αληίζηνηρν 
NAI   

Αλζεθηηθή αληηβαλδαιηζηηθή 

θαηαζθεπή κε πξνζηαζία 

ηνπιάρηζηνλ IP67 

ΝΑΙ   

Αθηίλα αλίρλεπζεο Να 

αλαθεξζεί 
  

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 .. +60   

Οη αηζζεηήξεο λα παξέρνπλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα αιιαγήο ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο over 

the air, ρσξίο λα απαηηείηαη θαλελφο 

είδνπο θπζηθή επέκβαζε κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπο 

ΝΑΙ   

Σν πνζνζηφ επηηπρνχο αλίρλεπζεο 

νρήκαηνο λα είλαη >90% αθφκα θαη 

ζε πεξηνρέο κε πνιιά κεηαιιηθά 

αληηθείκελα (ζσιελψζεηο, θιπ.) 

ΝΑΙ   

Βάζνο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ Να 

αλαθεξζεί 
  

 

 
Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο V: Κνλάδα Ππγθέληξσζεο Γεδνκέλσλ Αηζζεηήξσλ 

(Gateways) 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν Να αλαθεξζεί   

Πνζφηεηα 2   

Αλζεθηηθή αληηβαλδαιηζηηθή 

θαηαζθεπή γηα ιεηηνπξγία ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν θαη θάησ απφ 

νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(IP67 πξνζηαζία) 

ΝΑΙ   

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 .. +60°C   

Πξνζθεξφκελνο αξηζκφο 

αλακεηαδνηψλ 
Να αλαθεξζεί   

Αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ηνπο 

αηζζεηήξεο κέζσ LoRa  ή RF ε 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν  

ΝΑΙ   

Πιήξεο ππνζηήξημε πξσηνθφιινπ 

LoRaWAN ή RF ή αληίζηνηρνπ  
NAI   

Να αλαθεξζεί ε κέγηζηε ηζρχο 

εθπνκπήο ζε dBm 
Να αλαθεξζεί   

Δμσηεξηθή θεξαία  ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ   

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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Γηεπαθέο Δπηθνηλσλίαο: Ethernet (1 

x RJ45 10/100 Mbps) 
NAI   

Γηεπαθέο Δπηθνηλσλίαο: 3G 

modem. Η παξνρή ησλ ζπλδέζεσλ 

3G απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

Φνξέα. 

ΝΑΙ   

Δμσηεξηθή θεξαία 3G εθφζνλ 

απαηηείηαη  
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο 

δηαρείξηζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ  
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε Power  over Ethernet 

(PoE) 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ   

Απαηηήζεηο ηξνθνδνζίαο. Η παξνρή 

ηξνθνδνζίαο ζην ζεκείν 

εγθαηάζηαζεο απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ Φνξέα (Γήκνο)  

Να αλαθεξζνχλ   

 
Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο VΗ: πνινγηζηήο Tablet Έθδνζεο Θιήζεσλ 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν 
Να  

αλαθεξζεί 
  

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ 3   

Οη ζπζθεπέο λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφ πξνζηαηεπκέλεο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή 

ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζθιεξέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ή πξνζπάζεηαο 

θαθήο ρξήζεο ηνπο. 

ΝΑΙ   

Δλζσκάησζε GPS ΝΑΙ   

Σερλνινγίεο αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο: 

3G ή 4G 

Bluetooth 4.0+ 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

ΝΑΙ   

Διάρηζηνο ρξφλνο θφξηηζεο Να αλαθεξζεί   

Διάρηζηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο Να αλαθεξζεί   

Απηνλνκία κπαηαξίαο ζε ψξεο Να αλαθεξζεί   

Οζφλε αθήο, ηνπιάρηζηνλ 7" θαη 

αλάιπζεο 1280 x 800 pixels, 16 Μ 

ρξψκαηα 

ΝΑΙ   

Δπεμεξγαζηήο ηεηξαπχξελνο κε 

ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 

1 GHz 

ΝΑΙ   

Μλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 1 GB ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε fast charging ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ   

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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Διάρηζηνο Απνζεθεπηηθφο 

ελζσκαησκέλνο ρψξνο 
≥ 16 GB    

Σχπνη θφξηηζεο κπαηαξίαο 
USB, θιαζηθή 

θφξηηζε 
  

Δπέθηαζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

κέζσ microSD ηνπιάρηζηνλ 4GB 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ   

Κάκεξα ηνπιάρηζηνλ 5 MP ΝΑΙ   

Θήθε κεηαθνξάο/ αζθαιείαο ΝΑΙ   

Να ππνζηεξίδεηαη ε ζχλδεζε κε PC 

κέζσ USB θαισδίνπ 
ΝΑΙ   

Λεηηνπξγηθφ ηχπνπ Android 

έθδνζεο 7.0 ή κεγαιχηεξεο 
ΝΑΙ   

πκβαηφηεηα κε Bluetooth 

Δθηππσηή Έθδνζεο Κιήζεσλ 
ΝΑΙ   

Γηαζηάζεηο θαη βάξνο 
Να 

αλαθεξζνχλ 
  

 

 
Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο VIΗ: Bluetooth Δθηππσηήο Έθδνζεο Θιήζεσλ 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν Να αλαθεξζεί   

Πνζφηεηα 3   

Σερλνινγία: ζεξκηθφο εθηππσηήο ΝΑΙ   

Πξνζηαζία IP54 ΝΑΙ   

Διάρηζηνο ρξφλνο θφξηηζεο Να αλαθεξζεί   

Αλάιπζε εθηχπσζεο: 203 dpi/8 dots 

per mm 
ΝΑΙ   

Διάρηζηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο Να αλαθεξζεί   

Πιάηνο εθηχπσζεο: 72mm ή 

κεγαιχηεξν 
ΝΑΙ   

Σαρχηεηα εθηχπσζεο: 80 mm/sec ή 

κεγαιχηεξε 
ΝΑΙ   

Σχπνη θφξηηζεο κπαηαξίαο 
USB, θιαζηθή 

θφξηηζε 
  

Να ππνζηεξίδεηαη ε ζχλδεζε κε PC 

κέζσ USB θαισδίνπ 
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε εθηχπσζεο γξαθηθψλ 

θαη logo 
ΝΑΙ   

Γηαζηάζεηο Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Βάξνο < 550 gr ΝΑΙ   

Αζχξκαηε επηθνηλσλία: Bluetooth ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μλήκε: 4 MB FlashROM, 8 MB 

SDRAM 
ΝΑΙ   

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10º C 

έσο 50º C 
ΝΑΙ   

ρεηηθή πγξαζία ιεηηνπξγίαο: 10% 

έσο 80% 
ΝΑΙ   

Θήθε κεηαθνξάο/αζθαιείαο ΝΑΙ   

πκβαηφηεηα κε Τπνινγηζηέο Tablet 

Έθδνζεο Κιήζεσλ 
ΝΑΙ   

Δπαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ιηζίνπ 

7.4V,  2000 mAh  
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε fast charging ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

Απηνλνκία κπαηαξίαο ζε ψξεο Να αλαθεξζεί   

Κιηπ δψλεο ΝΑΙ   

 
Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο VΗII: Δθαξκνγή Έθδνζεο Θιήζεσλ γηα πνινγηζηέο Tablet 
 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

πκβαηή κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη 

ηνπο εθηππσηέο έθδνζεο θιήζεσλ 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο mobile εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Πηζηνπνηεκέλε είζνδνο θαη 

ιεηηνπξγία κε φλνκα ρξήζηε / θσδηθφ 
ΝΑΙ   

Γξαθηθή απεηθφληζε ζε ράξηε ησλ 

παξφδησλ ζέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηάζκεπζεο (κε επδηάθξηηα ρξψκαηα 

θαη ζχκβνια), θαη ελεξγψλ 

παξαβάζεσλ  

ΝΑΙ   

Λήςε θσηνγξαθηψλ γηα πηζηνπνίεζε 

ησλ παξαβάζεσλ 

ΝΑΙ 
  

Έθδνζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

On-line απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

θιήζεσλ (θαη αληίζηνηρσλ 

θσηνγξαθηψλ) ζην Κέληξν Διέγρνπ 

ΝΑΙ 
  

Λήςε θσηνγξαθηψλ γηα πηζηνπνίεζε 

ησλ παξαβάζεσλ 

ΝΑΙ   

Αλαδήηεζε θαη έθδνζε αλαθνξψλ 

βάξδηαο 

ΝΑΙ   

Αλαδήηεζε - επαλεθηχπσζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Έιεγρνο κε bar-code απζεληηθφηεηαο 

(βάζεη αιγνξίζκνπ) θαξηψλ 

ζηάζκεπζεο θαη έιεγρνο γηα ηελ 

απνθπγή πνιιαπιήο ρξήζεο 

ΝΑΙ 

  

Καηαγξαθή δξνκνινγίνπ κε /ρσξίο 

GPS 

ΝΑΙ   

Απνζηνιή άκεζσλ γξαπηψλ 

κελπκάησλ πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ 

ΝΑΙ   

Δπηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγία ησλ 

tablets κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

εθηππσηέο 

ΝΑΙ 
  

Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

παξαβάζεσλ εθηφο Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

Απηφκαηε ιήςε ελεκεξψζεσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζε 

ΝΑΙ   

Mock-ups γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο 

NAI   

 
Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο ΗΣ: Δθαξκνγή Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θιήζεσλ 
 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Πιήξσο δηαδηθηπαθή (web-based) 

εθαξκνγή 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε ηνπ κνληέινπ 

αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ Model–

View–Vontroller (MVC) 

ΝΑΙ 
  

Μνληέξλα θαη πξνζαξκνζηηθή 

(responsive) δηεπαθή ρξήζηε (user 

interface) 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

βάζεο δεδνκέλσλ  

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε εγθαηάζηαζεο ζην cloud 

ηνπ Γήκνπ κέξνπο ηνπ G-Cloud ηεο 

ΚηΠ Α.Δ  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο (Virtual Machines κε 

Linux OS)  

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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Τπνζηήξημε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο 

θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ ξφιν – δηθαηψκαηα (role-

based access). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηε δεκηνπξγία, 

απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, 

ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ρξήζηε 

ΝΑΙ   

Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ ζεκείσλ 

δηαρείξηζεο 

ΝΑΙ   

Γηαζχλδεζε κε ηελ Δθαξκνγή 

Διέγρνπ πζηήκαηνο ηάζκεπζεο, 

θαη απεηθφληζε ζε ράξηε ησλ 

παξφδησλ ζέζεσλ (κε επδηάθξηηα 

ρξψκαηα θαη ζχκβνια), θαη ελεξγψλ 

παξαβάζεσλ 

ΝΑΙ 

  

Αλαδήηεζε θαη έθδνζε αλαθνξψλ 

βάξδηαο 

ΝΑΙ   

Αλαδήηεζε θαη εθηχπσζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

Δθηχπσζε θσηνγξαθηψλ θιήζεσλ ΝΑΙ   

Γηφξζσζε / αθχξσζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε απζεληηθφηεηαο θαξηψλ 

ζηάζκεπζεο 

ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε απζεληηθφηεηαο θαξηψλ 

ζηάζκεπζεο θαη απνθπγήο ρξήζεο 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο 

ΝΑΙ 
  

Γηαρείξηζε παξαγσγηθφηεηαο κε 

/ρσξίο GIS 

ΝΑΙ   

ηαηηζηηθά – αλαθνξέο θιήζεσλ ΝΑΙ   

ηαηηζηηθά – αλαθνξέο θιήζεσλ 

(παξακεηξνπνηεκέλα) 

ΝΑΙ   

Ηιεθηξνληθή ππνδνρή ελζηάζεσλ 

πνιηηψλ 

ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε ελζηάζεσλ πνιηηψλ ΝΑΙ   

Δλεκέξσζε πνιηηψλ κε SMS ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε θιήζεσλ (εηζπξάμεηο, 

ΚΔΠΤΟ, εηδνπνηεηήξηα) 

ΝΑΙ   

Έθδνζε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε παξαβάζεσλ εθηφο 

Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε αδεηψλ ζηάζκεπζεο 

εηδηθψλ νκάδσλ πνιηηψλ θαη παξνρήο 

πξνλνκίσλ (π.ρ. κφληκσλ θαηνίθσλ, 

επαγγεικαηηψλ, ΑΜΔΑ θιπ.) 

ΝΑΙ 

  

Γπλαηφηεηα κειινληηθήο δηαζχλδεζεο 

κε ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο 

κε SMS 

ΝΑΙ 
  

Απηφκαηε ιήςε ελεκεξψζεσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζε 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3
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Απηνκαηνπνηεκέλε έθδνζεο 

ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο 

ΝΑΙ 
  

Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ 

ΝΑΙ   

Mock-ups γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο 

NAI   

 
Ξίλαθαο Ππκκόξθσζεο X: Νζόλεο Θέληξνπ Ξαξαθνινύζεζεο Θηλεηηθόηεηαο 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν 
Να 

αλαθεξζεί 
  

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ 4   

Σερλνινγίαο LED 43’’, αλάιπζεο 

Full HD ή κεγαιχηεξεο 
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ Smart TV 

θαη εγθαηάζηαζεο εθαξκνγψλ 
NAI   

Δλζσκαησκέλνο browser γηα 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν 
NAI   

Σερλνινγίεο επηθνηλσλίαο: 

Ethernet 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

ΝΑΙ   

πλδέζεηο HDMI: 3 ή πεξηζζφηεξεο ΝΑΙ   

πλδέζεηο USB: 1 ή πεξηζζφηεξεο ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε Miracast / Screen 

Mirroring 
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε DLNA ΝΑΙ   

Οη νζφλεο ζα πξέπεη ζπλνδεχνληαη 

απφ επηηνίρηεο βάζεηο, θαζψο θαη φια 

ηα ζπλνδεπηηθά θαιψδηα. 

ΝΑΙ   

 

 

 

Άξζξν 2ν: Δλδεηθηηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο 

Α/Α CPV ΔΙΓΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

Τ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 

1 48000000-8 Δμσηεξηθή 

εκπεηξνγλσκνζχ

λε γηα ηελ 

δεκηνπξγία 

πξσηνθφιισλ 

ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ κε ηα 

θαηλνηφκα 

1 1 34.677,42 34.677,42 8.322,58 
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Ζ παξαιαβή ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.4412/2016 θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο φξνπο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ ζχκβαζε.  

Ν ηφπνο παξάδνζεο ζα θαζνξίδεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εξγαιεία 

βαζηζκέλα ζηηο 

πηινηηθέο 

εθαξκνγέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

2 35125100-7 Αλάπηπμε, 

πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε 

επθπνχο 

ζπζηήκαηνο 

ζηάζκεπζεο θαη 

πιαηθφξκαο 

δηαρείξηζεο. 

 

1 1 57.620,97 57.620,97 13.829,03 

 ΠΛΝΙΑ 92.298,39 22.151,61 

 ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 

114.450,00 

Άξζξν 3ν: Ρόπνο  Σξόλνο  θαη ηξόπνο Ξαξάδνζεο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ – ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ 
(αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε αξηζκό …/2018) 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο...............................................................................  

Θαηάζηεκα.............................................................................................  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο..........  

Δπξψ 1.845,96 

 

Ξξνο  

ΓΖΚΝ ΗΩΑΛΛΗΡΩΛ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟ..................ΔΟΩ 1.845,96 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ε νπνία 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο, γηα πνζφ ησλ Φηιίσλ νθηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε επξώ & ελελήληα έμη ιεπηά 

(1.845,96 €) ππέξ ηνπ (όλνκα δηαγσληδόκελνπ), Γ/λζε. (έδξα δηαγσληδόκελνπ), κε ΑΦΚ …….. 

γηα ηε ζπκκεηνρή η.. ζηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ηελ ………… γηα ηελ Ξαξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ πεξεζηώλ θαη πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ γηα ηα Ξαθέηα Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη WP4: Transferring ηνπ έξγνπ  

“Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel 

Plans in Med Cities with Seasonal Demand” κε αθξσλύκην “MOTIVATE” πνπ έρεη 

εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Ξξόγξακκα Γηαθξαηηθήο Ππλεξγαζίαο 

«INTERREG MED»  2014-2020, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ..... ..../..../..2018 πξνθήξπμε 

ηνπ Γεκάξρνπ Ησαλλίλσλ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο η.. ελ ιφγσ ……. πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή η.. ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.  

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

πεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ.................... 
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Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ηα ΛΞΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο...............................................................................  

Θαηάζηεκα.............................................................................................  

Ζκεξνκελία Έθδνζεο..........  

Δπξψ.................................…  

 

Ξξνο  

ΓΖΚΝ ΗΩΑΛΛΗΡΩΛ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ..................ΔΟΩ ….. 

 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ε νπνία 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο, ηνπ πνζνχ ησλ ….(νινγξάθσο ην πνζό)… επξψ (….αξηζκεηηθώο ην πνζό… €) ππέξ 

η… ……………………………………………………., Γ/λζε ………………………, κε ΑΦΚ ………………. γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ………. ζπλνιηθήο αμίαο ……….. πνπ αθνξά ηελ 

Ραροχή Εξειδικευμζνων Υπηρεςιϊν και προμήθεια εξοπλιςμοφ για τα Ρακζτα Εργαςίασ WP3: 

Testing  και WP4: Transferring του ζργου  “Promoting citizens’ active involvement in the 

development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με ακρωνφμιο 

“MOTIVATE” που ζχει ενταχθεί και ςυγχρηματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Διακρατικήσ 

Συνεργαςίασ «INTERREG MED»  2014-2020, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ..... ..../..../..2018 

πξνθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ Ησαλλίλσλ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο η.. ελ ιφγσ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζ΄ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.  

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

πεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ...........................................  

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 

θαη ηα ΛΞΓΓ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’  

ΔΛΡΞΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

(αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε αξηζκό …/2018) 

 

 

ΔΛΡΞΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

 

Α) ρήκα (Οξγάλσζε) Γηνίθεζεο, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε πξφηαζε 
γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
δηαζέζεη (νκάδα έξγνπ), κε αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπ αληηθείκελνπ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο 
ηνπο ζην έξγν. 
 
ηελ θαηαγξαθή ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ξεηψο λα ζπκπεξηιεθζεί ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ 
απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ απεπζείαο 
επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ δηεπζέηεζε 
δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 
 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδπλακία ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ λα 
επηηειέζνπλ επηηπρψο ηνλ πξνβιεπφκελν ξφιν ηνπο, αθνινπζψληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, δχλαηαη λα δεηήζεη, πξνο άξζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο, ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα ζηειέρε πνπ ζα ηεζνχλ θαη πάιη ππφ ηελ έγθξηζή ηεο, θαη ζα πξέπεη 
λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ίζα πξνζφληα κε ηνλ αληηθαζηζηάκελν. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα ζπλζέζεη νκάδα έξγνπ κε ηα παξαθάησ ειάρηζηα απαηηνχκελα: 
 

 

 

Τπεχζπλνο Έξγνπ 
 
Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα: 

 Πανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςυναφζσ με Πλθροφορικι. 

 Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ωσ Υπεφκυνοσ διαχείριςθσ ζργων (Project Manager) 
ςυναφϊν με τα αντικείμενα / τεχνολογίεσ τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα με 
τουλάχιςτον δυο (2) ζτθ. 

 Εμπειρία ςε Web applications, mobile applications και  ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ για παρόδια 
ςτάκμευςθ ζχοντασ διαχειριςτεί ωσ υπεφκυνοσ ζργου για τουλάχιςτον 2 (2) ζργα ςτα παραπάνω 
αντικείμενα. 

 
Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Έξγνπ  
Ο Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα ειάρηζηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα: 

 Πανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν  

 Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ωσ Υπεφκυνοσ διαχείριςθσ ζργων (Project Manager) 
ςυναφϊν με τα αντικείμενα / τεχνολογίεσ τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα με 
τουλάχιςτον δυο (2) ζτθ. 

 Εμπειρία ςε Web applications, mobile applications και ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ για παρόδια 
ςτάκμευςθ ζχοντασ διαχειριςτεί ωσ αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ ζργου για τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο 
ςε αυτά τα αντικείμενα.  

 

Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 
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Η Ομάδα Ζργου κα πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον τζςςερα (4) μζλθ τα οποία να διακζτουν τθν 
ακόλουκθ επαγγελματικι εμπειρία:  

Δφο (2) μζλθ, τα οποία να διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρία: Αποδεδειγμζνθ 
διετι  (2) επαγγελματικι εμπειρία και ςυμμετοχι ςε υλοποίθςθ ανάλογων δράςεων ςυναφϊν με το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και ειδικότερα ςε mobile applications για τθν πλθροφόρθςθ οδθγϊν για 
ςυνκικεσ κίνθςθσ και παρόδιασ ςτάκμευςθσ με χριςθ εξοπλιςμοφ αντίςτοιχου με του εν λόγω ζργου και 
ανάπτυξθ mobile εφαρμογϊν για android, iOS και Windows ι Mobile site για τθν πλθροφόρθςθ οδθγϊν 
και μετακινοφμενων 
 

Γχν (2) κέιε ηα νπνία λα δηαζέηνπλ εκπεηξία, ζε ηερλνινγίεο cloud computing, sensor networks, 

Web applications. 
Πλα τα παραπάνω μζλη θα πρζπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. 
 

Με δεδνκέλεο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο θαη ηελ 
βαξχηεηα ηνπ έξγνπ γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ δεηείηαη επίζεο έλαο (1) εκπεηξνγλψκνλαο κε 
παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζε πιήξεο νθηάσξν πνπ ζα έρεη ηα αθφινπζα πξνζφληα: 
 
Εμπειρογνϊμονασ: 

Πηπρηνχρνο ΑΔΙ κε 2εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε πινπνίεζε έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ή/θαη 
Σειεπηθνηλσληψλ. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ, απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία 
πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζε πιήξεο νθηάσξν ηελ εβδνκάδα . 

Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα: 

 Νξίζεη πεχζπλν Έξγνπ θαη Δπηθνηλσλίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν νπνίνο ζα είλαη 

επηθεθαιήο ηεο Νκάδαο Έξγνπ θαη ζα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

 Νξίζεη ηε δνκή ηεο Νκάδαο Έξγνπ θαη ην αθξηβέο αληηθείκελν ηνπ θάζε ζηειέρνπο ηεο. 

 Νξίζεη αλαιπηηθφ νξγαλφγξακκα ηεο πξνηεηλφκελεο Νκάδαο Έξγνπ θαη λα πξνηείλεη 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο δξάζεο.  

 πνβάιιεη ιίζηα ζηειερψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ Νκάδα έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ.  

 Ξξνζθνκίζεη αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ.  

 Ππκπιεξψζεη ηνλ θαηάινγν ζηειερψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ Νκάδα Έξγνπ ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 

 

Θαηάινγνο Πηειερώλ Νκάδαο Έξγνπ 

Α/Α 
ΝΛΝΚΑ 

ΠΡΔΙΔΣΝΠ 

ΠΛΡΝΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΡΖ 

ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ 

ΘΔΠΖ ΠΡΝ 

ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΝ 

ΠΣΖΚΑ ΡΖΠ 

ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΝ 

     

 

Β) ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ 

 

Αξηζκφο 

παξαδνηένπ 

Σίηινο παξαδνηένπ ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 
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Αξηζκφο 

παξαδνηένπ 

Σίηινο παξαδνηένπ ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Π.1 Έθζεζε εγθαηάζηαζεο κε πιήξε 

αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ν αλάδνρνο γηα 

ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηνπ 

έξγνπ 

  

Π.2 Έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

εξγαζίεο ζπιινγήο  δεδνκέλσλ 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

MOTIVATE αιιά θαη άιισλ 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. 

  

Π.3 Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ 

εξγαζηψλ κεηαθνξάο θαη 

δηάρπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο 

  

Π.4   1
ε
 εκεξίδα ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ θαη 

επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

επθπνχο ζηάζκεπζεο 

 2
ε
 εκεξίδα κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο ζε άιινπο Γήκνπο 

θαη εηαίξνπο, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

  

Π.5 Δγρεηξίδην αλαθνξάο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

δηαζχλδεζή ηνπ κε πθηζηάκελα 

έξγα ηνπ Γήκνπ 

  

Π.6 Αλάπηπμεο εθαξκνγήο 

δηαρείξηζεο ηνπ 

απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ ζα 

πεξηέρεη screen shot απφ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ζηα 

ειιεληθά & έθζεζε κε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

  

Π.7 Αλάπηπμε Mobile Δθαξκνγήο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα «αλέβεη» ζε 

φια ηα απαξαίηεηα app stores κε 

επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, Πξνβνιήο 

Γεδνκέλσλ Γηαζεζηκφηεηαο 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

  

Π.8 Αλάπηπμε Δθαξκνγήο 

δηαζχλδεζεο ζπζηήκαηνο e-

parking κε ηνλ πθηζηάκελν 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο πιαηθφξκα 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ηεο θπθινθνξίαο κε ζηφρν ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα 
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Αξηζκφο 

παξαδνηένπ 

Σίηινο παξαδνηένπ ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ 

πνιιαπιψλ θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο 

Π.9 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εθαηφ (100) ππφγεησλ  

αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ Διέγρνπ 

Θέζεο ηάζκεπζεο θαη εξγαζίεο 

δηαγξάκκηζεο ησλ ζέζεσλ πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ 

  

Π.10 Πξνκήζεηα ηξηψλ (3) 

ππνινγηζηψλ tablet γηα έθδνζε 

θιήζεσλ θαη ηξηψλ (3) θνξεηψλ 

Bluetooth εθηππσηψλ 

  

Π.11 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εθαξκνγήο πνπ ζα  ιακβάλεη ηα 

δεδνκέλα ησλ θιήζεσλ πνπ ζα 

απνζηέιινληαη απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο παιάκεο ησλ 

αξκφδησλ ππαιιήισλ, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο έθδνζεο θιήζεσλ γηα 

Τπνινγηζηέο Tablet 

  

Π.12 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εθαξκνγήο πνπ ζα  ιακβάλεη ηα 

δεδνκέλα ησλ θιήζεσλ πνπ ζα 

απνζηέιινληαη απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο παιάκεο ησλ 

αξκφδησλ ππαιιήισλ, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο έθδνζεο θιήζεσλ γηα 

Τπνινγηζηέο Tablet 

  

Π.13 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία 

θέληξνπ επηρεηξεζηαθήο 

παξαθνινχζεζεο θηλεηηθφηεηαο 

ζην Γήκν Ισαλληηψλ. 

  

Π.14 Έθζεζε κε ηα νξηζηηθνπνηεκέλα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ / 

εθπαίδεπζε ζηειερψλ / 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / 

Παξνπζηνιφγηα εθπαίδεπζεο 

  

Π.15 Έθζεζε κε ηα Απνηειέζκαηα 

πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο θαη κέηξα 

δηαζθάιηζεο / ελίζρπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο 
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Γ. ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 
 

Πίλαθας σκκόρθφζες Ι:  Λνγηζκηθό Δηαρείξηζεο Σπζηήκαηνο θαη 
Πξνβνιήο Δεδνκέλσλ Δηαζεζηκόηεηαο 

 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Πιήξσο δηαδηθηπαθή (web-based) 

εθαξκνγή 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε ηνπ κνληέινπ 

αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ Model–

View–Vontroller (MVC) 

ΝΑΙ 
  

Μνληέξλα θαη πξνζαξκνζηηθή 

(responsive) δηεπαθή ρξήζηε (user 

interface) 

ΝΑΙ 
  

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

βάζεο δεδνκέλσλ  

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε εγθαηάζηαζεο ζην cloud 

ηνπ Γήκνπ κέξνπο ηνπ G-Cloud ηεο 

ΚηΠ Α.Δ εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο  

ΝΑΙ 

  

Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ 

δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

   

 Δκθάληζε ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο  

ΝΑΙ   

Δκθάληζε ηνπ πνζνζηνχ θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ θαηεηιεκκέλσλ ζέζεσλ  

   

Δκθάληζε ηνπ αξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ 

ζέζεσλ  

   

Δκθάληζε ηνπ αξηζκφ ζέζεσλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο αηζζεηήξα. 

   

Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ δηαζεζηκφηεηαο κε 

δηαθνξεηηθά, αλά πεξίπησζε, 

ρξψκαηα, πάλσ ζε ςεθηαθφ 

ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ Γήκνπ. 

Αλαιπηηθή πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ 

δηαζεζηκφηεηαο ζέζεο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ αηζζεηήξα κε επηινγή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζεκείνπ ζην ράξηε  

ΝΑΙ 

  

Τπνζηήξημε εγγξαθήο ηειηθψλ 

ρξεζηψλ κέζσ ηεο Μνbile 

Δθαξκνγήο Δλεκέξσζεο  

ΝΑΙ 
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Παξακεηξηθφ ζχζηεκα θαζνξηζκψλ 

πνιηηηθψλ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. κέγηζηε 

ζηάζκεπζε 1 ψξαο, απελεξγνπνίεζε 

θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο), αλίρλεπζεο 

ελεξγψλ παξαβάζεσλ θαη 

αληίζηνηρσλ εηδνπνηήζεσλ  

ΝΑΙ 

  

Έιεγρνο θαη κεηαβνιή ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο αηζζεηήξσλ 

θαη κνλάδσλ ζπγθέληξσζεο 

δεδνκέλσλ, θαη εηδνπνίεζε ζε 

πεξίπησζε βιάβεο (fault 

management) 

ΝΑΙ 

  

Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ κε 

βάζε ηα απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζεηξά θίιηξσλ. 

Δλζσκάησζε δεδνκέλσλ θαη απφ ηελ 

Δθαξκνγή Κέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Γηαρείξηζεο Κιήζεσλ 

ΝΑΙ 

  

Τπνζηήξημε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο 

θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ ξφιν – δηθαηψκαηα (role-

based access). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηε δεκηνπξγία, 

απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, 

ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ρξήζηε 

ΝΑΙ 

  

Τπνζηήξημε γηα αλνηρηά δεδνκέλα θαη 

ζπλδεζηκφηεηα κε ηξίηεο εθαξκνγέο 

κέζσ RESTful Web API 

ΝΑΙ 
  

Να πεξηγξάθεη ν ηξφπνο δηαζχλδεζεο 

ηεο εθαξκνγήο κε ηξίηα ζπζηήκαηα 

κέζσ ηνπ πξνζθεξφκελνπ API 

NAI   

Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ 

ΝΑΙ   

πκπεξηιακβάλεηαη manual 

(εγρεηξίδην ρξήζεο) ζηα ειιεληθά 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

ΝΑΙ   

Mock-ups γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο  
ΝΑΙ   

 

 

 

Πίλαθας σκκόρθφζες ΙΙ:  Μνbile Εθαξκνγή Ελεκέξσζεο γηα 
Κπθινθνξηαθέο Σπλζήθεο θαη Πξνβνιήο Δεδνκέλσλ Δηαζεζηκόηεηαο Θέζεσλ 
Σηάζκεπζεο 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑ

ΦΗ 

 
ΑΠΑΙΣΗ

Η 

 
ΑΠΑΝΣΗ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Η  εθαξκνγή  είλαη  δηαζέζηκε  γηα  ρξήζε  
απφ ζπζθεπέο smart phones θαη tablets κε 
ιεηηνπξγηθφ Android θαη iOS 

 
ΝΑΙ  
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑ

ΦΗ 

 
ΑΠΑΙΣΗ

Η 

 
ΑΠΑΝΣΗ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Ο  Αλάδνρνο  ζα  θάλεη  φιεο  ηηο  
απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο   κε   ίδηα   κέζα   ψζηε   λα   
αλέβεη   ε εθαξκνγή ζηα Apple App Store 
θαη Google Play Store 

ΝΑΙ  

 

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 
πινπνίεζεο mobile εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
 

 

Τπνζηήξημε 2 γισζζψλ: Αγγιηθά θαη 
Διιεληθά  ΝΑΙ   

Η εθαξκνγή αιιεινεπηδξά κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ησλ θαηάιιεισλ δηεπαθψλ 
κε ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο ηεο 
πιαηθφξκαο θαη παξέρεη κηα ζεηξά απφ 
ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο, κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

ΝΑΙ  

 

Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο θαη θαηαρψξεζεο 
πξνθίι ρξήζηε, θαζψο θαη ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ νρεκάησλ  

ΝΑΙ  

 

Έλδεημε δηαζεζηκφηεηαο παξφδησλ ζέζεσλ 
ζηάζκεπζεο αλά νδφ κε ρξήζε ράξηε θαη 
επδηάθξηησλ ρξσκάησλ θαη ζπκβφισλ 

ΝΑΙ  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή δηαζέηεη 
GPS ε 
εθαξκνγή ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε απηφ 

ψζηε λα δηαβάδεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ 

ρξήζηε θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί σο 

παξάκεηξν εηζφδνπ γηα ηελ έλδεημε ησλ  

θνληηλφηεξσλ ζέζεσλ 

ΝΑΙ  

 

Η εθαξκνγή παξέρεη δπλαηφηεηα 

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θπθινθνξηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

δηαζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ Γήκνπ. 

ΝΑΙ  

 

Η εθαξκνγή επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

πεξηέρεη θαη ελζσκαησκέλν νδεγφ πφιεο 

(city guide) γηα ηελ πεξηνρή ησλ 

Ισαλλίλσλ κε ηνπιάρηζηνλ 30 ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ζε ειιεληθά θαη Αγγιηθά, ν 

νπνίνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

off line απφ ηνπο ρξήζηεο (ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν). 

ΝΑΙ  

 

Πξνζθέξεηαη Restful API γηα ζχλδεζε κε 
ηξίηα ζπζηήκαηα ΝΑΙ   

 Γηαζχλδεζε κε ην web site ηνπ Γήκνπ 
Ισαλληηψλ κέζσ web service ΝΑΙ  

 

Να   πεξηγξαθεί   ν   ηξφπνο   δηαζχλδεζεο   
ηεο 
εθαξκνγήο   κε   ηξίηα   ζπζηήκαηα   κέζσ   

ηνπ πξνζθεξφκελνπ API 

NAI  
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑ

ΦΗ 

 
ΑΠΑΙΣΗ

Η 

 
ΑΠΑΝΣΗ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Mock- ups απφ ηνλ ελζσκαησκέλν νδεγφ 

πφιεο (city guide) κε πεξηγξαθή ηεο 

πξνζθεξφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ΝΑΙ  

 

Σνπιάρηζηνλ δχν (2) δηαθνξεηηθέο 

ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο (Μock-ups γηα ηελ 

ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο 

δηαζεζηκφηεηαο παξφδησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ρξφλνπο      

ηαμηδηνχ      ζε      πξνθαζνξηζκέλεο 

δηαδξνκέο 

ΝΑΙ  

 

Γηαζχλδεζε κε ηελ εθαξκνγή γηα social 

networking ηνπ έξγνπ MOTIVATE πνπ 

πινπνηεί ν εηαίξνο IMET/ EKETA 
ΝΑΙ  

 

 

 

Πίλαθας σκκόρθφζες ΙΙΙ:  Εθαξκνγή Δηαζύλδεζεο ζπζηήκαηνο 
πιεξνθόξεζεο επηβαηώλ κε πθηζηάκελν Web Site ηνπ έξγνπ 
«Οινθιεξσκέλε πιαηθόξκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο 
θπθινθνξίαο κε ζηόρν ηελ πιεξνθόξεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηηο ζπλζήθεο 
θίλεζεο κέζσ πνιιαπιώλ θαλαιηώλ επηθνηλσλίαο» 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

H εθαξκνγή δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη ηεο κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο (αηζζεηήξεο) ζην 

πθηζηάκελν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

έξγνπ «Οινθιεξσκέλε πιαηθφξκα 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο κε ζηφρν ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ πνιιαπιψλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο». 

ΝΑΙ   

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ 

αλαιπηηθά ηνλ ηερληθφ ηξφπν 

επίηεπμεο ηεο δηαζχλδεζεο 

πεξηγξάθνληαο πηζαλά πθηζηάκελα 

web services πνπ έρεη ήδε 

ρξεζηκνπνηήζεη 

ΝΑΙ   
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Πίλαθας σκκόρθφζες ΙV: Εμνπιηζκόο Αλίρλεπζεο Καηεηιεκκέλεο Θέζεο 
Σηάζκεπζεο 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν Να 

αλαθεξζεί 
  

Πνζφηεηα 100   

Αζχξκαηνη καγλεηηθνί αηζζεηήξεο 

γηα εγθαηάζηαζε θάησ απφ ην 

νδφζηξσκα  

ΝΑΙ   

Γηαζηάζεηο αηζζεηήξσλ  Να 

αλαθεξζεί 
  

Οη πξνζθεξφκελνη αηζζεηήξεο λα 

ιεηηνπξγνχλ κε κπαηαξία ιηζίνπ ε 

νπνία λα εμαζθαιίδεη απηνλνκία 

ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ 

ΝΑΙ   

Οη πξνζθεξφκελνη αηζζεηήξεο λα 

είλαη ηερλνινγίαο ultra low power. Να 

αλαθεξζεί ε κέγηζηε θαηαλάισζε 

ΝΑΙ   

Σερλνινγία επηθνηλσλίαο 6 ή RF ή 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν  
ΝΑΙ   

Πιήξεο ππνζηήξημε πξσηνθφιινπ 

LoRaWAN  ή RF ή αληίζηνηρν 
NAI   

Αλζεθηηθή αληηβαλδαιηζηηθή 

θαηαζθεπή κε πξνζηαζία 

ηνπιάρηζηνλ IP67 

ΝΑΙ   

Αθηίλα αλίρλεπζεο Να 

αλαθεξζεί 
  

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 .. +60   

Οη αηζζεηήξεο λα παξέρνπλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα αιιαγήο ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο over 

the air, ρσξίο λα απαηηείηαη θαλελφο 

είδνπο θπζηθή επέκβαζε κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπο 

ΝΑΙ   

Σν πνζνζηφ επηηπρνχο αλίρλεπζεο 

νρήκαηνο λα είλαη >90% αθφκα θαη 

ζε πεξηνρέο κε πνιιά κεηαιιηθά 

αληηθείκελα (ζσιελψζεηο, θιπ.) 

ΝΑΙ   

Βάζνο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ Να 

αλαθεξζεί 
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Πίλαθας σκκόρθφζες V: Μνλάδα Σπγθέληξσζεο Δεδνκέλσλ 
Αηζζεηήξσλ (Gateways) 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν Να αλαθεξζεί   

Πνζφηεηα 2   

Αλζεθηηθή αληηβαλδαιηζηηθή 

θαηαζθεπή γηα ιεηηνπξγία ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν θαη θάησ απφ 

νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(IP67 πξνζηαζία) 

ΝΑΙ   

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 .. +60°C   

Πξνζθεξφκελνο αξηζκφο 

αλακεηαδνηψλ 
Να αλαθεξζεί   

Αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ηνπο 

αηζζεηήξεο κέζσ LoRa  ή RF ε 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν  

ΝΑΙ   

Πιήξεο ππνζηήξημε πξσηνθφιινπ 

LoRaWAN ή RF ή αληίζηνηρνπ  
NAI   

Να αλαθεξζεί ε κέγηζηε ηζρχο 

εθπνκπήο ζε dBm 
Να αλαθεξζεί   

Δμσηεξηθή θεξαία  ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ   

Γηεπαθέο Δπηθνηλσλίαο: Ethernet (1 

x RJ45 10/100 Mbps) 
NAI   

Γηεπαθέο Δπηθνηλσλίαο: 3G 

modem. Η παξνρή ησλ ζπλδέζεσλ 

3G απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

Φνξέα. 

ΝΑΙ   

Δμσηεξηθή θεξαία 3G εθφζνλ 

απαηηείηαη  
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο 

δηαρείξηζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ  
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε Power  over Ethernet 

(PoE) 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ   

Απαηηήζεηο ηξνθνδνζίαο. Η παξνρή 

ηξνθνδνζίαο ζην ζεκείν 

εγθαηάζηαζεο απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ Φνξέα (Γήκνο)  

Να αλαθεξζνχλ   
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Πίλαθας σκκόρθφζες VΙ: Υπνινγηζηήο Tablet Έθδνζεο Κιήζεσλ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν 
Να  

αλαθεξζεί 
  

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ 3   

Οη ζπζθεπέο λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφ πξνζηαηεπκέλεο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή 

ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζθιεξέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ή πξνζπάζεηαο 

θαθήο ρξήζεο ηνπο. 

ΝΑΙ   

Δλζσκάησζε GPS ΝΑΙ   

Σερλνινγίεο αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο: 

3G ή 4G 

Bluetooth 4.0+ 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

ΝΑΙ   

Διάρηζηνο ρξφλνο θφξηηζεο Να αλαθεξζεί   

Διάρηζηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο Να αλαθεξζεί   

Απηνλνκία κπαηαξίαο ζε ψξεο Να αλαθεξζεί   

Οζφλε αθήο, ηνπιάρηζηνλ 7" θαη 

αλάιπζεο 1280 x 800 pixels, 16 Μ 

ρξψκαηα 

ΝΑΙ   

Δπεμεξγαζηήο ηεηξαπχξελνο κε 

ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 

1 GHz 

ΝΑΙ   

Μλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 1 GB ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε fast charging ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ   

Διάρηζηνο Απνζεθεπηηθφο 

ελζσκαησκέλνο ρψξνο 
≥ 16 GB    

Σχπνη θφξηηζεο κπαηαξίαο 
USB, θιαζηθή 

θφξηηζε 
  

Δπέθηαζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

κέζσ microSD ηνπιάρηζηνλ 4GB 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ   

Κάκεξα ηνπιάρηζηνλ 5 MP ΝΑΙ   

Θήθε κεηαθνξάο/ αζθαιείαο ΝΑΙ   

Να ππνζηεξίδεηαη ε ζχλδεζε κε PC 

κέζσ USB θαισδίνπ 
ΝΑΙ   

Λεηηνπξγηθφ ηχπνπ Android 

έθδνζεο 7.0 ή κεγαιχηεξεο 
ΝΑΙ   

πκβαηφηεηα κε Bluetooth 

Δθηππσηή Έθδνζεο Κιήζεσλ 
ΝΑΙ   
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Γηαζηάζεηο θαη βάξνο 
Να 

αλαθεξζνχλ 
  

 

 

Πίλαθας σκκόρθφζες VIΙ: Bluetooth Εθηππσηήο Έθδνζεο Κιήζεσλ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν Να αλαθεξζεί   

Πνζφηεηα 3   

Σερλνινγία: ζεξκηθφο εθηππσηήο ΝΑΙ   

Πξνζηαζία IP54 ΝΑΙ   

Διάρηζηνο ρξφλνο θφξηηζεο Να αλαθεξζεί   

Αλάιπζε εθηχπσζεο: 203 dpi/8 dots 

per mm 
ΝΑΙ   

Διάρηζηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο Να αλαθεξζεί   

Πιάηνο εθηχπσζεο: 72mm ή 

κεγαιχηεξν 
ΝΑΙ   

Σαρχηεηα εθηχπσζεο: 80 mm/sec ή 

κεγαιχηεξε 
ΝΑΙ   

Σχπνη θφξηηζεο κπαηαξίαο 
USB, θιαζηθή 

θφξηηζε 
  

Να ππνζηεξίδεηαη ε ζχλδεζε κε PC 

κέζσ USB θαισδίνπ 
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε εθηχπσζεο γξαθηθψλ 

θαη logo 
ΝΑΙ   

Γηαζηάζεηο Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Βάξνο < 550 gr ΝΑΙ   

Αζχξκαηε επηθνηλσλία: Bluetooth ΝΑΙ   

Μλήκε: 4 MB FlashROM, 8 MB 

SDRAM 
ΝΑΙ   

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10º C 

έσο 50º C 
ΝΑΙ   

ρεηηθή πγξαζία ιεηηνπξγίαο: 10% 

έσο 80% 
ΝΑΙ   

Θήθε κεηαθνξάο/αζθαιείαο ΝΑΙ   

πκβαηφηεηα κε Τπνινγηζηέο Tablet 

Έθδνζεο Κιήζεσλ 
ΝΑΙ   

Δπαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ιηζίνπ 

7.4V,  2000 mAh  
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε fast charging ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

Απηνλνκία κπαηαξίαο ζε ψξεο Να αλαθεξζεί   

Κιηπ δψλεο ΝΑΙ   
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Πίλαθας σκκόρθφζες VΙII: Εθαξκνγή Έθδνζεο Κιήζεσλ γηα 
Υπνινγηζηέο Tablet 
 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

πκβαηή κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη 

ηνπο εθηππσηέο έθδνζεο θιήζεσλ 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο mobile εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Πηζηνπνηεκέλε είζνδνο θαη 

ιεηηνπξγία κε φλνκα ρξήζηε / θσδηθφ 
ΝΑΙ   

Γξαθηθή απεηθφληζε ζε ράξηε ησλ 

παξφδησλ ζέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηάζκεπζεο (κε επδηάθξηηα ρξψκαηα 

θαη ζχκβνια), θαη ελεξγψλ 

παξαβάζεσλ  

ΝΑΙ   

Λήςε θσηνγξαθηψλ γηα πηζηνπνίεζε 

ησλ παξαβάζεσλ 

ΝΑΙ 
  

Έθδνζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

On-line απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

θιήζεσλ (θαη αληίζηνηρσλ 

θσηνγξαθηψλ) ζην Κέληξν Διέγρνπ 

ΝΑΙ 
  

Λήςε θσηνγξαθηψλ γηα πηζηνπνίεζε 

ησλ παξαβάζεσλ 

ΝΑΙ   

Αλαδήηεζε θαη έθδνζε αλαθνξψλ 

βάξδηαο 

ΝΑΙ   

Αλαδήηεζε - επαλεθηχπσζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

Έιεγρνο κε bar-code απζεληηθφηεηαο 

(βάζεη αιγνξίζκνπ) θαξηψλ 

ζηάζκεπζεο θαη έιεγρνο γηα ηελ 

απνθπγή πνιιαπιήο ρξήζεο 

ΝΑΙ 

  

Καηαγξαθή δξνκνινγίνπ κε /ρσξίο 

GPS 

ΝΑΙ   

Απνζηνιή άκεζσλ γξαπηψλ 

κελπκάησλ πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ 

ΝΑΙ   

Δπηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγία ησλ 

tablets κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

εθηππσηέο 

ΝΑΙ 
  

Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

παξαβάζεσλ εθηφο Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

Απηφκαηε ιήςε ελεκεξψζεσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζε 

ΝΑΙ   

Mock-ups γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο 

NAI   
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Πίλαθας σκκόρθφζες ΙΥ: Εθαξκνγή Κέληξνπ Ειέγρνπ θαη Δηαρείξηζεο 
Κιήζεσλ 

 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Πιήξσο δηαδηθηπαθή (web-based) 

εθαξκνγή 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε ηνπ κνληέινπ 

αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ Model–

View–Vontroller (MVC) 

ΝΑΙ 
  

Μνληέξλα θαη πξνζαξκνζηηθή 

(responsive) δηεπαθή ρξήζηε (user 

interface) 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

βάζεο δεδνκέλσλ  

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε εγθαηάζηαζεο ζην cloud 

ηνπ Γήκνπ κέξνπο ηνπ G-Cloud ηεο 

ΚηΠ Α.Δ  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο (Virtual Machines κε 

Linux OS)  

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο 

θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ ξφιν – δηθαηψκαηα (role-

based access). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηε δεκηνπξγία, 

απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, 

ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ρξήζηε 

ΝΑΙ   

Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ ζεκείσλ 

δηαρείξηζεο 

ΝΑΙ   

Γηαζχλδεζε κε ηελ Δθαξκνγή 

Διέγρνπ πζηήκαηνο ηάζκεπζεο, 

θαη απεηθφληζε ζε ράξηε ησλ 

παξφδησλ ζέζεσλ (κε επδηάθξηηα 

ρξψκαηα θαη ζχκβνια), θαη ελεξγψλ 

παξαβάζεσλ 

ΝΑΙ 

  

Αλαδήηεζε θαη έθδνζε αλαθνξψλ 

βάξδηαο 

ΝΑΙ   

Αλαδήηεζε θαη εθηχπσζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

Δθηχπσζε θσηνγξαθηψλ θιήζεσλ ΝΑΙ   

Γηφξζσζε / αθχξσζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε απζεληηθφηεηαο θαξηψλ 

ζηάζκεπζεο 

ΝΑΙ   
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Γηαρείξηζε απζεληηθφηεηαο θαξηψλ 

ζηάζκεπζεο θαη απνθπγήο ρξήζεο 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο 

ΝΑΙ 
  

Γηαρείξηζε παξαγσγηθφηεηαο κε 

/ρσξίο GIS 

ΝΑΙ   

ηαηηζηηθά – αλαθνξέο θιήζεσλ ΝΑΙ   

ηαηηζηηθά – αλαθνξέο θιήζεσλ 

(παξακεηξνπνηεκέλα) 

ΝΑΙ   

Ηιεθηξνληθή ππνδνρή ελζηάζεσλ 

πνιηηψλ 

ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε ελζηάζεσλ πνιηηψλ ΝΑΙ   

Δλεκέξσζε πνιηηψλ κε SMS ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε θιήζεσλ (εηζπξάμεηο, 

ΚΔΠΤΟ, εηδνπνηεηήξηα) 

ΝΑΙ   

Έθδνζε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε παξαβάζεσλ εθηφο 

Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε αδεηψλ ζηάζκεπζεο 

εηδηθψλ νκάδσλ πνιηηψλ θαη παξνρήο 

πξνλνκίσλ (π.ρ. κφληκσλ θαηνίθσλ, 

επαγγεικαηηψλ, ΑΜΔΑ θιπ.) 

ΝΑΙ 

  

Γπλαηφηεηα κειινληηθήο δηαζχλδεζεο 

κε ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο 

κε SMS 

ΝΑΙ 
  

Απηφκαηε ιήςε ελεκεξψζεσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζε 

ΝΑΙ   

Απηνκαηνπνηεκέλε έθδνζεο 

ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο 

ΝΑΙ 
  

Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ 

ΝΑΙ   

Mock-ups γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο 

NAI   

 
 

Πίλαθας σκκόρθφζες X: Οζόλεο Κέληξνπ Παξαθνινύζεζεο Κηλεηηθόηεηαο 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν 
Να 

αλαθεξζεί 
  

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ 4   

Σερλνινγίαο LED 43’’, αλάιπζεο 

Full HD ή κεγαιχηεξεο 
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ Smart TV 

θαη εγθαηάζηαζεο εθαξκνγψλ 
NAI   

Δλζσκαησκέλνο browser γηα 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν 
NAI   
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Σερλνινγίεο επηθνηλσλίαο: 

Ethernet 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

ΝΑΙ   

πλδέζεηο HDMI: 3 ή πεξηζζφηεξεο ΝΑΙ   

πλδέζεηο USB: 1 ή πεξηζζφηεξεο ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε Miracast / Screen 

Mirroring 
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε DLNA ΝΑΙ   

Οη νζφλεο ζα πξέπεη ζπλνδεχνληαη 

απφ επηηνίρηεο βάζεηο, θαζψο θαη φια 

ηα ζπλνδεπηηθά θαιψδηα. 

ΝΑΙ   
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ – ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
(αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε αξηζκό …/2018) 

 

Γεκόζηα Πύκβαζε Παξνρήο Δμεηδηθεπκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηα 

Παθέηα Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη WP4: Transferring ηνπ έξγνπ  “Promoting citizens’ 

active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with 

Seasonal Demand” κε αθξσλχκην “MOTIVATE” πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Πξφγξακκα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο «INTERREG MED»  2014-2020 γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ 

 

Πηελ ……………………………………………. ζήκεξα ....................., ήκεξα ..................., νη 

ππνγξάθνληεο, ηελ παξνχζα, αθελφο ν  Γήκνο Ησαλληηψλ κε Α.Φ.Κ. 997908926 - Γ.Ν. 

Ησαλλίλσλ , πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν θ. Θσκά Κπέγθα θαη αθεηέξνπ ν/ε θ. 

........................ θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία ................... κε ηελ 

επσλπκία «.....................................................» κε δ.η. «.........................» πνπ εδξεχεη 

ζηελ (πεξηνρή), (νδφο, αξηζκφο), Ρ.Θ. ......, ηει. ................., θαμ ..............., κε Α.Φ.Κ. 

.................... & Γ.Ν.. ...................... θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. 

.......................... (νλνκαηεπψλπκν εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο», ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη κε ην απφ .............. 

Ξξαθηηθφ ηνπ Γ.Π. (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ ή Δ.Ξ.Δ.), ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα 

αθφινπζα: 

Πχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. ………. απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαθπξψζεθε ζηνλ 

αλάδνρν «.............................» (πιήξε ζηνηρεία) ην απνηέιεζκα ηνπ  κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, γηα ηελ Ξαξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ πεξεζηώλ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα 

ηα Ξαθέηα Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη WP4: Transferring ηνπ έξγνπ  “Promoting 

citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med 

Cities with Seasonal Demand” κε αθξσλύκην “MOTIVATE” πνπ έρεη εληαρζεί θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Ξξόγξακκα Γηαθξαηηθήο Ππλεξγαζίαο «INTERREG MED»  

2014-2020 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ 

 (Γηαθήξπμε ………), θαη ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ………………... 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, νη ζπκβαιιφκελνη κε ηελ ηδηφηεηα πνπ πξναλαθέξζεθε, 

ππνγξάθνπλ ηελ ζχκβαζε απηή κε ηνπο αθφινπζνπο νξνχο: 

ΑΟΘΟΝ 1ν : ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ-ΞΝΠΝΡΖΡΑ-ΡΗΚΖ 

Ωο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε Παξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηα Παθέηα Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη WP4: Transferring ηνπ 

έξγνπ  “Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel 

Plans in Med Cities with Seasonal Demand” κε αθξσλχκην “MOTIVATE” πνπ έρεη εληαρζεί 
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θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο «INTERREG MED»  

2014-2020 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ): 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν  :  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ πεξεζηψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα πξνκεζεπηεί 

εγθαίξσο ηα πιηθά θαη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα είλαη ζπλεπήο 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο. Απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Ρηκνιφγην  

β) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ . 

γ) Ινηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, 

πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ν.Γ.Α. 

β) Θξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη 

ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 
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Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ. 4412/201638 

γ) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ )  

ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.39.Δπί  ηεο θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη 

επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ν.Γ.Α 20% 

.Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο . 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Σαιαλδξίνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 201.., θαη ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη ε κε α.α …. Ξ.Α.. ε νπνία θαηαρσξήζεθε 

ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ  

 

ΑΟΘΟΝ 4ν: ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 

θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ θαη ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο , 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο 

φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, πνπ έρεη 

νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγείηαη  σο θαηά Λφκν αξκφδην, γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα αλαθεξφκελα 

ζηε ζχκβαζε. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ Λ.4412/16. 

 

 

 

 

                                                 
38

 Ν ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη 

θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε 

ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ θαη Νηθνλνκηθψλ 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
39

 Απφ 22-3-2017 βάζεη ηεο ΘΑ 1191/2017 πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ –Γηθαηνζχλεο ( Φ.Δ.Θ   

969/Β/22-3-2017 ) 
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ΑΟΘΟΝ 5ν : ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο θαη 

ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ . 

2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Γήκν νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ 

δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ν Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή 

αληηπξνζψπσλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ 

παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε πεξεζία, Δπηηξνπή ή θαη θάζε 

ηξίην, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ. 

5. Γηα ηελ γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, ν Αλάδνρνο νξίδεη σο 

εθπξφζσπν ηνπ ηνλ/ηελ θ……………………….., πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία 

κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Αξκφδηαο πεξεζίαο γηα ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε πξνκήζεηα. 

6. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 

δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/16 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν : ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα 

επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο Πχκβαζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 7ν : ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν : ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/16, 
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα 

έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν : ΗΠΣΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, ήηνη απφ ……………….. θαη 

κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ……/……../201…. 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν : ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ 

1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ 

θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

206 ηνπ λ.4412/16, 

2. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 

ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε 

κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

3. Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 

ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λ.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΑΟΘΟΝ 11ν   : ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ – ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα 

πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ 

εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην 

Λνκφ …………………………αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 
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πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 

θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα ζχκβαζε αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη 

απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ην έλα θαηαηέζεθε ζηε 

Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, ην δε άιιν επηδφζεθε ζηνλ 

«ΑΛΑΓΝΣΝ». 

 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ   

   

 
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’ – ΚΔΙΔΡΖ (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ) 

 
(αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε αξηζκό …/2018) 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 

ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

Δι. Βεληδέινπ 4, 45444 Ισάλληλα 

        Πιεξνθνξίεο: Γαθειάδνπ  Βαζηιηθή 

Σει.: 2651361369 

Fax:  2651074234 

 

  

 

 

 

Παξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηα Παθέηα 

Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη WP4: Transferring ηνπ έξγνπ  “Promoting citizens’ active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with 

Seasonal Demand” κε αθξσλχκην “MOTIVATE” πνπ έρεη εληαρζεί θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο «INTERREG 

MED»  2014-2020 

 

 

Πξνυπνινγηζκφο (ζε Δπξψ): 114.450,00 € κε ΦΠΑ 

(Δπξψ 92.298,39 ρσξίο ΦΠΑ – ΦΠΑ:  Δπξψ 22.151,61) 

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – 

ηηκήο 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

Α. Σερληθή Πεξηγξαθή 

Β. Πξνυπνινγηζκφο  

Γ. Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ 

 

 

 

Ο θσδηθφο CPV ηαμηλφκεζεο είλαη : 35125100-7, 48000000-8 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3





 

   - 84 -  

                                                                                                                                                                

 

 

 

Α.1 Εηζαγφγή – Περηγραθή έργοσ (Project) 
 

Πέληε κεζνγεηαθέο πφιεηο-εηαίξνη ηνπ έξγνπ (project), αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα επηινγή 

θαη πηνζέηεζε βηψζηκσλ κέηξσλ θηλεηηθφηεηαο ζαλ κέζν γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο 

αλάπηπμε, ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ MOTIVATE, κε ζηφρν λα ζέζνπλ 

ηνλ κεηαθηλνχκελν ζην θέληξν ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, ψζηε ηα κέηξα πνπ ζα πξνηαζνχλ λα 

είλαη απνδεθηά απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε θαη ζπλεπψο απνηειεζκαηηθά.  

 

Παξαδνζηαθά, ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ πνιηηηθψλ κεηαθνξψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ αξκνδίσλ 

αξρψλ αληηκεησπίδεη ηνπο πνιίηεο ζαλ «παζεηηθέο» πεγέο δεδνκέλσλ θαη ηειηθνχο απνδέθηεο 

πξναπνθαζηζκέλσλ κέηξσλ θηλεηηθφηεηαο. Αθξηβψο ζην ζεκείν απηφ έξρεηαη λα επέκβεη ην έξγν 

MOTIVATE: ζηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ πιήζνπο (πνιηηψλ αιιά θαη ηνπξηζηψλ), κέζσ 

ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ ζαλ «ελεξγέο» πεγέο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, γηα 

ηελ αμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ θαη ην ζρεδηαζκφ λέσλ κέηξσλ βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο.  

 

Σν εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ έξγνπ  (project),  απνηειείηαη απφ ηηο πέληε πφιεηο, ζηηο νπνίεο ζα γίλεη 

πηινηηθή εθαξκνγή: 

 

 Almada – Πνξηνγαιία (ν Γήκνο) 

 Ρφδνο, Ισάλληλα – Διιάδα (νη Γήκνη) 

 Λάξλαθα – Κχπξνο (ν Γήκνο) 

 ηέλα – Ιηαιία  (ν πάξνρνο δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ Tiemme Spa) 

 

Οη ππφινηπνη επηζηεκνληθνί θαη κε θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ σο εηαίξνη ζην έξγν είλαη: 

 Σν Ιλζηηηνχην Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο θαη Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ/Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο 

θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΙΜΔΣ/ΔΚΔΣΑ). 

 Ο κε-Κεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο ΓΑΦΝΗ Γίθηπν Αεηθφξσλ Νήζσλ Αηγαίνπ & Ινλίνπ 

(Διιάδα) 

 Η ηηαιηθή εηαηξεία ζπκβνχισλ ππνζηήξημεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, MemEx Sr 

 

Σν έξγν ππνζηεξίδεη επηπιένλ ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε πγθνηλσληψλ «ΡΟΓΑ» Γήκνπ Ρφδνπ σο 

ζπλεξγαδφκελνη εηαίξνη. 

 

Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ηερληθφ δειηίν (Application Form-AF) απφ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2016 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. 

 

Α.2 Ο ρόιος ηοσ Δήκοσ Ιφαλληηώλ ζηο έργο  
 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ MOTIVATE είλαη ε επίδεημε θαη πξνψζεζε ηεο πηνζέηεζεο εηδηθψλ 

κέηξσλ βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο ζε πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ κε  επνρηθή ηνπξηζηηθή δήηεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ειθπζηηθφηεηα ησλ πφιεσλ. 

 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη γηα ην Γήκν Ισαλληηψλ είλαη νη εμήο:  
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 Η ρξήζε ηερλνινγηψλ crowd sourcing θαη άιισλ έμππλσλ εξγαιείσλ, κε ζθνπφ λα γίλεη 

κηα νπζηαζηηθή πξνεηνηκαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο ηξαηεγηθήο 

Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ - SUMP). 

 Να αλνίμεη έλα δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο θαη λα ζπγθεληξψζεη φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ αεηθφξν ζρεδηαζκφ ηεο θηλεηηθφηεηαο. 

 Να αμηνινγήζεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα κεηαθηλήζεσλ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ. 

 Να αμηνινγήζεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη κέηξα θηλεηηθφηεηαο. 

 Να αιιειεπηδξάζεη θαη λα ζπιιέμεη δεδνκέλα απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπξίζηεο. 

 

ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο κηαο πηινηηθήο δξάζεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο κέζα απφ ην έξγν, ν 

Γήκνο Ισαλληηψλ ζα πξνρσξήζεη ζε πηινηηθή εθαξκνγή e-parking ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ζα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κε ηνπο άιινπο εηαίξνπο. Δπηπιένλ, ζα πξνβεί ζηελ 

δεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ην ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπ απφ ηνπ πνιίηεο.  

 

Α.3 Αληηθείκελο-Προϋποιογηζκός έργοσ: 
ύκθφλα κε ηο εγθεθρηκέλο Σετληθό Δειηίο (Application Form)  ηο 
ζσλοιηθό αληηθείκελο ηοσ Έργοσ περηγράθεηαη κε ηα  ηέζζερα (4) 

«Παθέηα Εργαζίας» (Work packages) θαη πηο αλαισηηθά: 

  

Staff 

Costs 

Office & 

Administration 

Travel & 

Accommodation 

External 

Expertise 

and Services Equipment 
Total 

Budget 

WP1:Project 

Management 2,500.00   375.00   15,000.00   15,000.00   0.00   32,875.00   

WP2:Project 

Communication 1,000.00   150.00   2,000.00   8,000.00   0.00   11,150.00   

WP3:Testing 4,000.00   600.00   0.00   31,000.00   71,450.00   107,050.00   

WP4: 

Transferring 2,500.00   375.00   0.00   12,000.00   0.00   14,875.00   

Total Budget 10,000.00   1,500.00   17,000.00   66,000.00   71,450.00   165,950.00   

 

Ο ζπλνιηθφο Π.Τ. ηνπ έξγνπ είλαη  1.927.608,75 €  εθ ησλ νπνίσλ ην 85%, ήηνη 1.638.467,45 € 

είλαη Δπξσπατθή πκκεηνρή  ΔΣΠΑ θαη ην 15%, ήηνη 289.141,3  € ζα πξνέξζεη απφ Δζληθή 

πκκεηνρή. Γηα ην Γήκν Ισαλληηψλ, ν ηειηθφο Π.Τ. ηνπ έξγνπ, αλέξρεηαη ζε 165.950,00 €. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  MOTIVATE έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ Ισαλληηψλ νη θάησζη: 

 Κ.Α 70.01.7425.006 «Έμνδα πξνζσπηθνχ»: 10.000 επξψ. 

 Κ.Α 70.01.7425.007 «Αλαιψζηκα θαη έμνδα γξαθείνπ»: 1.500 επξψ. 

 Κ.Α 70.01.7425.008 «Μεηαθηλήζεηο θαη ηαμίδηα»: 17.000 επξψ. 

 Κ.Α 70.01.7425.009 «Δμσηεξηθή Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ»: 15.000 

επξψ. 
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 Κ.Α 70.01.7425.010 «Δμσηεξηθή Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ηξηψλ 

LIVINGLABS (δσληαλά εξγαζηήξηα) γηα ηελ εκπινθή ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ»: 

8.000 επξψ. 

 Κ.Α 70.01.7425.011 «Δμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηε δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ηα θαηλνηφκα εξγαιεία βαζηζκέλα ζηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο»: 43.000 επξψ. 

 Κ.Α 70.01.7425.012 «Αλάπηπμε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επθπνχο ζπζηήκαηνο 

ζηάζκεπζεο θαη πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο»: 71.450 επξψ 

Η παροφςα Τεχνικι Περιγραφι αφορά αποκλειςτικά, τα «Πακζτα Εργαςίασ»: WP 3 Testing και WP 4 
Transferring. 
Σημειϊνεται ότι οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςυντάχθηκαν με τη ςυμβολή και τισ κατευθφνςεισ του ΤΕΙ 
Ηπείρου και του Ινςτιτοφτου Βιϊςιμησ Κινητικότητασ και Δικτφων Μεταφορϊν-ΙΜΕΤ   (Αρ. Ρρωτ. 
8965/26-01-2018 ζγγραφο ΙΜΕΤ)  ςτα πλαίςια προγραμματικϊν ςυμβάςεων που ζχει ςυνάψει ο Δήμοσ 
Ιωαννιτϊν.  
 Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο Τεχνικό Δελτίο Ζργου (AF) προβλζπονται οι εξισ δράςεισ 
ςτα «Πακζτα Εργαςίασ 3 και 4»: 

 

Πεξηγξαθή εμσηεξηθήο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη 

Τπεξεζηψλ 

(φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

εγθεθξηκέλν AF) 

Παθέην εξγαζίαο / Σχπνο δξάζεο 

(φπσο πεξηγξάθεηαη ζην εγθεθξηκέλν 

AF) 

Π.Τ. 

(€) 

WP 3:  Testing 3 Testing-3.2  Pilot activities preparation 71.450,00 

3 Testing-3.8  Testing of social media 

applications for mobility data collection and 

evaluation in Ioannina 

31.000,00 

WP 4: Transferring 4 Transferring-4.2  Transferring methodology 

and tools 

12.000,00 

ΤΝΟΛΟ 114.450,00 

 

 

 

Α.3.1 ύληοκε περηγραθή εργαζηώλ γηα ηελ Τπερεζία «Εξωηεπική 
εμπειπογνωμοζύνη για ηη δημιοςπγία ππωηοκόλλων ζςλλογήρ 
δεδομένων με ηα καινοηόμα επγαλεία βαζιζμένα ζηιρ πιλοηικέρ 

εθαπμογέρ ηος ππογπάμμαηορ» 
ην ζεκείν απηφ, πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ «Δμσηεξηθή 

Δκπεηξνγλσκνζχλε» ηνπ Π.Δ. 3 θαη ηνπ Π.Δ. 4: 
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Παθέην 

εξγαζίαο 

(φπσο 

πεξηγξάθεηαη 

ζην 

εγθεθξηκέλν 

AF) 

Σχπνο δξάζεο 

(φπσο πεξηγξάθεηαη ζην εγθεθξηκέλν AF) 

Π.Τ. 

(€) 

Παθέην 

εξγαζίαο 3:  

Testing  

(3.8 Testing of 

social media 

applications for 

mobility data 

collection and 

evaluation in 

Ioannina) 

1. Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηχπσλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο θαηλνηφκαο 

πιαηθφξκαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (crowdsourcing) 

“MOTIVATE”.  

31.000,00 

2. Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

“MOTIVATE”. 

3. Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Γήκνπ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κεζφδσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ (π.ρ. θνηλσληθά δίθηπα, ειεθηξνληθά 

εξσηεκαηνιφγηα θηι.). 

Παθέην 

εξγαζίαο 4:  

Transferring  

(4.2  

Transferring 

methodology 

and tools) 

1. Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηηο δξάζεηο κεηαθνξάο ηεο 

ηερλνγλσζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ πηινηηθή δξάζε 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Δπθπνχο Γηαρείξηζεο 

Θέζεσλ ηάζκεπζεο θαη Δλεκέξσζεο Οδεγψλ (e-parking) 

ζηνπο άιινπο εηαίξνπο θαη ζε άιιεο πφιεηο. 12.000,00 

2. Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπιάρηζηνλ 2 

εκεξίδσλ δηάρπζεο ηερλνγλσζίαο ζε εηαίξνπο θαη άιιεο 

πφιεηο. 

 

 

 

 

 

Α.3.2 ύληοκε περηγραθή εργαζηώλ γηα ηελ Τπερεζία «Ανάπηςξη, 
ππομήθεια και εγκαηάζηαζη εςθςούρ ζςζηήμαηορ διασείπιζηρ 

παπόδιαρ ζηάθμεςζηρ και πλαηθόπμαρ διασείπιζηρ» 
 

ην ζεκείν απηφ, πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο «Τπεξεζηψλ θαη 

Πξνκεζεηψλ» ηνπ Π.Δ. 3 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηινηηθήο δξάζεο: 

 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3





 

   - 88 -  

                                                                                                                                                                

Παθέην 

εξγαζίαο 

(φπσο 

πεξηγξάθεηαη 

ζην 

εγθεθξηκέλν 

AF) 

Σχπνο δξάζεο 

(φπσο πεξηγξάθεηαη ζην εγθεθξηκέλν AF) 

Π.Τ. 

(€) 

Παθέην 

εξγαζίαο 3:  

Testing  

(3.2  Pilot 

activities 

preparation) 

1. Τπεξεζίεο ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο, παξακεηξνπνίεζεο 

θαη εγθαηάζηαζεο mobile εθαξκνγψλ πιεξνθφξεζεο 

γηα ειεχζεξεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη θπθινθνξηαθέο 

ζπλζήθεο.  

71.450,00 

2. Τπεξεζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο 

γηα ειεχζεξεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη δηαζχλδεζε κε ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο γηα 

λα δείρλεη ηηο ζέζεηο ζηηο πηλαθίδεο. 

3. Τπεξεζίεο ελζσκάησζεο ηεο εθαξκνγήο γηα social 

networking απφ ηνλ εηαίξν ΔΚΔΣΑ/ΙΜΔΣ ηνπ έξγνπ 

ζηελ Mobile εθαξκνγή ελεκέξσζεο γηα ηηο ειεχζεξεο 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

4. Mobile εθαξκνγή γηα Parking Guide System (PGS) 

ζηελ νπνία ζα ζπιιέγνληαη φια ηα ζηνηρεία απφ ηελ 

παξφδηα ζηάζκεπζε. Θα είλαη επνπηηθφ γηα ηνλ Γήκν 

θαη ζα παξάγεη πιεξνθνξία δηαζεζηκφηεηαο ειεχζεξσλ 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο αλά πεξηνρέο 

5. Τπεξεζίεο δηαζχλδεζεο ησλ εθαξκνγψλ κε ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ 

Γήκνπ Ισαλληηψλ θαη κε ην πθηζηάκελν Web Site ηνπ 

Γήκνπ 

6. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

7. Γεκηνπξγία  Back Office ινγηζκηθνχ γηα ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ππφγεησλ αηζζεηήξσλ 

8. Αμηνιφγεζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ έξγνπ MOTIVATE 

ζηελ πεξηνρή ησλ Ισαλλίλσλ 

9. Τπεξεζίεο δνθηκψλ ηεο πιαηθφξκαο (testing) ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίεο θαη ζχληαμε 

ζηαηηζηηθψλ απφ ηελ ρξήζε ηεο 

10. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία «ςεθηαθνχ 

θέληξνπ παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο» ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην έξγν ζε ρψξν ηνπ 

Γήκνπ 

Α.4 Αλαισηηθή Περηγραθή Παθέηοσ εργαζίας «3 Testing - 3.8  Testing of 
social media applications for mobility data collection and evaluation in 
Ioannina» &  Παθέηοσ Εργαζίας «4 - 4.2  Transferring methodology and 
tools». 
 

«Παθέην εξγαζίαο» 3 Testing 
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1. Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηχπσλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

κέζσ ηεο θαηλνηφκαο πιαηθφξκαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (crowdsourcing) “MOTIVATE”.  

2. Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο “MOTIVATE”. 

3. Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (π.ρ. θνηλσληθά δίθηπα, ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα θηι.). 

 

Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Πιαηθφξκαο MOTIVATE, φπσο απηή αλαπηχζζεηαη απφ ην ΙΜΔΣ-ΔΚΔΣΑ θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θηλεηηθφηεηαο πνιηηψλ θαη επηζθεπηψλ ζηελ πφιε 

ησλ Ισαλλίλσλ. Η πιαηθφξκα MOTIVATE, κέζσ εθαξκνγήο (app) γηα smartphones ζα δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ κεηαθίλεζεο θαη ρξήζεο κέζνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ην Γήκν Ισαλληηψλ ζηελ επξεία ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, κέζα απφ ηελ απμεκέλε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο MOTIVATE κέζσ smartphones. 

πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη κέζα απφ πξνσζεηηθέο δξάζεηο θαη θακπάληεο λα πξνσζήζεη ηε ρξήζε 

ηεο πιαηθφξκαο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη νκάδεο ζηφρνη, φπσο έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ην έξγν, είλαη νη θάηνηθνη ηεο 

πφιεο θαη νη επηζθέπηεο. Ο ζηφρνο ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ έξγνπ 

είλαη δηηηφο: 

 

 Αθελφο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ κεηαθίλεζεο θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε 

κνηίβσλ (patterns) κεηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ηελ πφιε, αιιά θαη εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. 

 Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ λα εληζρχζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ) ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. 

 

Σέινο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα άιισλ, θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα κε ρξήζε κεζφδσλ πιεζνπνξηζκνχ (crowdsourcing), 

φπσο είλαη ηα θνηλσληθά δίθηπα, ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα, δηαδηθηπαθέο έξεπλεο θηι. 

 

 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνηχπσλ ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ηεο θαηλνηφκαο πιαηθφξκαο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ (crowdsourcing) 

“MOTIVATE” 

Π.1 Έθζεζε εγθαηάζηαζεο κε πιήξε 

αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ 

επηηπρή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

2 

Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

“MOTIVATE” 

Π.2 Έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ηηο 

εξγαζίεο ζπιινγήο  δεδνκέλσλ κέζσ 

ηεο πιαηθφξκαο MOTIVATE αιιά θαη 

άιισλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. 
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3 

Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ (π.ρ. θνηλσληθά 

δίθηπα, ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα θηι.). 

 

«Παθέην εξγαζίαο» 4 Transferring 

1. Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηηο δξάζεηο κεηαθνξάο ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ 

ηελ πηινηηθή δξάζε e-parking ζηνπο άιινπο εηαίξνπο θαη ζε άιιεο πφιεηο 

2. Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπιάρηζηνλ 2 εκεξίδσλ δηάρπζεο ηερλνγλσζίαο ζε 

εηαίξνπο θαη άιιεο πφιεηο 

 

ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ ζα απνθηήζεη ν Γήκνο Ισαλληηψλ απφ 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο επθπνχο ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε, ζηνπο εηαίξνπο ηνπ 

έξγνπ αιιά θαη ζε άιινπο Γήκνπο. 

Κξίζηκν ζηνηρείν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επθπνχο ζηάζκεπζεο. Ο αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα αλαιάβεη επξείεο 

δξάζεηο πιεξνθφξεζεο γηα ην λέν ζχζηεκα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη. 

 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηηο δξάζεηο 

κεηαθνξάο ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ πηινηηθή δξάζε e-

parking ζηνπο άιινπο εηαίξνπο θαη ζε άιιεο 

πφιεηο  

Π.3 Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο 

θαη δηάρπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο 

2 

Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξγάλσζε 

ηνπιάρηζηνλ 2 εκεξίδσλ δηάρπζεο 

ηερλνγλσζίαο ζε εηαίξνπο θαη άιιεο πφιεηο 

Π.4  1
ε
 εκεξίδα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

πνιηηψλ θαη επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επθπνχο ζηάζκεπζεο 

 2
ε
 εκεξίδα κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε άιινπο 

Γήκνπο θαη εηαίξνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ 

 

Α.5 Αλαισηηθή Περηγραθή Παθέηοσ εργαζίας «3 Testing / 3.2  Pilot 
activities preparation». 
 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη έλαο Γήκνο είλαη ε δεκηνπξγία 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο γηα δεκφηεο θαη επηζθέπηεο θαη ε έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ νδεγψλ 

γηα ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο, κέζσ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ πιεξνθφξεζεο. Ο ζηφινο ησλ 

νρεκάησλ πνπ θηλείηαη θαζεκεξηλά ζηηο πφιεηο είλαη πνιχ κεγάινο θαη ζπλερψο απμάλεη κε 

απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί σο εληζρπηηθφο παξάγνληαο ζηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε.  

Γηα ηελ επίιπζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ελφο 

«Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Δπθπνχο Γηαρείξηζεο Θέζεσλ ηάζκεπζεο θαη Δλεκέξσζεο 

Οδεγψλ, e-parking». Σν πξνηεηλφκελν έξγν απνηειεί κία πξσηνπνξηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

πξνο ηνπο δεκφηεο/επηζθέπηεο, ε νπνία ζα έρεη σο ζηφρν ηα εμήο: 

 Σε πξνκήζεηα επθπνχο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο παξφδηαο ζηάζκεπζεο κε ηε ρξήζε 

ππφγεησλ αηζζεηήξσλ γηα 100, , ζέζεηο ζηελ πφιε ησλ Ισαλλίλσλ. Σν ζχζηεκα επθπνχο 

ζηάζκεπζεο θαιείηαη λα πξνζθέξεη κία ιχζε ζην δήηεκα ηεο βξαρππξφζεζκεο ζηάζκεπζεο 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3





 

   - 91 -  

                                                                                                                                                                

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε «αζηηθψλ αλαγθψλ». Σν ζχζηεκα 

θαιείηαη λα θαιχςεη θαη ηηο εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο. 

 Σε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηελ πηινηηθή δξάζε γηα ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ αληίζηνηρσλ, 

επθπψλ δξάζεσλ επξχηεξεο θιίκαθαο. 

 Σε ζχλδεζε ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο παξφδηαο ζηάζκεπζεο κε ηελ 

πθηζηάκελε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο κέζσ 

πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. 

 

Α.5.1 Απαιτήςεισ Αρχιτεκτονικήσ Συςτήματοσ 
 

ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη δηαθξηηά 

ππνζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο, νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ: 

1. Σελ πνιπθαλαιηθή ελεκέξσζε ησλ νδεγψλ γηα ηηο δηαζέζηκεο παξφδηεο ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο,  

2. Σε δξνκνιφγεζε ησλ νδεγψλ πξνο ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, κέζσ mobile 

εθαξκνγήο γηα smartphone, 

3. Σελ αζηπλφκεπζε ησλ ζέζεσλ ηεο παξφδηαο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο εθφζνλ ην 

ζηαζκεπκέλν φρεκα ππεξβεί ηνλ κέγηζην επηηξεπφκελν ρξφλν ζηάζκεπζεο πνπ έρεη νξίζεη 

ν Γήκνο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, νη νπνίνη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα είλαη 

εθνδηαζκέλνη κε ππνινγηζηή tablet θαη θνξεηφ εθηππσηή, θαη νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

 

Η αξρηηεθηνληθή ηεο ππεξεζίαο ζηάζκεπζεο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 
 

ηα επφκελα θεθάιαηα, αλαιχνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλάδνρνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο επθπνχο ζηάζκεπζεο. 
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Α.5.1.1 Εγχειρίδιο αναφοράσ για την εφαρμογή του ζργου και την διαςφνδεςή του με 
υφιςτάμενα ζργα του Δήμου 
 

ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ην εγρεηξίδην αλαθνξάο πνπ ζα 

απνηππψλεη ην ζχλνιν ησλ βεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζην έξγν 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί άξηηα πινπνίεζε, θαη ζα πξνζδηνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο αζηνρίαο ηεο 

πξάμεο. ην εγρεηξίδην αλαθνξάο ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη ηα αθξηβή ηερληθά βήκαηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο ηεο 

θπθινθνξίαο θαη, ηέινο, ε ζχλδεζε ησλ 2 ππνζπζηεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην:  

 

1. Έθζεζε κε ην ρέδην Γηαρείξηζεο θαη Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΓΠΔ) κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηνπο κεραληζκνχο λα απνηεινχλ έλα πξφηππν θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν, πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζέηνπλ νη νξγαλσηηθνί, δηνηθεηηθνί θαη ηερλνινγηθνί παξάκεηξνη 

ηνπ έξγνπ. 

2. Έθζεζε κε ηα δεδνκέλα επηθαηξνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.  

3. Έθζεζε κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε - ηεξάξρεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ηερληθψλ απαηηήζεσλ ηεο πξάμεο, θαζψο θαη νξηνζέηεζε-απνζαθήληζε ηνπ εχξνπο ηεο 

πξάμεο. 

4. Έθζεζε κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε – εμεηδίθεπζε ηεο ζχλδεζεο επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη 

απαηηήζεσλ κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε θαη πξνηεηλφκελν 

ζρεδηαζκφ.  

5. Έθζεζε κε ηε κεζνδνινγία θαη αξρηθά ζελάξηα ειέγρνπ απνδνρήο, θαζψο θαη θαζνξηζκφ 

ηεο κεζφδνπ θαηαγξαθήο δεηθηψλ απφδνζεο ηεο πξάμεο.  

6. Έθζεζε κε ηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο, ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πιηθνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ, αθνχ εμεηαζηεί ην επίπεδφ ηνπο θαη γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο.  

7. Έθζεζε κε ην ηειηθφ πιάλν ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ. Παξάιιεια ζηελ ίδηα θάζε ζα γίλεη 

θαη ε Αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο γηα ζπλζήθεο θπθινθνξίαο 

ηνπ Γήκνπ. 

8. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ πνπ έρεη ηίηιν: 

«Οινθιεξσκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε ζηφρν 

ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο». ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ζπλδεζηκφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο κε ην ππφ αλάπηπμε ζχζηεκα επθπνχο ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε ησλ Ισαλλίλσλ
i
. 

9. ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη 

αλαιπηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

έξγνπ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ. Θα πξέπεη ζηε κεζνδνινγία λα είλαη επδηάθξηηνο 

θαη ζαθήο ν ηξφπνο κέηξεζεο ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

πθηζηάκελνπ έξγνπ. ηε κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη επίζεο ν ηξφπνο ρξήζεο 

θαη αμηνπνίεζεο ησλ θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο αληρλεπηέο 

κέηξεζεο θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ, θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο κε ην ππφ αλάπηπμε 

ζχζηεκα e-parking. 

 
Ωο απνηέιεζκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζεσξνχληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 
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Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Αξιολόγθςθ υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ενθμζρωςθσ 
για ςυνκικεσ κυκλοφορίασ Διμου Ιωαννιτϊν και 
πρόταςθ διαςφνδεςθσ με το υπό ανάπτυξθ 

ςφςτθμα e-parking 

Π.5  Δγρεηξίδην αλαθνξάο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

δηαζχλδεζή ηνπ κε πθηζηάκελα έξγα ηνπ 

Γήκνπ 
 
 

A.5.1.2 Υπηρεςίεσ ςχεδίαςησ, ανάπτυξησ, παραμετροποίηςησ και εγκατάςταςησ Λογιςμικοφ 
Διαχείριςησ Συςτήματοσ και Ρροβολήσ Δεδομζνων Διαθεςιμότητασ θζςεων ςτάθμευςησ 
 

Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο - εθαξκνγήο ζα είλαη δπλαηή ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε 

ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ 

ζηάζκεπζεο. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη φια ηα δεδνκέλα δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο, ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο θαη θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (αηζζεηήξσλ, 

concentrators, θιπ.). Οη δπλαηφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα 

παξαδψζεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα εμήο: 

 

 Πιήξσο δηαδηθηπαθή (web-based) εθαξκνγή, κε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο θαη ππνζηήξημε ηνπ κνληέινπ αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ Model–View–

Vontroller (MVC)  

 Μνληέξλα θαη πξνζαξκνζηηθή (responsive) δηεπαθή ρξήζηε (user interface) 

 Να ππνζηεξίδεη εγθαηάζηαζε ζην cloud ηνπ Γήκνπ κέξνπο ηνπ G-Cloud ηεο ΚηΠ Α.Δ 

(εθφζνλ ην δεηήζεη ν Γήκνο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο)  

 Να επηηξέπεη ηελ εκθάληζε πιεξνθνξηψλ δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. Θα πξέπεη 

λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ην πνζνζηφ 

θαηεηιεκκέλσλ ζέζεσλ, ηνλ αξηζκφ θαηεηιεκκέλσλ ζέζεσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ 

ζέζεσλ, ηνλ αξηζκφ ζέζεσλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο αηζζεηήξα, 

 Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ δηαζεζηκφηεηαο κε 

δηαθνξεηηθά, αλά πεξίπησζε, ρξψκαηα, πάλσ ζε ςεθηαθφ ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ 

Γήκνπ. Πξνβνιή ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ δηαζεζηκφηεηαο κέζσ web browser ζε 

ππνινγηζηέο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο (tablets, smart phones) 

 Να ππνζηεξίδεη παξακεηξηθφ ζχζηεκα θαζνξηζκψλ πνιηηηθψλ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. κέγηζηε 

ζηάζκεπζε 1 ψξαο, απελεξγνπνίεζε θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο), αλίρλεπζεο ελεξγψλ 

παξαβάζεσλ θαη αληίζηνηρσλ εηδνπνηήζεσλ 

 Να ππνζηεξίδεη ηνλ έιεγρν θαη κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο αηζζεηήξσλ θαη 

κνλάδσλ ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ θαη εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο (fault 

management) 

 Να δηαζέηεη εξγαιείν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ κε βάζε ηα απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζεηξά θίιηξσλ. Δλζσκάησζε δεδνκέλσλ θαη απφ ηελ Δθαξκνγή Κέληξνπ 

Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κιήζεσλ 

 Να παξέρεη ππνζηήξημε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθφ 

ξφιν – δηθαηψκαηα (role-based access). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ ηε 

δεκηνπξγία, απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ρξήζηε 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ γηα Αλνηρηά Γεδνκέλα (Open Data) κέζσ 

RESTful Web API  

 

Οη αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εθαξκνγήο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίνακα σςμμόπυωσηρ I. 
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Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Υπθρεςίεσ ςχεδίαςθσ, ανάπτυξθσ, 
παραμετροποίθςθσ και εγκατάςταςθσ Λογιςμικοφ 
Διαχείριςθσ Συςτιματοσ και Προβολισ Δεδομζνων 
Διακεςιμότθτασ κζςεων ςτάκμευςθσ 

Π.6 Αλάπηπμεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο 

ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ ζα πεξηέρεη 

screen shot απφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο 

ζηα ειιεληθά & έθζεζε κε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

 

Α.5.1.3 Ρρομήθεια, παραμετροποίηςη και εγκατάςταςη Mobile Εφαρμογή Ρροβολήσ 
Δεδομζνων Διαθεςιμότητασ θζςεων ςτάθμευςησ 
 

Μέζσ ηεο mobile εθαξκνγήο πνπ ζα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο, νη πνιίηεο θαη νη επηζθέπηεο ηνπ 

Γήκνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο κε ρξήζε 

γεσγξαθηθψλ ππνβάζξσλ, αιιά θαη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο ηνπ θηλεηνχ (GPS).  

 

Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ παξαθάησ, θαη’ ειάρηζηνλ ιεηηνπξγηθφηεηα: 

 

 Να επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε απφ θαηάιιειεο θνξεηέο ζπζθεπέο (smart phones, tablets, 

θηι.) κε ιεηηνπξγηθφ Android θαη iOS 

 Να παξέρεη πνιπγισζζηθφ πεξηβάιινλ ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία θαη θαηαρψξεζε πξνθίι ρξήζηε, θαζψο θαη ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ νρεκάησλ  

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηελ 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε κε ρξήζε ηνπ GPS ηεο ζπζθεπήο ηνπ. 

 Να παξέρεη ελεκέξσζε ζε «πξαγκαηηθφ» ρξφλν γηα ηξέρνπζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 

ζην Γήκν ιακβάλνληαο ηελ πιεξνθνξία απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ηνπ έξγνπ 

«Οινθιεξσκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε ζηφρν 

ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο». 

 Να πεξηέρεη θαη ελζσκαησκέλν νδεγφ πφιεο (city guide) γηα ηελ πεξηνρή ησλ Ισαλλίλσλ 

κε ηνπιάρηζηνλ 30 ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη off 

line απφ ηνπο ρξήζηεο (ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν). 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ηελ εθαξκνγή γηα social networking απφ ηνλ 

εηαίξν ΔΚΔΣΑ/ΙΜΔΣ. 

 Να παξέρεη APΙ γηα ηελ δηαζχλδεζε κε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα/ εθαξκνγέο ηνπ δήκνπ απφ 

ηα νπνία ζα ζπιιέγεη δεδνκέλα φπσο ηελ πθηζηάκελε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Γήκνπ 

Ισαλληηψλ 

 

εκεηψλεηαη φηη ε έθθξαζε «ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν» φζνλ αθνξά 

θπθινθνξηαθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξεηαη ζηηο επηθξαηνχζεο/πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, εληφο ελφο ρξνληθνχ νξίνπ πνπ δε ζα ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε (15) ιεπηά, απφ 

ηε ζηηγκή ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ην πεδίν. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο παξαθάησ 

ιεηηνπξγίεο: 

1. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο παξφδηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. 
 

2. Πιεξνθνξίεο θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο: Η  ιεηηνπξγία ζα παξέρεη πιεξνθφξεζε 
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γηα ηελ θπθινθνξηαθή θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζα παξνπζηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 

ζε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζεί 

κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν 

εγθαηαζηάζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο» κέζσ δηαζέζηκσλ web 

services. 

3. Πιεξνθνξίεο ζπκβάλησλ: Η ιεηηνπξγία ζα παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ηξέρνληα 

θπθινθνξηαθά ζπκβάληα ζην νδηθφ δίθηπν θαη ζα παξνπζηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 

πηλαθνπνηεκέλε κνξθή. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζεί κε ην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν εγθαηαζηάζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο κε ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ 

πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο» κέζσ δηαζέζηκσλ web services. 

 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο κε ίδηα κέζα ψζηε λα αλέβεη ε mobile εθαξκνγή ζηα Apple App Store θαη Google Play 

Store. 

 

ηελ Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δηαθνξεηηθέο ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο (mock-ups) γηα ηελ 

ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Οη ελαιιαθηηθέο ζα βαζκνινγεζνχλ φζνλ αθνξά ηελ αηζζεηηθή θαη 

ρξεζηηθφηεηα ηνπο. Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ινγφηππα ηνπ Γήκνπ 

Ισαλληηψλ.  

 

Σέινο, ζα πξέπεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ λα πεξηγξαθνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζελάξηα ρξήζεο 

ηεο mobile εθαξκνγήο, κε πιήξε αλάιπζε ησλ βεκάησλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ ρξήζηε.  

Δπηζπκεηή είλαη ε παξνπζίαζε κε ζπγθεθξηκέλα mock up ησλ βεκάησλ απηψλ πξνο δηεπθφιπλζε 

ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο. 

 

Οη αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίνακα σςμμόπυωσηρ ΙI. 
 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Προμικεια, παραμετροποίθςθ και εγκατάςταςθ 
Mobile Εφαρμογι Προβολισ Δεδομζνων 
Διακεςιμότθτασ κζςεων ςτάκμευςθσ 

Ρ.7 Ανάπτυξθ Mobile Εφαρμογισ, θ οποία 
κα πρζπει να «ανζβει» ςε όλα τα 
απαραίτθτα app stores με ευκφνθ του 
αναδόχου, Προβολισ Δεδομζνων 
Διακεςιμότθτασ κζςεων ςτάκμευςθσ 

 

 

Α.5.1.4 Ανάπτυξη εφαρμογήσ διαςφνδεςησ ςυςτήματοσ e-parking με τον υφιςτάμενο 
διαδικτυακό τόπο του ζργου «Ολοκληρωμζνη πλατφόρμα διαχείριςησ και παρακολοφθηςησ 
τησ κυκλοφορίασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτϊν για τισ ςυνθήκεσ κίνηςησ μζςω 
πολλαπλϊν καναλιϊν επικοινωνίασ» 
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H εθαξκνγή δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο (αηζζεηήξεο) ζην πθηζηάκελν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε 

πιαηθφξκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

πνιηηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο». Ο ππνςήθηνο 

αλάδνρνο, ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ 

αλαιπηηθά ηνλ ηερληθφ ηξφπν επίηεπμεο ηεο δηαζχλδεζεο πεξηγξάθνληαο πηζαλά πθηζηάκελα web 

services πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

Οη αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίνακα σςμμόπυωσηρ ΙΙI. 
 

 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Διαςφνδεςθ ςυςτιματοσ e-parking με τον υφιςτάμενο 
διαδικτυακό τόπο του ζργου «Ολοκλθρωμζνθ 
πλατφόρμα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ 
κυκλοφορίασ με ςτόχο τθν πλθροφόρθςθ των πολιτϊν 
για τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ μζςω πολλαπλϊν καναλιϊν 
επικοινωνίασ» 

Π.8 Αλάπηπμε Δθαξκνγήο δηαζχλδεζεο 

ζπζηήκαηνο e-parking κε ηνλ 

πθηζηάκελν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε 

ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ 

γηα ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ 

πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο 

 

Α.5.1.5 Ρρομήθεια εξοπλιςμοφ ανίχνευςησ κατειλημμζνησ θζςησ ςτάθμευςησ  
 
Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ν εμήο: 
 

 Τπφγεηνη αζχξκαηνη Αηζζεηήξεο Διέγρνπ Θέζεο ηάζκεπζεο. Οη αηζζεηήξεο ζα 
ειέγρνπλ κε καγλεηηθή επαγσγή αλ ε ζέζε ζηάζκεπζεο είλαη ειεχζεξε ή θαηεηιεκκέλε θαη 
ζα απνζηέιινπλ ηα δεδνκέλα (κέζσ δηθηχνπ LoRaWAN ή RF ή αληίζηνηρν) ζηελ 
παξαθείκελε κνλάδα ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ. Οη πξνζθεξφκελνη αηζζεηήξεο ζα πξέπεη 
λα ιεηηνπξγνχλ κε κπαηαξία ιηζίνπ, ε νπνία εμαζθαιίδεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ, 
θαη λα είλαη ηερλνινγίαο ultra low power. Η ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα είλαη 
868 MHz. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία απφ βαλδαιηζκνχο, νη αηζζεηήξεο 
ζα πξέπεη λα παξέρνπλ βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP67. Οη αηζζεηήξεο ζα πξέπεη λα 
παξέρνπλ ιεηηνπξγηθφηεηα αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο over the air, ρσξίο 
λα απαηηείηαη θαλελφο είδνπο θπζηθή επέκβαζε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. Οη αηζζεηήξεο 
ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πςειή 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία 
ηνπ ζπζηήκαηνο, ην πνζνζηφ επηηπρνχο αλίρλεπζεο νρήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη >90% 
αθφκα θαη ζε πεξηνρέο κε πνιιά κεηαιιηθά αληηθείκελα (ζσιελψζεηο, θιπ.). Η 
εγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ ζην νδφζηξσκα απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Μνλάδεο πγθέληξσζεο Γεδνκέλσλ Αηζζεηήξσλ (Gateways) γηα δηαζχλδεζε κε 

Κέληξν Διέγρνπ κέζσ Αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίαο. Οη κνλάδεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ 

πιήξε ππνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ LoRaWAN ή RF ή αληίζηνηρν θαη δπλαηφηεηα 

απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο. Θα επηθνηλσλνχλ κέζσ 3G ή/θαη ETHERNET, κε ην θέληξν 

ειέγρνπ ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ δηαζεζηκφηεηαο. Η παξνρή 

ησλ ζπλδέζεσλ 3G απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα δχν ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζχκβαζεο. Θα πξέπεη λα είλαη αληηβαλδαιηζηηθήο θαηαζθεπήο γηα ιεηηνπξγία ζε εμσηεξηθφ 

ρψξν θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο (πξνζηαζία IP67). Η επηθνηλσλία κε 
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ηνπο αηζζεηήξεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αζχξκαηα κέζσ LoRa ή RF ή αληίζηνηρν 

πξσηφθνιιν.   Θα πξέπεη λα είλαη αληηβαλδαιηζηηθήο θαηαζθεπήο γηα ιεηηνπξγία ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο (πξνζηαζία IP67). Η 

επηθνηλσλία κε ηνπο αηζζεηήξεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αζχξκαηα κέζσ LoRa ή RF ή 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν.  

 

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ αιιά θαη ηελ δηαγξάκκηζε ησλ 
ζέζεσλ.  Σα αθξηβή ζεκεία εγθαηάζηαζεο ζα θαζνξηζζνχλ ζε ζπλεξγαζία ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. 

 
O ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη αλαιπηηθφ ζρέδην εγθαηάζηαζεο ησλ ππφγεησλ 

αηζζεηήξσλ ζην νδφζηξσκα ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

 

Οη αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίνακερ σςμμόπυωσηρ  
 
 
 
 
 
 

 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Προμικεια εξοπλιςμοφ ανίχνευςθσ κατειλθμμζνθσ 
κζςθσ ςτάκμευςθσ 

Π.9 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εθαηφ 

(100) ππφγεησλ  αζχξκαησλ 

αηζζεηήξσλ Διέγρνπ Θέζεο 

ηάζκεπζεο θαη εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο 

ησλ ζέζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ  

 
 

Α.5.1.6 Φορητόσ Εξοπλιςμόσ δημοτικήσ αςτυνομίασ 
 
ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηινηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα πξνκεζεχζεη ην Γήκν 
κε ηξία (3) tablet γηα έθδνζε θιήζεσλ θαη ηξεηο (3) θνξεηνχο Bluetooth εθηππσηέο.  
 

 Τπνινγηζηέο Tablet γηα έθδνζε θιήζεσλ. Οη αξκφδηνη ππάιιεινη ειέγρνπ παξφδηαο 
ζηάζκεπζεο ζα πξνκεζεπηνχλ θαηάιιεινπο ππνινγηζηέο tablet νη νπνίνη ζα είλαη θαηά ην 
δπλαηφ πξνζηαηεπκέλνη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπο ζε 
ζθιεξέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ή ζε ζπλζήθεο θαθήο ρξήζεο ηνπο. Οη ππνινγηζηέο tablet ζα 
πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαζέηνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

o Να δηαζέηνπλ GPS 
o Να  ππνζηεξίδνπλ αζχξκαηε επηθνηλσλία κέζσ 3G ή 4G, Bluetooth 4.0+ θαη Wi-Fi 

802.11 b/g/n 
o Να δηαζέηνπλ νζφλε αθήο, ηνπιάρηζηνλ 7" θαη αλάιπζεο 1280 x 800 pixels, 16 Μ 

ρξψκαηα 
o Να δηαζέηνπλ ηεηξαπχξελν επεμεξγαζηή κε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1 

GHz 
o Να δηαζέηνπλ κλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 1 GB  
o Να δηαζέηνπλ camera ηνπιάρηζηνλ 5 MP  
o Να δηαζέηνπλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηχπνπ Android έθδνζεο 7.0 ή κεγαιχηεξεο 
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 Φνξεηνί Bluetooth εθηππσηέο γηα ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ειέγρνπ παξφδηαο 
ζηάζκεπζεο. Οη αξκφδηνη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε εθηππσηή 
πξνθεηκέλνπ λα εθηππψλνπλ ηηο θιήζεηο ησλ παξαβάζεσλ πνπ βεβαηψλνπλ κέζσ ησλ 
ππνινγηζηψλ tablet. Οη εθηππσηέο πνπ ζα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζεξκηθνί θαη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία IP54. Η κέγηζηε αλάιπζε εθηχπσζεο ζα 
πξέπεη λα είλαη 203 dpi/8 dots αλά mm θαη ην πιάηνο εθηχπσζεο 72mm ή κεγαιχηεξν. Η 
κέγηζηε ηαρχηεηα εθηχπσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 mm/sec. Πξνθεηκέλνπ λα 
κεηαθέξνληαη εχθνια, ην βάξνο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 550 gr. Οη εθηππσηέο 
ζα δηαζέηνπλ επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ιηζίνπ 7.4V - 2000mAh. Η επηθνηλσλία ησλ 
εθηππσηψλ κε ηνπο ππνινγηζηέο παιάκεο ζα γίλεηαη αζχξκαηα κέζσ bluetooth. Οη 
εθηππσηέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζεξκνθξαζίεο -10º C έσο 50º C θαη ζε ζρεηηθή 
πγξαζία 10% έσο 80%.  

 
Οη αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίνακερ σςμμόπυωσηρ  
 
 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Εξοπλιςμόσ δθμοτικισ αςτυνομίασ Π.11 Πξνκήζεηα ηξηψλ (3) ππνινγηζηψλ 

tablet γηα έθδνζε θιήζεσλ θαη ηξηψλ (3) 

θνξεηψλ Bluetooth εθηππσηψλ 

 
 

Α.5.1.7 Εφαρμογή Ζκδοςησ Κλήςεων για Υπολογιςτζσ Tablet 
 
Η εθαξκνγή απηή ζα εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ Aλάδνρν ζηνπο ππνινγηζηέο tablet ησλ αξκφδησλ 
ππαιιήισλ ειέγρνπ παξφδηαο ζηάζκεπζεο θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηνχο γηα ηελ έθδνζε ησλ 
θιήζεσλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο. Η εθαξκνγή απηή ζα ιακβάλεη δεδνκέλα απφ ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, θαη ζα απνζηέιιεη 
δεδνκέλα ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ γηα ηελ δηαρείξηζε θιήζεσλ. Η εθαξκνγή ζα 
πξέπεη, θαη’ ειάρηζην λα παξέρεη ηελ παξαθάησ ιεηηνπξγηθφηεηα:  
 

 Πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηνπο εθηππσηέο έθδνζεο θιήζεσλ 
 Πηζηνπνηεκέλε είζνδν θαη ιεηηνπξγία κε φλνκα ρξήζηε / θσδηθφ 
 Γξαθηθή απεηθφληζε ζε ράξηε ησλ παξφδησλ ζέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο (κε 

επδηάθξηηα ρξψκαηα θαη ζχκβνια), θαη ελεξγψλ παξαβάζεσλ 
 Έθδνζε θιήζεσλ  
 On-line απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ θιήζεσλ ζην Κέληξν Διέγρνπ 
 Λήςε θσηνγξαθηψλ γηα πηζηνπνίεζε ησλ παξαβάζεσλ 
 Αλαδήηεζε θαη έθδνζε αλαθνξψλ βάξδηαο 
 Αλαδήηεζε - επαλεθηχπσζε θιήζεσλ 
 Έιεγρνο κε bar-code απζεληηθφηεηαο (βάζεη αιγνξίζκνπ) θαξηψλ ζηάζκεπζεο θαη έιεγρν 

γηα ηελ απνθπγή πνιιαπιήο ρξήζεο  
 Καηαγξαθή δξνκνινγίνπ κε /ρσξίο GPS 
 Απνζηνιή άκεζσλ γξαπηψλ κελπκάησλ πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ 
 Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο παξαβάζεσλ εθηφο Κ.Ο.Κ. 
 Καηαγξαθή ζπκβάλησλ θαη ζεκάησλ πνιηηψλ 
 Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο κε SMS 
 Απηφκαηε ιήςε ελεκεξψζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζε 

 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δψζεη mock-ups ηεο εθαξκνγήο ζηελ 
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ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. Γηα ιφγνπο γξήγνξεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ επηζπκεηή είλαη ε ιχζε κε 
έηνηκν παθέην ινγηζκηθνχ θαη φρη αλάπηπμε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ.  
 
Οη αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίνακα σςμμόπυωσηρ  
 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Εφαρμογι Κζντρου Ελζγχου και Διαχείριςθσ Κλιςεων Π.12 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εθαξκνγήο έθδνζεο θιήζεσλ γηα 

Τπνινγηζηέο Tablet 

 
 

Α.5.1.8 Εφαρμογή Κζντρου Ελζγχου και Διαχείριςησ Κλήςεων 
 
Η εθαξκνγή απηή ζα εγθαηαζηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνλ Γήκν θαη ζα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα ησλ 
θιήζεσλ πνπ ζα απνζηέιινληαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο tablet ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ, κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο έθδνζεο θιήζεσλ γηα Τπνινγηζηέο Tablet. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα 
παξέρεη ηελ παξαθάησ ιεηηνπξγηθφηεηα:  
 

 Πιήξσο δηαδηθηπαθή (web-based) εθαξκνγή, κε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο θαη ππνζηήξημε ηνπ κνληέινπ αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ Model–View–

Vontroller (MVC)  

 Μνληέξλα θαη πξνζαξκνζηηθή (responsive) δηεπαθή ρξήζηε (user interface) 

 Να ππνζηεξίδεη εγθαηάζηαζε ζην cloud ηνπ Γήκνπ κέξνπο ηνπ G-Cloud ηεο ΚηΠ Α.Δ 

(εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) 

 Τπνζηήξημε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθφ ξφιν – 

δηθαηψκαηα (role-based access). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ ηε δεκηνπξγία, 

απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ρξήζηε 

 Γηαζχλδεζε κε ηελ Δθαξκνγή Διέγρνπ πζηήκαηνο ηάζκεπζεο, θαη απεηθφληζε ζε ράξηε 

ησλ παξφδησλ ζέζεσλ (κε επδηάθξηηα ρξψκαηα θαη ζχκβνια), θαη ελεξγψλ παξαβάζεσλ 

 Τπνζηήξημε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθφ ξφιν – 
δηθαηψκαηα (role-based access). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ ηε δεκηνπξγία, 
απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ρξήζηε 

 Αλαδήηεζε θαη έθδνζε αλαθνξψλ βάξδηαο 
 Αλαδήηεζε θαη εθηχπσζε θιήζεσλ 
 Δθηχπσζε θσηνγξαθηψλ θιήζεσλ 
 Υεηξνθίλεηεο ή/θαη απηνκαηνπνηεκέλεο δεκηνπξγία δξνκνινγίσλ αζηπλφκεπζεο 
 Γηφξζσζε/ αθχξσζε θιήζεσλ 
 Γηαρείξηζε απζεληηθφηεηαο θαξηψλ ζηάζκεπζεο 
 Γηαρείξηζε απζεληηθφηεηαο θαξηψλ ζηάζκεπζεο θαη απνθπγήο ρξήζεο πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα θνξέο 
 Γηαρείξηζε παξαγσγηθφηεηαο κε /ρσξίο GIS 
 ηαηηζηηθά – αλαθνξέο θιήζεσλ 
 ηαηηζηηθά – αλαθνξέο θιήζεσλ (παξακεηξνπνηεκέλα) 
 Απνζηνιή άκεζσλ γξαπηψλ κελπκάησλ πξνο ηελ Mobile Δθαξκνγή Έθδνζεο Κιήζεσλ 
 Ηιεθηξνληθή ππνδνρή θαη δηαρείξηζε ελζηάζεσλ πνιηηψλ 
 Δλεκέξσζε πνιηηψλ κε SMS 
 Γηαρείξηζε θιήζεσλ (εηζπξάμεηο, ΚΔΠΤΟ, εηδνπνηεηήξηα) 
 Έθδνζε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ 
 Τπνζηήξημε παξαβάζεσλ εθηφο Κ.Ο.Κ. 
 Γηαρείξηζε ζπκβάλησλ θαη ζεκάησλ πνιηηψλ κε/ρσξίο GIS 
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 Γηαρείξηζε αδεηψλ ζηάζκεπζεο εηδηθψλ νκάδσλ πνιηηψλ θαη παξνρήο πξνλνκίσλ (π.ρ. 
κφληκσλ θαηνίθσλ, επαγγεικαηηψλ, ΑκεΑ, θιπ.) 

 Γηαζχλδεζε κε ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο κε SMS 
 Απηφκαηε ιήςε ελεκεξψζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζε 
 Απηνκαηνπνηεκέλε έθδνζεο ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο 

ζηάζκεπζεο 
 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δψζεη mock-ups ηεο εθαξκνγήο ζηελ 
ηερληθή ηνπ πξνζθνξά.   
Γηα ιφγνπο γξήγνξεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ επηζπκεηή είλαη ε ιχζε κε έηνηκν παθέην 
ινγηζκηθνχ θαη φρη αλάπηπμε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. 
 
Οη αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίνακα σςμμόπυωσηρ  
 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Εφαρμογι Κζντρου Ελζγχου και Διαχείριςθσ Κλιςεων Π.13 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εθαξκνγήο πνπ ζα  ιακβάλεη ηα 

δεδνκέλα ησλ θιήζεσλ πνπ ζα 

απνζηέιινληαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο 

tablet ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ, κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο έθδνζεο θιήζεσλ γηα 

Τπνινγηζηέο Tablet 

 
 

Α.5.1.9 Δημιουργία κζντρου παρακολοφθηςησ κινητικότητασ και δεδομζνων από τισ 
καινοτόμεσ μεθόδουσ πληθοποριςμοφ  
 
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ MOTIVATE MED (Application Form: 
Preparation of a Mobility Center of monitoring, controlling and management of the urban traffic 
data as well as diffusing traffic information) ζηνλ Γήκν Ισαλληηψλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ην 
«θέληξν παξαθνινχζεζεο θηλεηηθφηεηαο θαη δεδνκέλσλ θπθινθνξίαο». Σν θέληξν απηφ θηινδνμεί 
λα γίλεη ζπλνιηθά ην ςεθηαθφ θέληξν επηρεηξεζηαθήο παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ εθθάλζεσλ ηεο 
θηλεηηθφηεηαο ζην Γήκν Ισαλληηψλ. 
 
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θέληξνπ παξαθνινχζεζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηέζζεξηο (4) 
νζφλεο LED 43’’, αλάιπζεο Full HD ή κεγαιχηεξεο. H θάζε νζφλε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη 
ιεηηνπξγίεο Smart TV, DLNA, Miracast / Screen Mirroring, θαζψο θαη ζπλδέζεηο Ethernet, HDMI 
(x 3) θαη WiFi Build-in. Οη νζφλεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επηηνίρηεο βάζεηο θαζψο θαη φια ηα 
ζπλνδεπηηθά θαιψδηα. Ο Γήκνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ην Internet ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο, 
θαζψο θαη γηα θάζε είδνπο ξεπκαηνδφηεζε ζην ρψξν.  
 
Οη αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ζρεηηθφ πίνακα σςμμόπυωσηρ. 
 
 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 
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1 

Δθμιουργία κζντρου παρακολοφκθςθσ κινθτικότθτασ 
και δεδομζνων από τισ καινοτόμεσ μεκόδουσ 
πλθκοποριςμοφ 

Π.14 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία θέληξνπ 

επηρεηξεζηαθήο παξαθνινχζεζεο 

θηλεηηθφηεηαο ζην Γήκν Ισαλληηψλ: 

4 ηεκάρηα SmartTV 43’’ 

 

 

Α.5.1.10 Υπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ Χρηςτϊν 
 

ε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ, πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο βαζηζκέλνπ ζηνλ 

εθπαηδεπηή, θαη ζηε ζπλέρεηα πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ. Η αηηία γηα ηελ επηινγή 

κηαο πξνζεγγίζεσο κε βάζε ηνλ εθπαηδεπηή, είλαη φηη ε πξνζσπηθή επηβεβαίσζε θαη ε αλζξψπηλε 

επεμήγεζε, παξέρεη κηα πην απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε, πέξαλ ηνπ φηη απνηειεί θαη έλα 

πξνζσπηθφ θίλεηξν γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Η ζπγθεθξηκέλε θάζε εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη: 

 

 Σελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

 Σελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα Help/Desk θαη γηα Administrators 

 Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πιηθνχ (εγρεηξίδηα) 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ αλά νκάδεο 

 Σελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο απφ νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ρξεζηψλ 

 

Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζεσξείηαη φηη κεηά ηε ζπκκεηνρή ζε κία ζεηξά, νη εθπαηδεπφκελνη 

απνθηνχλ πξνζσπηθή εκπεηξία ζπκκεηέρνληαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (On the job 

training).  

 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ κεζνδνινγία θαη ην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο φπσο επίζεο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ψξεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο αλά θαηεγνξία ρξήζηε, θαζψο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηέο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Χρθςτϊν Π.15 Έθζεζε κε ηα νξηζηηθνπνηεκέλα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ / εθπαίδεπζε 

ζηειερψλ / εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / 

Παξνπζηνιφγηα εθπαίδεπζεο 

 

Α.5.1.11 Υπηρεςίεσ Ριλοτικήσ Λειτουργίασ 
 

ηε θάζε απηή ν Αλάδνρνο ζα έρεη πινπνηήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα 

πξέπεη φκσο λα πξνζθέξεη ηα αθφινπζα θαη' ειάρηζηνλ: 

 

 Δγθαηάζηαζε ηεο πηινηηθήο έθδνζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

 Γηελέξγεηα ειέγρσλ θαη δνθηκψλ (Γνθηκέο Μνλάδαο /Οινθιήξσζεο πζηήκαηνο & Γνθηκέο 

Απνδνρήο Υξεζηψλ) νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ/ εθαξκνγψλ κε ζηφρν 
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ηελ επαιήζεπζε θαη επηθχξσζε ηεο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ 

 Δληνπηζκφο ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ (πξφβιεκα ζρεδίαζεο ή πινπνίεζεο, 

πξφβιεκα παξακεηξνπνίεζεο εμνπιηζκνχ ή έηνηκνπ ινγηζκηθνχ) θαη επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

 Δπηηφπηα ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ 

 Δλζσκάησζε ηπρφλ λέσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν θαη ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα 

 

Μέζα απφ ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέθζεθαλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηε αλαζέηνπζα 

αξρή ηα παξαθάησ: 

 

 ελάξηα δνθηκψλ. 

 Γεκηνπξγία νκάδαο δνθηκψλ. 

 Δθηέιεζε ζελαξίσλ ειέγρνπ θαη απνδνρήο ζπζηήκαηνο, ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Καηάινγνο ειεγκέλσλ ππεξεζηψλ (ιεηηνπξγηθφηεηεο θ.ιπ.) ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ 

πξνζνκνηψλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο. 

 Υξεζηηθφηεηα ηνπ User-Interface. 

 πλνιηθή (end-to-end) απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 πζηεκηθή Αθεξαηφηεηα (integrity). 

 ελάξηα πνπ εθηειέζηεθαλ επηηπρψο απφ θνηλφηεηα πιήξσο εθπαηδεπκέλσλ ρξεζηψλ 

 Σξηκεληαία αλαθνξά ππνζηήξημεο ζπζηήκαηνο. 

 Καηαγξαθή θαη ηεξάξρεζε ησλ ζπκβάλησλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ ελεξγεηψλ απνθαηάζηαζεο. 

 Καηαγξαθή ησλ αηηεκάησλ λέαο ιεηηνπξγηθφηεηαο  

 Σεθκεξίσζε αιιαγψλ. 

 Δπηθαηξνπνηεκέλε ζεηξά εγρεηξηδίσλ ηεθκεξίσζεο. 

 

 

Α/Α Τπεξεζία Παξαδνηέν 

1 

Πιλοτικι λειτουργία Π.16 Έθζεζε κε ηα Απνηειέζκαηα 

πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θαη 

κέηξα δηαζθάιηζεο / ελίζρπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 

 

Α.5.1.12 Υπηρεςίεσ Εγγφηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» και Συντήρηςησ 
 
Οη ππεξεζίεο εγγχεζεο «θαιήο ιεηηνπξγίαο» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα: 

 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

o Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ελεξγεηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, πνπ ππνβάιιεηαη κε 
ηελ έλαξμε ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ. 

o Αλαιπηηθή Καηαγξαθή Πεπξαγκέλσλ πληήξεζεο (Σαθηηθψλ – Έθηαθησλ 

Δλεξγεηψλ). 
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o Σεθκεξίσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ ζε εμνπιηζκφ 
θαη έηνηκν ινγηζκηθφ, θαζψο θαη εθαξκνγέο πνπ έρεη πινπνηήζεη ν ίδηνο ν 
Αλάδνρνο. 

o Σεθκεξίσζε ζθαικάησλ. 

o Παξάδνζε  αληηηχπσλ  φισλ  ησλ  κεηαβνιψλ  ή  επαλεθδφζεσλ  ή  
ηξνπνπνηήζεσλ  ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, έηνηκνπ ινγηζκηθνχ. 

o Σεθκεξίσζε εγθαηαζηάζεσλ λέσλ εθδφζεσλ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ. 

o Έθζεζε αμηνιφγεζεο Πεξηφδνπ. 

 

Η θαη’ ειάρηζηε απαίηεζε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ 

είλαη 2 έηε. 

 

Α.6 Υρολοδηάγρακκα θαη Δράζεης Έργοσ 
 
Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηνπ έξγνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2019 (30-04-2019), ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ έξγνπ 
MOTIVATE: “Subsidy Contract” (V.1, Ννέκβξηνο 2016). 
 
Σν έξγν MOTIVATE MED, γηα ην Γ. Ισαλληηψλ, δηαθξίλεηαη ζε 2 θχξηεο δξάζεηο θαη ππνέξγα: 

1. Δμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηε δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε 
ηα θαηλνηφκα εξγαιεία βαζηζκέλα ζηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο» 

2. «Αλάπηπμε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επθπνχο ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο θαη 
πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο». 

 
Η 1

ε
 δξάζε κε ηα ππνέξγα ηεο θαη ηα Παξαδνηέα Π1 έσο Π4 δηαηξέρνπλ «νξηδφληηα» ην έξγν, θαη, 

ζπλεπψο, ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 
Η 2

ε
 δξάζε πνπ αθνξά ζηε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο επθπνχο ζηάζκεπζεο δηαθξίλεηαη ζηηο 

παξαθάησ ρξνληθέο θάζεηο πινπνίεζεο, ζηηο νπνίεο ζα παξαδνζνχλ ηα παξαδνηέα Π5 έσο Π12: 
 

 Φάζε 1 – Δγρεηξίδην αλαθνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ θαη ηελ δηαζχλδεζή ηνπ κε 
πθηζηάκελα έξγα ηνπ Γήκνπ 

 Φάζε 2 – Αλάπηπμε, έιεγρνο θαη νινθιήξσζε Τπνζπζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ 
 Φάζε 3 – Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ 
 Φάζε 4 – Πηινηηθή Λεηηνπξγία  
 Φάζε 5 – Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

 
Αλαιπηηθφηεξα, ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 

α/α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ 

& ΤΠΟΔΡΓΧΝ 
ΜΗΝΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

  2018 2019 
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Δμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηε δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ κε ηα θαηλνηφκα εξγαιεία βαζηζκέλα ζηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» (Π.Δ. 3 θαη 4) 

1 

Δμσηεξηθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηηο 

δξάζεηο ηνπ «Παθέηνπ 

εξγαζίαο» 3 : Testing 

                        
  

  

2 

Δμσηεξηθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηηο 

δξάζεηο ηνπ «Παθέην 

εξγαζίαο» 4 :Transferring 

                        
  

  

Αλάπηπμε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επθπνχο ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο θαη 

πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο (Π.Δ. 3) 

3 
Δγρεηξίδην αλαθνξάο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ  
                        

  

  

4 

Αλάπηπμε, Έιεγρνο θαη 

Οινθιήξσζε 

Τπνζπζηεκάησλ θαη 

Δθαξκνγψλ 

                        
  

  

5 
Πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ 

Δμνπιηζκνχ 
                        

  

  

6 Πηινηηθή Λεηηνπξγία                         
  

  

7 Δθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ                         
  

  

 
 
 
 

Α.7 Παραδοηέα Έργοσ 
 

Σα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Αξηζκφο 

παξαδνηένπ 

Σίηινο παξαδνηένπ 

Π.1 Έθζεζε εγθαηάζηαζεο κε πιήξε αλάιπζε ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ 

επηηπρή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

Π.2 Έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο  δεδνκέλσλ 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο MOTIVATE αιιά θαη άιισλ 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Π.3 Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο θαη 

δηάρπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο 
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Π.4   1
ε
 εκεξίδα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ θαη 

επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

επθπνχο ζηάζκεπζεο 

 2
ε
 εκεξίδα κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε άιινπο Γήκνπο 

θαη εηαίξνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

Π.5 Δγρεηξίδην αλαθνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

δηαζχλδεζή ηνπ κε πθηζηάκελα έξγα ηνπ Γήκνπ 

Π.6 Αλάπηπμεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ ζα πεξηέρεη screen 

shot απφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ζηα ειιεληθά & έθζεζε 

κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Π.7 Αλάπηπμε Mobile Δθαξκνγήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

«αλέβεη» ζε φια ηα απαξαίηεηα app stores κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ, Πξνβνιήο Γεδνκέλσλ Γηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο 

Π.8 Αλάπηπμε Δθαξκνγήο δηαζχλδεζεο ζπζηήκαηνο e-parking 

κε ηνλ πθηζηάκελν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο πιαηθφξκα 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε 

ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο 

θίλεζεο κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο 

Π.9 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εθαηφ (100) ππφγεησλ  

αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ Διέγρνπ Θέζεο ηάζκεπζεο θαη 

εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο ησλ ζέζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 

Π.10 Πξνκήζεηα ηξηψλ (3) ππνινγηζηψλ tablet γηα έθδνζε 

θιήζεσλ θαη ηξηψλ (3) θνξεηψλ Bluetooth εθηππσηψλ 

Π.11 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εθαξκνγήο πνπ ζα  ιακβάλεη 

ηα δεδνκέλα ησλ θιήζεσλ πνπ ζα απνζηέιινληαη απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο παιάκεο ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο έθδνζεο θιήζεσλ γηα Τπνινγηζηέο Tablet 

Π.12 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εθαξκνγήο πνπ ζα  ιακβάλεη 

ηα δεδνκέλα ησλ θιήζεσλ πνπ ζα απνζηέιινληαη απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο παιάκεο ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο έθδνζεο θιήζεσλ γηα Τπνινγηζηέο Tablet 

Π.13 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία 

θέληξνπ επηρεηξεζηαθήο παξαθνινχζεζεο θηλεηηθφηεηαο 

ζην Γήκν Ισαλληηψλ. 

Π.14 Έθζεζε κε ηα νξηζηηθνπνηεκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ / 

εθπαίδεπζε ζηειερψλ / εθπαηδεπηηθφ πιηθφ / 

Παξνπζηνιφγηα εθπαίδεπζεο 

Π.15 Έθζεζε κε ηα Απνηειέζκαηα πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ζπζηήκαηνο θαη κέηξα δηαζθάιηζεο / ελίζρπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Α.8 τήκα (Οργάλφζε) Δηοίθεζες, ζτεδηαζκού θαη σιοποίεζες ηοσ 
Έργοσ 
 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε πξφηαζε 
γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
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δηαζέζεη (νκάδα έξγνπ), κε αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπ αληηθείκελνπ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο 
ηνπο ζην έξγν. 
 
ηελ θαηαγξαθή ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ξεηψο λα ζπκπεξηιεθζεί ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ 
απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ απεπζείαο 
επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ δηεπζέηεζε 
δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 
 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδπλακία ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ λα 
επηηειέζνπλ επηηπρψο ηνλ πξνβιεπφκελν ξφιν ηνπο, αθνινπζψληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, δχλαηαη λα δεηήζεη, πξνο άξζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο, ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα ζηειέρε πνπ ζα ηεζνχλ θαη πάιη ππφ ηελ έγθξηζή ηεο, θαη ζα πξέπεη 
λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ίζα πξνζφληα κε ηνλ αληηθαζηζηάκελν. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα ζπλζέζεη νκάδα έξγνπ κε ηα παξαθάησ ειάρηζηα απαηηνχκελα: 
 

 

 

Τπεχζπλνο Έξγνπ 
 
Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα: 

 Πανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςυναφζσ με Πλθροφορικι. 

 Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ωσ Υπεφκυνοσ διαχείριςθσ ζργων (Project Manager) 
ςυναφϊν με τα αντικείμενα / τεχνολογίεσ τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα με 
τουλάχιςτον δυο (2) ζτθ. 

 Εμπειρία ςε Web applications, mobile applications και  ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ για παρόδια 
ςτάκμευςθ ζχοντασ διαχειριςτεί ωσ υπεφκυνοσ ζργου για τουλάχιςτον 2 (2) ζργα ςτα παραπάνω 
αντικείμενα. 

 
Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Έξγνπ  
Ο Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα ειάρηζηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα: 

 Πανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν  

 Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ωσ Υπεφκυνοσ διαχείριςθσ ζργων (Project Manager) 
ςυναφϊν με τα αντικείμενα / τεχνολογίεσ τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα με 
τουλάχιςτον δυο (2) ζτθ. 

 Εμπειρία ςε Web applications, mobile applications και ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ για παρόδια 
ςτάκμευςθ ζχοντασ διαχειριςτεί ωσ αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ ζργου για τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο 
ςε αυτά τα αντικείμενα.  

 

Μέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 

Η Ομάδα Ζργου κα πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον τζςςερα (4) μζλθ τα οποία να διακζτουν τθν 
ακόλουκθ επαγγελματικι εμπειρία:  

Δφο (2) μζλθ, τα οποία να διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρία: Αποδεδειγμζνθ 
διετι  (2) επαγγελματικι εμπειρία και ςυμμετοχι ςε υλοποίθςθ ανάλογων δράςεων ςυναφϊν με το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και ειδικότερα ςε mobile applications για τθν πλθροφόρθςθ οδθγϊν για 
ςυνκικεσ κίνθςθσ και παρόδιασ ςτάκμευςθσ με χριςθ εξοπλιςμοφ αντίςτοιχου με του εν λόγω ζργου και 
ανάπτυξθ mobile εφαρμογϊν για android, iOS και Windows ι Mobile site για τθν πλθροφόρθςθ οδθγϊν 
και μετακινοφμενων 
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Γχν (2) κέιε ηα νπνία λα δηαζέηνπλ εκπεηξία, ζε ηερλνινγίεο cloud computing, sensor networks, 

Web applications. 
Πλα τα παραπάνω μζλη θα πρζπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. 
 

Με δεδνκέλεο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο θαη ηελ 
βαξχηεηα ηνπ έξγνπ γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ δεηείηαη επίζεο έλαο (1) εκπεηξνγλψκνλαο κε 
παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηελ εβδνκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζε πιήξεο νθηάσξν πνπ ζα έρεη ηα αθφινπζα πξνζφληα: 
 
Εμπειρογνϊμονασ: 

Πηπρηνχρνο ΑΔΙ κε 2εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε πινπνίεζε έξγσλ Πιεξνθνξηθήο ή/θαη 
Σειεπηθνηλσληψλ. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ, απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία 
πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ζε πιήξεο νθηάσξν ηελ εβδνκάδα . 

Ν πνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα: 

 Νξίζεη πεχζπλν Έξγνπ θαη Δπηθνηλσλίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν νπνίνο ζα είλαη 

επηθεθαιήο ηεο Νκάδαο Έξγνπ θαη ζα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

 Νξίζεη ηε δνκή ηεο Νκάδαο Έξγνπ θαη ην αθξηβέο αληηθείκελν ηνπ θάζε ζηειέρνπο ηεο. 

 Νξίζεη αλαιπηηθφ νξγαλφγξακκα ηεο πξνηεηλφκελεο Νκάδαο Έξγνπ θαη λα πξνηείλεη 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο δξάζεο.  

 πνβάιιεη ιίζηα ζηειερψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ Νκάδα έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ.  

 Ξξνζθνκίζεη αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ.  

 Ππκπιεξψζεη ηνλ θαηάινγν ζηειερψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ Νκάδα Έξγνπ ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 

 

Θαηάινγνο Πηειερώλ Νκάδαο Έξγνπ 

Α/Α 
ΝΛΝΚΑ 

ΠΡΔΙΔΣΝΠ 

ΠΛΡΝΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΑ 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΡΖ 

ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ 

ΘΔΠΖ ΠΡΝ 

ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΝ 

ΠΣΖΚΑ ΡΖΠ 

ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΝ 

     

 

  Ισάλληλα 06/02/2018 Ισάλληλα 06/02/2018 Ισάλληλα 06/02/2018 

  Η πληάθηξηα Διέγρζεθε Θεσξήζεθε 

 

 

 

 

Βαζηιηθή Γαθειάδνπ 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 

 

 

Πεξηθιήο Οηθνλφκνπ 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Η Αλαπι. Πξντζηακέλε 

Γηεχζπλζεο 

 

 

 

Γήκεηξα Γξφζνπ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Πίλαθες σκκόρθφζες 

 

Πίλαθας σκκόρθφζες Ι:  Λνγηζκηθό Δηαρείξηζεο Σπζηήκαηνο θαη 
Πξνβνιήο Δεδνκέλσλ Δηαζεζηκόηεηαο 

 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Πιήξσο δηαδηθηπαθή (web-based) 

εθαξκνγή 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε ηνπ κνληέινπ 

αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ Model–

View–Vontroller (MVC) 

ΝΑΙ 
  

Μνληέξλα θαη πξνζαξκνζηηθή 

(responsive) δηεπαθή ρξήζηε (user 

interface) 

ΝΑΙ 
  

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

βάζεο δεδνκέλσλ  

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε εγθαηάζηαζεο ζην cloud 

ηνπ Γήκνπ κέξνπο ηνπ G-Cloud ηεο 

ΚηΠ Α.Δ εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο  

ΝΑΙ 

  

Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ 

δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

   

 Δκθάληζε ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο  

ΝΑΙ   

Δκθάληζε ηνπ πνζνζηνχ θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ θαηεηιεκκέλσλ ζέζεσλ  

   

Δκθάληζε ηνπ αξηζκφ ησλ ειεχζεξσλ 

ζέζεσλ  

   

Δκθάληζε ηνπ αξηζκφ ζέζεσλ εθηφο 

ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο αηζζεηήξα. 

   

Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ δηαζεζηκφηεηαο κε 

δηαθνξεηηθά, αλά πεξίπησζε, 

ρξψκαηα, πάλσ ζε ςεθηαθφ 

ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ Γήκνπ. 

Αλαιπηηθή πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ 

δηαζεζηκφηεηαο ζέζεο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ αηζζεηήξα κε επηινγή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζεκείνπ ζην ράξηε  

ΝΑΙ 
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Τπνζηήξημε εγγξαθήο ηειηθψλ 

ρξεζηψλ κέζσ ηεο Μνbile 

Δθαξκνγήο Δλεκέξσζεο  

ΝΑΙ 
  

Παξακεηξηθφ ζχζηεκα θαζνξηζκψλ 

πνιηηηθψλ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. κέγηζηε 

ζηάζκεπζε 1 ψξαο, απελεξγνπνίεζε 

θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο), αλίρλεπζεο 

ελεξγψλ παξαβάζεσλ θαη 

αληίζηνηρσλ εηδνπνηήζεσλ  

ΝΑΙ 

  

Έιεγρνο θαη κεηαβνιή ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο αηζζεηήξσλ 

θαη κνλάδσλ ζπγθέληξσζεο 

δεδνκέλσλ, θαη εηδνπνίεζε ζε 

πεξίπησζε βιάβεο (fault 

management) 

ΝΑΙ 

  

Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ κε 

βάζε ηα απνζεθεπκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζεηξά θίιηξσλ. 

Δλζσκάησζε δεδνκέλσλ θαη απφ ηελ 

Δθαξκνγή Κέληξνπ Διέγρνπ θαη 

Γηαρείξηζεο Κιήζεσλ 

ΝΑΙ 

  

Τπνζηήξημε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο 

θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ ξφιν – δηθαηψκαηα (role-

based access). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηε δεκηνπξγία, 

απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, 

ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ρξήζηε 

ΝΑΙ 

  

Τπνζηήξημε γηα αλνηρηά δεδνκέλα θαη 

ζπλδεζηκφηεηα κε ηξίηεο εθαξκνγέο 

κέζσ RESTful Web API 

ΝΑΙ 
  

Να πεξηγξάθεη ν ηξφπνο δηαζχλδεζεο 

ηεο εθαξκνγήο κε ηξίηα ζπζηήκαηα 

κέζσ ηνπ πξνζθεξφκελνπ API 

NAI   

Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ 

ΝΑΙ   

πκπεξηιακβάλεηαη manual 

(εγρεηξίδην ρξήζεο) ζηα ειιεληθά 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

ΝΑΙ   

Mock-ups γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο  
ΝΑΙ   

 

 

 

Πίλαθας σκκόρθφζες ΙΙ:  Μνbile Εθαξκνγή Ελεκέξσζεο γηα 
Κπθινθνξηαθέο Σπλζήθεο θαη Πξνβνιήο Δεδνκέλσλ Δηαζεζηκόηεηαο Θέζεσλ 
Σηάζκεπζεο 
 

ΑΔΑ: ΩΓΑΔΩΕΩ-ΘΡ3





 

   - 110 -  

                                                                                                                                                                

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑ

ΦΗ 

 
ΑΠΑΙΣΗ

Η 

 
ΑΠΑΝΣΗ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Η  εθαξκνγή  είλαη  δηαζέζηκε  γηα  ρξήζε  
απφ ζπζθεπέο smart phones θαη tablets κε 
ιεηηνπξγηθφ Android θαη iOS 

 
ΝΑΙ  

 

Ο  Αλάδνρνο  ζα  θάλεη  φιεο  ηηο  
απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο   κε   ίδηα   κέζα   ψζηε   λα   
αλέβεη   ε εθαξκνγή ζηα Apple App Store 
θαη Google Play Store 

ΝΑΙ  

 

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 
πινπνίεζεο mobile εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
 

 

Τπνζηήξημε 2 γισζζψλ: Αγγιηθά θαη 
Διιεληθά  ΝΑΙ   

Η εθαξκνγή αιιεινεπηδξά κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ θαη ησλ θαηάιιεισλ δηεπαθψλ 
κε ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο ηεο 
πιαηθφξκαο θαη παξέρεη κηα ζεηξά απφ 
ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο, κε ζθνπφ ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

ΝΑΙ  

 

Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο θαη θαηαρψξεζεο 
πξνθίι ρξήζηε, θαζψο θαη ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ νρεκάησλ  

ΝΑΙ  

 

Έλδεημε δηαζεζηκφηεηαο παξφδησλ ζέζεσλ 
ζηάζκεπζεο αλά νδφ κε ρξήζε ράξηε θαη 
επδηάθξηησλ ρξσκάησλ θαη ζπκβφισλ 

ΝΑΙ  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή δηαζέηεη 
GPS ε 
εθαξκνγή ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε απηφ 

ψζηε λα δηαβάδεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ 

ρξήζηε θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί σο 

παξάκεηξν εηζφδνπ γηα ηελ έλδεημε ησλ  

θνληηλφηεξσλ ζέζεσλ 

ΝΑΙ  

 

Η εθαξκνγή παξέρεη δπλαηφηεηα 

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θπθινθνξηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

δηαζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ηνπ Γήκνπ. 

ΝΑΙ  

 

Η εθαξκνγή επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

πεξηέρεη θαη ελζσκαησκέλν νδεγφ πφιεο 

(city guide) γηα ηελ πεξηνρή ησλ 

Ισαλλίλσλ κε ηνπιάρηζηνλ 30 ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ζε ειιεληθά θαη Αγγιηθά, ν 

νπνίνο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

off line απφ ηνπο ρξήζηεο (ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν). 

ΝΑΙ  

 

Πξνζθέξεηαη Restful API γηα ζχλδεζε κε 
ηξίηα ζπζηήκαηα ΝΑΙ   

 Γηαζχλδεζε κε ην web site ηνπ Γήκνπ 
Ισαλληηψλ κέζσ web service ΝΑΙ  
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Να   πεξηγξαθεί   ν   ηξφπνο   δηαζχλδεζεο   
ηεο 
εθαξκνγήο   κε   ηξίηα   ζπζηήκαηα   κέζσ   

ηνπ πξνζθεξφκελνπ API 

NAI  

 

Mock- ups απφ ηνλ ελζσκαησκέλν νδεγφ 

πφιεο (city guide) κε πεξηγξαθή ηεο 

πξνζθεξφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ΝΑΙ  

 

Σνπιάρηζηνλ δχν (2) δηαθνξεηηθέο 

ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο (Μock-ups γηα ηελ 

ιεηηνπξγία πνπ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο 

δηαζεζηκφηεηαο παξφδησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ρξφλνπο      

ηαμηδηνχ      ζε      πξνθαζνξηζκέλεο 

δηαδξνκέο 

ΝΑΙ  

 

Γηαζχλδεζε κε ηελ εθαξκνγή γηα social 

networking ηνπ έξγνπ MOTIVATE πνπ 

πινπνηεί ν εηαίξνο IMET/ EKETA 
ΝΑΙ  

 

 

 

Πίλαθας σκκόρθφζες ΙΙΙ:  Εθαξκνγή Δηαζύλδεζεο ζπζηήκαηνο 
πιεξνθόξεζεο επηβαηώλ κε πθηζηάκελν Web Site ηνπ έξγνπ 
«Οινθιεξσκέλε πιαηθόξκα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο 
θπθινθνξίαο κε ζηόρν ηελ πιεξνθόξεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηηο ζπλζήθεο 
θίλεζεο κέζσ πνιιαπιώλ θαλαιηώλ επηθνηλσλίαο» 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

H εθαξκνγή δηαζχλδεζεο ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη ηεο κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο (αηζζεηήξεο) ζην 

πθηζηάκελν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

έξγνπ «Οινθιεξσκέλε πιαηθφξκα 

δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο κε ζηφρν ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο θίλεζεο κέζσ πνιιαπιψλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο». 

ΝΑΙ   

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ 

αλαιπηηθά ηνλ ηερληθφ ηξφπν 

επίηεπμεο ηεο δηαζχλδεζεο 

πεξηγξάθνληαο πηζαλά πθηζηάκελα 

web services πνπ έρεη ήδε 

ρξεζηκνπνηήζεη 

ΝΑΙ   
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Πίλαθας σκκόρθφζες ΙV: Εμνπιηζκόο Αλίρλεπζεο Καηεηιεκκέλεο Θέζεο 
Σηάζκεπζεο 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν Να 

αλαθεξζεί 
  

Πνζφηεηα 100   

Αζχξκαηνη καγλεηηθνί αηζζεηήξεο 

γηα εγθαηάζηαζε θάησ απφ ην 

νδφζηξσκα  

ΝΑΙ   

Γηαζηάζεηο αηζζεηήξσλ  Να 

αλαθεξζεί 
  

Οη πξνζθεξφκελνη αηζζεηήξεο λα 

ιεηηνπξγνχλ κε κπαηαξία ιηζίνπ ε 

νπνία λα εμαζθαιίδεη απηνλνκία 

ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ 

ΝΑΙ   

Οη πξνζθεξφκελνη αηζζεηήξεο λα 

είλαη ηερλνινγίαο ultra low power. Να 

αλαθεξζεί ε κέγηζηε θαηαλάισζε 

ΝΑΙ   

Σερλνινγία επηθνηλσλίαο 6 ή RF ή 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν  
ΝΑΙ   

Πιήξεο ππνζηήξημε πξσηνθφιινπ 

LoRaWAN  ή RF ή αληίζηνηρν 
NAI   

Αλζεθηηθή αληηβαλδαιηζηηθή 

θαηαζθεπή κε πξνζηαζία 

ηνπιάρηζηνλ IP67 

ΝΑΙ   

Αθηίλα αλίρλεπζεο Να 

αλαθεξζεί 
  

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 .. +60   

Οη αηζζεηήξεο λα παξέρνπλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα αιιαγήο ησλ 

παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο over 

the air, ρσξίο λα απαηηείηαη θαλελφο 

είδνπο θπζηθή επέκβαζε κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπο 

ΝΑΙ   

Σν πνζνζηφ επηηπρνχο αλίρλεπζεο 

νρήκαηνο λα είλαη >90% αθφκα θαη 

ζε πεξηνρέο κε πνιιά κεηαιιηθά 

αληηθείκελα (ζσιελψζεηο, θιπ.) 

ΝΑΙ   

Βάζνο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ Να 

αλαθεξζεί 
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Πίλαθας σκκόρθφζες V: Μνλάδα Σπγθέληξσζεο Δεδνκέλσλ 
Αηζζεηήξσλ (Gateways) 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν Να αλαθεξζεί   

Πνζφηεηα 2   

Αλζεθηηθή αληηβαλδαιηζηηθή 

θαηαζθεπή γηα ιεηηνπξγία ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν θαη θάησ απφ 

νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(IP67 πξνζηαζία) 

ΝΑΙ   

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -20 .. +60°C   

Πξνζθεξφκελνο αξηζκφο 

αλακεηαδνηψλ 
Να αλαθεξζεί   

Αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ηνπο 

αηζζεηήξεο κέζσ LoRa  ή RF ε 

αληίζηνηρν πξσηφθνιιν  

ΝΑΙ   

Πιήξεο ππνζηήξημε πξσηνθφιινπ 

LoRaWAN ή RF ή αληίζηνηρνπ  
NAI   

Να αλαθεξζεί ε κέγηζηε ηζρχο 

εθπνκπήο ζε dBm 
Να αλαθεξζεί   

Δμσηεξηθή θεξαία  ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ   

Γηεπαθέο Δπηθνηλσλίαο: Ethernet (1 

x RJ45 10/100 Mbps) 
NAI   

Γηεπαθέο Δπηθνηλσλίαο: 3G 

modem. Η παξνρή ησλ ζπλδέζεσλ 

3G απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

Φνξέα. 

ΝΑΙ   

Δμσηεξηθή θεξαία 3G εθφζνλ 

απαηηείηαη  
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε απνκαθξπζκέλεο 

δηαρείξηζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ  
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε Power  over Ethernet 

(PoE) 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ   

Απαηηήζεηο ηξνθνδνζίαο. Η παξνρή 

ηξνθνδνζίαο ζην ζεκείν 

εγθαηάζηαζεο απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ Φνξέα (Γήκνο)  

Να αλαθεξζνχλ   
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Πίλαθας σκκόρθφζες VΙ: Υπνινγηζηήο Tablet Έθδνζεο Κιήζεσλ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν 
Να  

αλαθεξζεί 
  

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ 3   

Οη ζπζθεπέο λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφ πξνζηαηεπκέλεο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή 

ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζθιεξέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ή πξνζπάζεηαο 

θαθήο ρξήζεο ηνπο. 

ΝΑΙ   

Δλζσκάησζε GPS ΝΑΙ   

Σερλνινγίεο αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο: 

3G ή 4G 

Bluetooth 4.0+ 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

ΝΑΙ   

Διάρηζηνο ρξφλνο θφξηηζεο Να αλαθεξζεί   

Διάρηζηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο Να αλαθεξζεί   

Απηνλνκία κπαηαξίαο ζε ψξεο Να αλαθεξζεί   

Οζφλε αθήο, ηνπιάρηζηνλ 7" θαη 

αλάιπζεο 1280 x 800 pixels, 16 Μ 

ρξψκαηα 

ΝΑΙ   

Δπεμεξγαζηήο ηεηξαπχξελνο κε 

ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 

1 GHz 

ΝΑΙ   

Μλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 1 GB ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε fast charging ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ   

Διάρηζηνο Απνζεθεπηηθφο 

ελζσκαησκέλνο ρψξνο 
≥ 16 GB    

Σχπνη θφξηηζεο κπαηαξίαο 
USB, θιαζηθή 

θφξηηζε 
  

Δπέθηαζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

κέζσ microSD ηνπιάρηζηνλ 4GB 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ   

Κάκεξα ηνπιάρηζηνλ 5 MP ΝΑΙ   

Θήθε κεηαθνξάο/ αζθαιείαο ΝΑΙ   

Να ππνζηεξίδεηαη ε ζχλδεζε κε PC 

κέζσ USB θαισδίνπ 
ΝΑΙ   

Λεηηνπξγηθφ ηχπνπ Android 

έθδνζεο 7.0 ή κεγαιχηεξεο 
ΝΑΙ   

πκβαηφηεηα κε Bluetooth 

Δθηππσηή Έθδνζεο Κιήζεσλ 
ΝΑΙ   
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Γηαζηάζεηο θαη βάξνο 
Να 

αλαθεξζνχλ 
  

 

 

Πίλαθας σκκόρθφζες VIΙ: Bluetooth Εθηππσηήο Έθδνζεο Κιήζεσλ 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν Να αλαθεξζεί   

Πνζφηεηα 3   

Σερλνινγία: ζεξκηθφο εθηππσηήο ΝΑΙ   

Πξνζηαζία IP54 ΝΑΙ   

Διάρηζηνο ρξφλνο θφξηηζεο Να αλαθεξζεί   

Αλάιπζε εθηχπσζεο: 203 dpi/8 dots 

per mm 
ΝΑΙ   

Διάρηζηνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο Να αλαθεξζεί   

Πιάηνο εθηχπσζεο: 72mm ή 

κεγαιχηεξν 
ΝΑΙ   

Σαρχηεηα εθηχπσζεο: 80 mm/sec ή 

κεγαιχηεξε 
ΝΑΙ   

Σχπνη θφξηηζεο κπαηαξίαο 
USB, θιαζηθή 

θφξηηζε 
  

Να ππνζηεξίδεηαη ε ζχλδεζε κε PC 

κέζσ USB θαισδίνπ 
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε εθηχπσζεο γξαθηθψλ 

θαη logo 
ΝΑΙ   

Γηαζηάζεηο Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Βάξνο < 550 gr ΝΑΙ   

Αζχξκαηε επηθνηλσλία: Bluetooth ΝΑΙ   

Μλήκε: 4 MB FlashROM, 8 MB 

SDRAM 
ΝΑΙ   

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10º C 

έσο 50º C 
ΝΑΙ   

ρεηηθή πγξαζία ιεηηνπξγίαο: 10% 

έσο 80% 
ΝΑΙ   

Θήθε κεηαθνξάο/αζθαιείαο ΝΑΙ   

πκβαηφηεηα κε Τπνινγηζηέο Tablet 

Έθδνζεο Κιήζεσλ 
ΝΑΙ   

Δπαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ιηζίνπ 

7.4V,  2000 mAh  
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε fast charging ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

Απηνλνκία κπαηαξίαο ζε ψξεο Να αλαθεξζεί   

Κιηπ δψλεο ΝΑΙ   
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Πίλαθας σκκόρθφζες VΙII: Εθαξκνγή Έθδνζεο Κιήζεσλ γηα 
Υπνινγηζηέο Tablet 
 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

πκβαηή κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη 

ηνπο εθηππσηέο έθδνζεο θιήζεσλ 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο mobile εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Πηζηνπνηεκέλε είζνδνο θαη 

ιεηηνπξγία κε φλνκα ρξήζηε / θσδηθφ 
ΝΑΙ   

Γξαθηθή απεηθφληζε ζε ράξηε ησλ 

παξφδησλ ζέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηάζκεπζεο (κε επδηάθξηηα ρξψκαηα 

θαη ζχκβνια), θαη ελεξγψλ 

παξαβάζεσλ  

ΝΑΙ   

Λήςε θσηνγξαθηψλ γηα πηζηνπνίεζε 

ησλ παξαβάζεσλ 

ΝΑΙ 
  

Έθδνζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

On-line απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

θιήζεσλ (θαη αληίζηνηρσλ 

θσηνγξαθηψλ) ζην Κέληξν Διέγρνπ 

ΝΑΙ 
  

Λήςε θσηνγξαθηψλ γηα πηζηνπνίεζε 

ησλ παξαβάζεσλ 

ΝΑΙ   

Αλαδήηεζε θαη έθδνζε αλαθνξψλ 

βάξδηαο 

ΝΑΙ   

Αλαδήηεζε - επαλεθηχπσζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

Έιεγρνο κε bar-code απζεληηθφηεηαο 

(βάζεη αιγνξίζκνπ) θαξηψλ 

ζηάζκεπζεο θαη έιεγρνο γηα ηελ 

απνθπγή πνιιαπιήο ρξήζεο 

ΝΑΙ 

  

Καηαγξαθή δξνκνινγίνπ κε /ρσξίο 

GPS 

ΝΑΙ   

Απνζηνιή άκεζσλ γξαπηψλ 

κελπκάησλ πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ 

ΝΑΙ   

Δπηθνηλσλία θαη ιεηηνπξγία ησλ 

tablets κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

εθηππσηέο 

ΝΑΙ 
  

Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

παξαβάζεσλ εθηφο Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

Απηφκαηε ιήςε ελεκεξψζεσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζε 

ΝΑΙ   

Mock-ups γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο 

NAI   
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Πίλαθας σκκόρθφζες ΙΥ: Εθαξκνγή Κέληξνπ Ειέγρνπ θαη Δηαρείξηζεο 
Κιήζεσλ 

 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Πιήξσο δηαδηθηπαθή (web-based) 

εθαξκνγή 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

πινπνίεζεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε ηνπ κνληέινπ 

αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνχ Model–

View–Vontroller (MVC) 

ΝΑΙ 
  

Μνληέξλα θαη πξνζαξκνζηηθή 

(responsive) δηεπαθή ρξήζηε (user 

interface) 

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

βάζεο δεδνκέλσλ  

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

Τπνζηήξημε εγθαηάζηαζεο ζην cloud 

ηνπ Γήκνπ κέξνπο ηνπ G-Cloud ηεο 

ΚηΠ Α.Δ  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο (Virtual Machines κε 

Linux OS)  

ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε ειεγρφκελεο πξφζβαζεο 

θαη δηαρείξηζε ρξεζηψλ κε 

δηαθνξεηηθφ ξφιν – δηθαηψκαηα (role-

based access). Σν ζχζηεκα επηηξέπεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηε δεκηνπξγία, 

απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο, 

ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή ρξήζηε 

ΝΑΙ   

Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ ζεκείσλ 

δηαρείξηζεο 

ΝΑΙ   

Γηαζχλδεζε κε ηελ Δθαξκνγή 

Διέγρνπ πζηήκαηνο ηάζκεπζεο, 

θαη απεηθφληζε ζε ράξηε ησλ 

παξφδησλ ζέζεσλ (κε επδηάθξηηα 

ρξψκαηα θαη ζχκβνια), θαη ελεξγψλ 

παξαβάζεσλ 

ΝΑΙ 

  

Αλαδήηεζε θαη έθδνζε αλαθνξψλ 

βάξδηαο 

ΝΑΙ   

Αλαδήηεζε θαη εθηχπσζε θιήζεσλ ΝΑΙ   

Δθηχπσζε θσηνγξαθηψλ θιήζεσλ ΝΑΙ   

Γηφξζσζε / αθχξσζε θιήζεσλ ΝΑΙ   
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Γηαρείξηζε απζεληηθφηεηαο θαξηψλ 

ζηάζκεπζεο 

ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε απζεληηθφηεηαο θαξηψλ 

ζηάζκεπζεο θαη απνθπγήο ρξήζεο 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο 

ΝΑΙ 
  

Γηαρείξηζε παξαγσγηθφηεηαο κε 

/ρσξίο GIS 

ΝΑΙ   

ηαηηζηηθά – αλαθνξέο θιήζεσλ ΝΑΙ   

ηαηηζηηθά – αλαθνξέο θιήζεσλ 

(παξακεηξνπνηεκέλα) 

ΝΑΙ   

Ηιεθηξνληθή ππνδνρή ελζηάζεσλ 

πνιηηψλ 

ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε ελζηάζεσλ πνιηηψλ ΝΑΙ   

Δλεκέξσζε πνιηηψλ κε SMS ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε θιήζεσλ (εηζπξάμεηο, 

ΚΔΠΤΟ, εηδνπνηεηήξηα) 

ΝΑΙ   

Έθδνζε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε παξαβάζεσλ εθηφο 

Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ   

Γηαρείξηζε αδεηψλ ζηάζκεπζεο 

εηδηθψλ νκάδσλ πνιηηψλ θαη παξνρήο 

πξνλνκίσλ (π.ρ. κφληκσλ θαηνίθσλ, 

επαγγεικαηηψλ, ΑΜΔΑ θιπ.) 

ΝΑΙ 

  

Γπλαηφηεηα κειινληηθήο δηαζχλδεζεο 

κε ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο 

κε SMS 

ΝΑΙ 
  

Απηφκαηε ιήςε ελεκεξψζεσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη εγθαηάζηαζε 

ΝΑΙ   

Απηνκαηνπνηεκέλε έθδνζεο 

ζηαηηζηηθψλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο 

ΝΑΙ 
  

Δξγαιείν δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ 

ΝΑΙ   

Mock-ups γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο 

NAI   

 
 

Πίλαθας σκκόρθφζες X: Οζόλεο Κέληξνπ Παξαθνινύζεζεο Κηλεηηθόηεηαο 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

Μνληέιν 
Να 

αλαθεξζεί 
  

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ 4   

Σερλνινγίαο LED 43’’, αλάιπζεο 

Full HD ή κεγαιχηεξεο 
ΝΑΙ   
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Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ Smart TV 

θαη εγθαηάζηαζεο εθαξκνγψλ 
NAI   

Δλζσκαησκέλνο browser γηα 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν 
NAI   

Σερλνινγίεο επηθνηλσλίαο: 

Ethernet 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

ΝΑΙ   

πλδέζεηο HDMI: 3 ή πεξηζζφηεξεο ΝΑΙ   

πλδέζεηο USB: 1 ή πεξηζζφηεξεο ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε Miracast / Screen 

Mirroring 
ΝΑΙ   

Τπνζηήξημε DLNA ΝΑΙ   

Οη νζφλεο ζα πξέπεη ζπλνδεχνληαη 

απφ επηηνίρηεο βάζεηο, θαζψο θαη φια 

ηα ζπλνδεπηηθά θαιψδηα. 

ΝΑΙ   

 
 

  Ισάλληλα 06/02/2018 Ισάλληλα 06/02/2018 Ισάλληλα 06/02/2018 

  Η πληάθηξηα Διέγρζεθε Θεσξήζεθε 

 

 

 

 

Βαζηιηθή Γαθειάδνπ 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 

 

 

Πεξηθιήο Οηθνλφκνπ 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Η Αλαπι. Πξντζηακέλε 

Γηεχζπλζεο 

 

 

 

Γήκεηξα Γξφζνπ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 
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Β. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ (Euro) 

Παξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ Τπεξεζηψλ θαη πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ γηα ηα Παθέηα Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη 

WP4: Transferring ηνπ έξγνπ  “Promoting citizens’ active 

involvement in the development of Sustainable Travel 

Plans in Med Cities with Seasonal Demand” κε αθξσλχκην 

“MOTIVATE” πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Πξφγξακκα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο 

«INTERREG MED»  2014-2020 

1 92.298,39 

πλνιηθφ Κφζηνο 92.298,39€ 

Φ.Π.Α. 24% 22.151,61€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 114.450,00€ 

Η κάλσυη ηφν δαπανών θα γίνει από πόροσς ηοσ ζσγτρημαηοδοηούμενοσ έργοσ MOTIVATE-MED 

και θα βαρύνει ηοσς Κ.Α. ηοσ Δ. Ιφαννιηών:  

 

 Κ.Α 70.01.7425.011 «Δμσηεξηθή εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηε δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ηα θαηλνηφκα εξγαιεία βαζηζκέλα ζηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο»: 43.000 επξψ. 

 Κ.Α 70.01.7425.012 «Αλάπηπμε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επθπνχο ζπζηήκαηνο 

ζηάζκεπζεο θαη πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο»: 71.450 επξψ 

 

  Ισάλληλα 06/02/2018 Ισάλληλα 06/02/2018 Ισάλληλα 06/02/2018 

  Η πληάθηξηα Διέγρζεθε Θεσξήζεθε 

 

 

 

 

Βαζηιηθή Γαθειάδνπ 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 

 

 

Πεξηθιήο Οηθνλφκνπ 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Η Αλαπι. Πξντζηακέλε 

Γηεχζπλζεο 

 

 

 

Γήκεηξα Γξφζνπ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 
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Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κε βάζε ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο, ηφζν γηα ηελ Σερληθή, φζν θαη γηα ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Οη Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζή ηνπο.  

Οη πξνζθνξέο βαζκνινγνχληαη βάζεη ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο: 

Καηαλφεζε ηεο Γξάζεο -Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε –Οξγαλσηηθή Γνκή 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

1 Καηαλφεζε απαηηήζεσλ δξάζεο (Κ1) 0,3 (ζ1) 

2 Μεζνδνινγία θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο (Κ2) 0,4 (ζ2) 

3 Οξγαλσηηθή δνκή θαη εκπεηξία  γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο δξάζεο (Κ3) 
0,3 (ζ3) 

ΤΝΟΛΟ  1 

 

Σερληθφ Κξηηήξην Κ1 

Αμηνινγείηαη: ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δξάζεο κε εληνπηζκφ 

ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Σερληθφ Κξηηήξην Κ2 

Αμηνινγείηαη: ε πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ επάξθεηαο ησλ ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

Σερληθφ θξηηήξην K3 

Αμηνινγείηαη: ε νξγαλσηηθή δνκή, ν θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ε επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο 

νκάδαο έξγνπ, θαζψο θαη ε εκπεηξία γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δξάζεο. 

 

Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ νκάδσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο 

αλέξρεηαη ζε 1. Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη φξνη θαη νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

νξηζηηθήο δηαθήξπμεο. Η βαθμολογία αςτή μποπεί να αςξηθεί μέσπι 120 βαθμούρ για τιρ 

πεπιπτώσειρ πος ςπεπκαλύπτονται οι ωρ άνω όποι και απαιτήσειρ. 

 

εκεηψλεηαη φηη κηα πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη Δμαίξεηε σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, φηαλ 

ε αληαπφθξηζή ηεο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ θαη πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο, ρξήζηκεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε. 
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Βαζκνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο  

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ  θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Η Βαζκνιφγεζε θαη 

θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

ΒΣΠ = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2 + ζ3*Κ3 

Όπνπ: 

ΒΣΠ: γεληθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ζλ, είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη ζη+ζ2+ζ3=1 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  
 

Η οικονομικι προςφορά αξιολογείται ωσ εξισ:  

 

ΒΟΠ=100 x (1-ΟΠι/ΠΑ) 

 

όπου  

ΒΟΠ  θ βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ  

ΟΠι: θ οικονομικι προςφορά του Προςφζροντοσ 

ΠΑ:  θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ/ ελζγχου των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, θ αρμόδια 

Επιτροπι υπολογίηει, τον Τελικό Βακμό Αξιολόγθςθσ (ΤΒΑ) των αποδεκτϊν προςφορϊν και κατατάςςει 

τισ προςφορζσ αυτζσ ςε Συγκριτικό Πίνακα με φκίνουςα ςειρά,  λαμβανομζνων υπ' όψιν μζχρι δφο (2) 

δεκαδικϊν ψθφίων (μετά από ςτρογγυλοποίθςθ), ςφμφωνα με τον παρακάτω τφπο:  

ΤΒΑ= (ΒΤΠ*Σ1) + (ΒΟΠ*Σ2) 

όπου: 

ΤΒΑ ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ,  

ΒΤΠ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ  

ΒΟΠ θ βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ  

Σ1: 80%  

Σ2: 20%  

 

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν ΣΒΑ 
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ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο πξνζθνξψλ, απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά ηεο πλνιηθήο ηαζκηζκέλεο Βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 

πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε πλνιηθή Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο.  

Με βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 

πξνθξίλεηαη σο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηεο πξάμεο, ν πξψηνο ζηελ θαηάηαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

ζπγθξηηηθνχ πίλαθα. 

  Ισάλληλα 06/02/2018 Ισάλληλα 06/02/2018 Ισάλληλα 06/02/2018 

  Η πληάθηξηα Διέγρζεθε Θεσξήζεθε 

 

 

 

 

Βαζηιηθή Γαθειάδνπ 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 

 

 

Πεξηθιήο Οηθνλφκνπ 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Η Αλαπι. Πξντζηακέλε 

Γηεχζπλζεο 

 

 

 

Γήκεηξα Γξφζνπ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε’  
(αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε αξηζκό …/2018) 

 
ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Νλνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

 

- Ολνκαζία: ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ / Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΚΗΜΓΗ : 6125 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Καπιάλε 7, Ισάλληλα 45444 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Απφζηνινο Γθνχλεο 

- Σειέθσλν: 26513 61385 - Fax 26510 74441 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: agounis@ioannina.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) : www.ioannina.gr 
 

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 

- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): Ξαξνρή Δμεηδηθεπκέλσλ πεξεζηώλ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ 

γηα ηα Ξαθέηα Δξγαζίαο WP3: Testing  θαη WP4: Transferring ηνπ έξγνπ  

“Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable 

Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” κε αθξσλύκην “MOTIVATE” 

πνπ έρεη εληαρζεί θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Ξξόγξακκα Γηαθξαηηθήο 

Ππλεξγαζίαο «INTERREG MED»  2014-2020 

 
CPV: 35125100-7 , 48000000-8 
 

- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: 6125 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΞΖΟΔΠΗΑ/ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 

ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

 

Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Ξιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

http://www.ioannina.gr/
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Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi : 

Ρειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεi; 

 

Κόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽  

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»i ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Κεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 
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Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ 

θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, 

θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνi: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο 

IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποi; 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τκήκαηα Απάληεζε: 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  

ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά. 

[   ] 

 

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 

είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Νλνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη 

ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Ρειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛi  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Λαη []Όρη 

 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα 

από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 
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Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Λαη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα 

κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  

 

Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοi 

Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεi· 

2. δσξνδνθίαi,i· 

3. απάηεi· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεοi· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαοi· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλi. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπi ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]i 
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Δάλ λαη, αλαθέξεηεi: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]i 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)i; 

[] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλi: 

[……] 

 

Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 

 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεοi, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Λαη [] Όρη  
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Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;i 

ΦΝΟΝΗ 

 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): i 

[……][……][……] 

 

 

 

Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ 

 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπi; 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 
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Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοi : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 

απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοi  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκαi; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 
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Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ 

χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλi, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοi; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαi 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 
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Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 

ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Λαη [] Όρη 

Έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ  

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 

(Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 

απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη 

ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα 

έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ 

 

[] Λαη [] Όρη 
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Γ. ΑΙΙΝΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ  

 

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005i: 

Απάληεζε: 

Ππληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005 ; 

[] Λαη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 

 

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV 

ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Λαη [] Όρη 

 

Κέξνο VI: Ρειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε 

ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαηi, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλi. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 

έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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