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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΠΛΑΝΗ 7
Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 45444
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL 543
Τηλέφωνο 26513 61334
Φαξ 26510 74441
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο gladias@ioannina.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Λαδιάς Γεώργιος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ioannina.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ο Δήμος Ιωαννιτών  και ανήκει στην   Γενική Κυβέρνηση , Υποτομέας ΟΤΑ.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή  γενικών δημοσίων υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

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

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής του Δήμου / Τμήμα Τεχνολογιών - Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ταχ. διεύθυνση Ελ. 
Βενιζέλου 4, Ιωάννινα, τ.κ 45444 τηλ: 26513 61369, fax: 26510 74234, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική 
Γακηλάζου.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου 
Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr/
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Κωδ. ΣΑ : ΕΠ 0181. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 με Κ.Α.Ε. 69.7341.003, 69.7341.004, 69.7341.006, 69.7341.007, 69.7341.008 και 69.7341.009 και 
τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2021 και 2022 (πολυετής δαπάνη) του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
Ενάριθ. έργου 2019ΕΠ01810010). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές 
Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών»  η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020΄΄ με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. 1197/17.04.2019 της Διαχειριστικής Αρχής και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5034810. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η υλοποίηση μίας ενοποιημένης πλατφόρμας έξυπνης πόλης που θα 
ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και υπηρεσίες, παρέχοντας 
με δομημένο τρόπο δεδομένα και υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τα 
στελέχη του Δήμου, για τομείς όπως αποκομιδή των απορριμμάτων, περιβαλλοντικά δεδομένα, δημόσιος 
ηλεκτροφωτισμός, κατανάλωση ρεύματος σε δημόσια κτίρια, δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος και 
τουριστική προβολή. Στηριζόμενη στη λογική του διαδικτύου των πραγμάτων θα συγκεντρώνει δεδομένα 
που παράγονται από διάφορες πηγές και κατόπιν θα τα κανονικοποιεί, μετατρέποντάς τα σε μορφή που 
είναι κατάλληλη για περαιτέρω χρήση και εκμετάλλευση. Ταυτόχρονα η πλατφόρμα έξυπνης πόλης θα 
εξασφαλίσει την ανάγκη κεντροποιημένης διαχείρισης των ετερογενών συστημάτων μέσα από ένα 
ενδιάμεσο λογισμικό που θα εξασφαλίζει ότι ανεξαρτήτως κατασκευαστή ο Δήμος θα μπορεί να 
διασφαλίζει την επιχειρησιακή του στρατηγική μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 72212211-1 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών), 
72212781-7 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων), 72212783-1 (Υπηρεσίες 
ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου) και 32420000-3 (Εξοπλισμός δικτύου), (Κωδικολόγιο 
CPV 2008) 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

ΚΟΣΤΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣ.

(χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

1.1
Πακέτο Εργασίας 1 “Πλατφόρμα Έξυπνης 

Πόλης και Διαδικτυακή πύλη προβολής 
δεδομένων προς τους πολίτες”

1 56.000,00 € 13.440,00 € 69.440,00 €

1.2 Πακέτο Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων και 
περιβαλλοντικών δεδομένων” 1 62.350,00 € 14.964,00 € 77.314,00 €

1.3 Πακέτο Εργασίας 3 “Διαχείριση 1 86.165,00 € 20.679,60 € 106.844,60 €
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ηλεκτροφωτισμού”

1.4
Πακέτο Εργασίας 4 “Διαχείριση και 

ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού 
ενδιαφέροντος ”

1 122.750,00 € 29.460,00 € 152.210,00 €

1.5
Πακέτο Εργασίας 5 “Τουριστική προβολή με 

τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου 
«beacon»”

1 30.650,00 € 7.356,00 € 38.006,00 €

1.6
Πακέτο Εργασίας 6 “Υποδομή καινοτόμων 

εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social 
Wifi”

1 22.176,00 € 5.322,24 € 27.498,24 €

380.091,00 € 91.221,84 € 471.312,84 €

Προσφορές υποβάλλονται (για την συνολική προκηρυχθείσα υπηρεσία/ποσότητα κάθε τμήματος) για 
ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω τμήματα (Πακέτα Εργασίας). 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 471.312,84 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα προϋπολογισμού.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε 
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 
Β΄/23.05.2017).

 
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης του έργου/υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι ενός (21) 
μηνών. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται 
να παραταθούν ισόχρονα.

Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

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

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

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

 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τ. Α΄) και συγκεκριμένα του άρθρου 107 αυτού με το οποίο 
τροποποιείται ο ν. 4412/2016,

 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 του ν. 4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α » [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

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

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

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

 της παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

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

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

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

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

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”,  

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

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’) και κυρίως του άρθρου 13 αυτού,
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 του Ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19 Α) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την 
προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 
2017»»

 του π.δ.39/2017 (Α΄64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής           
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”,

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

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

 Την υπ’ αρίθ. 676/23.03.2018 (ΑΔΑ: 6ΡΔΟΛ9-ΚΚΑ) Πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνης 
Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)» και τις υπ' αρίθ. 1582/15.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΘΟΧ7Λ9-
3ΥΚ) και 2346/10.09.2018 (ΑΔΑ: 7ΑΕΥ7Λ9-0Σ2) Τροποποιήσεις της.

 Το από 17.02.2020 επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5034810

 Το με ID 54434 - 29/10/2018 – ώρα: 1:14 μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου και τα συνημμένα 
σε αυτό έγγραφα του δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προς την ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ για 
χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

 Την υπ΄ αριθ. πρωτ.  1197/17-04-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ2Ω7Λ9-ΗΥ4) Απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ με 
την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5034810 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 
2014-2020» 

 Την αριθμ. 227/2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ ΩΜΧΧΩΕΩ-Ρ3Ι) με την οποία έγινε η αποδοχή της αριθ. πρωτ.  
1197/17-04-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ2Ω7Λ9-ΗΥ4) Απόφασης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ.

 Το αριθμ. πρωτ.: 356ΕΞ2020/13.01.2020 (ΑΔΑ 691246ΜΤΛΠ-1ΣΩ) έγγραφο της ΓΓΨΠ, περί προέγκρισης 
του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης του Δήμου Ιωαννιτών.

 Το αριθμ. πρωτ.: 368ΕΞ2020/13.01.2020 έγγραφο της ΓΓΨΠ, σχετικά με την προέγκριση του Τεχνικού 
Δελτίου έργου του Δήμου Ιωαννιτών.

 Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. Πρωτ. 49351/4540/28.08.2020, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου 
(ΑΔΑΜ 20REQ007251727 2020-09-02)

 Το με αριθμό πρωτ.: 49343/4539/28.08.2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του Δήμου

 Την με αριθμό 860/ 2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΠΟΘΩΕΩ-ΣΑΕ 

 Την υπ’ αριθμ. 873 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα ΄΄Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεση της δημόσιας σύμβασης (μικτή 
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σύμβαση υπηρεσίας με προμήθεια, με κύριο αντικείμενο αυτής την υπηρεσία) με τίτλο : «Πιλοτικές 
Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5034810 
στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020΄΄ συνολικού 
προϋπολογισμού 471.312,84 € με Φ.Π.Α.΄΄

 Την αριθμ. πρωτ.: 54340/4499/04.09.2019 (ΑΔΑ 6ΓΗΓΩΕΩ-7Ξ8) απόφαση Δημάρχου με θέμα “Ορισμός 
αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων’’ 2019.

 Το υπ’ αριθ. 1976/18.08.2020 Έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο διατυπώνεται η θετική 
γνώμη της, επί του σχεδίου διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, που της είχαν αποσταλεί προς 
έλεγχο. 

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  13 / 11 / 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η  προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), (α/α ΕΣΗΔΗΣ 100485) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/10/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  (http://www.promitheus.gov.gr), όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιωαννιτών (http://www.ioannina.gr) 

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,  καθώς και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, τηρουμένων και των 
διατάξεων του ν. 3548/2007.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f8562be441bc5564d0e7c66 στις 13/10/20 11:32

11

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει 
τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 
(Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.

(εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, η Α.Α. επιμερίζει τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, 
αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα 
ή περισσότερα τμήματα, η Α.Α. αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα 
αντίστοιχα τμήματα)

Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή.

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

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

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

1. Η με αρ. 2020/S 199-482634 EL Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 20PROC007465296 2020-10-13), 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Η Περίληψη της παρούσας διακήρυξης όπως αυτή έχει αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

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

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

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 
Συστήματος κατά περίπτωση, με:

 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία»

 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού

 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους:
 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
 «Οικονομική Προσφορά»
 «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»

Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της 
Αναθέτουσας  Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ 
οικονομικών φορέων και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Συστήματος.

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις 
αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, 
αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

http://www.promitheus.gov.gr/
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παρούσας, στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών, 
κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας.

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

Επίσης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και εφόσον  η αδυναμία αυτή 
πιστοποιείται από την αρμόδια Δ/νση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή 
της,  λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση του ελαχίστου διαστήματος για την υποβολή 
των προσφορών, κυρίως με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και με 
σχετική δημοσίευσή της, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υφίσταται η 
τεχνική δυσλειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. αγγλική) χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.

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

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (εγγύηση συμμετοχής)  και 4.1. (εγγύηση καλής 
εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) -  βλ. άρθρο 
15 Ν. 4541/2018 - που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

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

Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας διακήρυξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

i) να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

ii) να πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρούσας διακήρυξης,

iii)  να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 
Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. 
Υποχρεούνται όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 
που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 
Ν.4412/16).

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 
Ν.4412/16).

Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο.

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

4. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα 
επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
στο διαγωνισμό.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 
4412/2016. (άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, 
δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ.3 Ν. 4412/2016). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα 
καλύπτει το δυο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας 
εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει 
κάθε οικονομικός φορέας.

Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο δυο (2) τοις εκατό (%) επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα, αναγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΤΜΗΜΑ 1

Πακέτο Εργασίας 1 “Πλατφόρμα 
Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη 
προβολής δεδομένων προς τους 
πολίτες”

56.000,00 1.120,00

ΤΜΗΜΑ 2 Πακέτο Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων 
και περιβαλλοντικών δεδομένων”

62.350,00 1.247,00

ΤΜΗΜΑ 3 Πακέτο Εργασίας 3 “Διαχείριση 
ηλεκτροφωτισμού”

86.165,00 1.723,30

ΤΜΗΜΑ 4
Πακέτο Εργασίας 4 “Διαχείριση και 
ψηφιοποίηση δεδομένων 
πολεοδομικού ενδιαφέροντος ”

122.750,00 2.455,00

ΤΜΗΜΑ 5
Πακέτο Εργασίας 5 “Τουριστική 
προβολήμε τη χρήση έξυπνων 
αισθητήρων τύπου «beacon»”

30.650,00 613,00

ΤΜΗΜΑ 6
Πακέτο Εργασίας 6 “Υποδομή 
καινοτόμων εφαρμογών (IoT 
Infrastructure) – Social Wifi”

22.176,00 443,52

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για περισσότερα από ένα 
Τμήματα, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.

Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε 
γίνεται δεκτή.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f8562be441bc5564d0e7c66 στις 13/10/20 11:32

17

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 
ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως. 

2.2.2.3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται κατά τα στάδια 
αξιολόγησης του διαγωνισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016: 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

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

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο.

ii. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 
(άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017).

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

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

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

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

ή/και

γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
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αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ 
του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.)

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

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

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

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

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

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

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

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

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος (άρθρο 73 παρ. 10  
ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017).

2.2.3.5 Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

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

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περιπτ. γ΄  και 2.2.3.4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

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

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

Κριτήρια Επιλογής 

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

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

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα 
προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά 
την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας Διακήρυξης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος απαιτείται να προκύπτει 
ότι το ύψος του («γενικού») ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις είναι μεγαλύτερο από το 25% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α , του υπό ανάθεση έργου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) 
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 50% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α , του υπό ανάθεση έργου.
 

2.2.6      Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του έργου και των συνδυασμένων αντικειμένων, οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα πρέπει :

1. να έχουν ολοκληρώσει, τα τελευταία τρία (3) έτη (2019-2018-2017) την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή 
δημόσιο τομέα) ενός (1) αντίστοιχου έργου που περιλαμβάνει αντικείμενα που περιγράφονται στο υπό 
προκήρυξη Πακέτο Εργασίας που συμμετέχει. Αντίστοιχο, στην παρούσα διαδικασία, έργο ορίζεται ένα 
έργο που αφορά σε όμοιο, με το δημοπρατούμενο Πακέτο Εργασίας, φυσικό αντικείμενο. 

2. Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί ο/οι ανάδοχος/οι να διαθέτει/ουν κατ’ 
ελάχιστο το παρακάτω προσωπικό ανά πακέτο εργασίας, προκειμένου να καλύπτει την τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται.

Πακέτο Εργασίας 1 “Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων 
προς τους πολίτες”

Υπεύθυνος της Ομάδας έργου θα είναι ένα έμπειρο στέλεχος με αποδεδειγμένη πτυχιακή ή 
μεταπτυχιακή ή διδακτορική γνώση στο αντικείμενο της πληροφορικής, με εμπειρία στην 
ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, που θα συντονίζει επιπλέον τη διασύνδεση των εφαρμογών 
που προκύπτουν από τα επιμέρους πακέτα εργασίας με την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης.

Ως Υπεύθυνος Ομάδας έργου μπορεί να οριστεί και ένα στέλεχος εκ των μελών της, αρκεί να 
διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.

Επιπλέον, θα χρειαστεί να εργαστούν δύο (2) στελέχη ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις 
Προγραμματισμού για να την ανάπτυξη της Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης.

Για να την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης προβολής δεδομένων ‘έξυπνης πόλης’ προς τους 
πολίτες θα χρειαστεί να εργαστεί ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις 
Προγραμματισμού.
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Πακέτο Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων”

Θα χρειαστεί να εργαστούν ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις Προγραμματισμού  
για να την ανάπτυξη της εφαρμογής παρακολούθησης των αισθητήρων μέτρησης πληρότητας 
υπογειοποιημένων κάδων και των συστημάτων ζύγισης βιοαποβλήτων, δύο (2) τεχνικοί 
υπάλληλοι για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής για 
την παραμετροποίησή του.

Επιπλέον, θα χρειαστεί να εργαστούν ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις 
Προγραμματισμού  για να την ανάπτυξη της εφαρμογής συλλογής και διαχείρισης 
περιβαλλοντικών δεδομένων, ένας (1) τεχνικός υπάλληλος για την εγκατάσταση του 
απαιτούμενου εξοπλισμού και ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής για την παραμετροποίησή 
του.

Πακέτο Εργασίας 3 “Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού”

Θα χρειαστεί να εργαστούν ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις Προγραμματισμού  
για να την ανάπτυξη της εφαρμογής τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης 
ηλεκτροφωτισμού, δύο (2) τεχνικοί υπάλληλοι για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και ένα (1) 
στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής για την παραμετροποίησή του.

Επιπλέον, θα χρειαστεί να εργαστούν ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις 
Προγραμματισμού για να την ανάπτυξη της εφαρμογής παρακολούθησης της κατανάλωσης 
ρεύματος σε δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων ψηφιακών αναλυτών, ένας (1) τεχνικός 
υπάλληλος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής για 
την παραμετροποίησή του.

Πακέτο Εργασίας 4 “Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος”

Θα χρειαστεί να εργαστούν ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις Προγραμματισμού 
για να την ανάπτυξη της εφαρμογής διαχείρισης και ψηφιοποίησης δεδομένων πολεοδομικού 
ενδιαφέροντος, ένα (1) στέλεχος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών για την επίβλεψη της ψηφιοποίησης, και τέσσερις (4) 
υπάλληλοι με γνώσεις χειρισμού Η/Υ για την ψηφιοποίηση των δεδομένων.

Πακέτο Εργασίας 5 “Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon»”

Θα χρειαστεί να εργαστούν ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής με γνώσεις Προγραμματισμού 
για να την ανάπτυξη της τουριστικής προβολής με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου 
«beacon», δύο (2) τεχνικοί υπάλληλοι για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και ένα (1) στέλεχος 
ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής για την παραμετροποίησή του.

Ακόμη στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων θα 
απασχοληθούν υπάλληλοί της, για την αρχαιολογική τεκμηρίωση των προτεινόμενων 
πολιτιστικών διαδρομών και συγγραφή των κειμένων, που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο της 
ψηφιακής πλατφόρμας.
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Πακέτο Εργασίας 6 “Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social Wifi”

Θα χρειαστεί να εργαστούν ένας (1) τεχνικός υπάλληλος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού για 
την υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) - Social Wifi και ένα (1) στέλεχος ΠΕ/ΤΕ 
Πληροφορικής με γνώσεις Δικτύων για την παραμετροποίησή του.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και 
να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 
Για το κάθε πακέτο εργασίας το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει  : 

Πακέτο εργασίας 1
Πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής

Πακέτο εργασίας 2
Πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και εγκατάσταση συστημάτων 
πληροφορικής

Πακέτο εργασίας 3
Πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και εγκατάσταση συστημάτων 
πληροφορικής

Πακέτο εργασίας 4
Πεδίο εφαρμογής: Σάρωση και ψηφιοποίηση αρχείων

Πακέτο εργασίας 5
Πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής (κατά προτίμηση mobile 
εφαρμογών)

Πακέτο εργασίας 6
Πεδίο εφαρμογής: Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5), και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς (άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016). Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις 
ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ 
τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 
τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται.

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

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

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ , το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. Στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 
αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της 
υπηρεσίας eΕΕΕΣ. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους 
αφού συμπληρωθεί.

(παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr)

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 

(άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017) ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1  της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 
υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο 
εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το 
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017).

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26 Ν.4497/2017.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.5.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 
και σημείο 6.2.) 
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3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014. Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά 
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια 
τους. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει 
γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας - που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του -, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.    

Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το ως άνω 
πιστοποιητικό της παρ. 2.2.3.2 θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 
κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.

Σημείωση: 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που 
διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι ασφαλισμένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί 
φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 
της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f8562be441bc5564d0e7c66 στις 13/10/20 11:32

27

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα από τον προσωρινό 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος

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

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 παρ. γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, - που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του -, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. . Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

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

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8.  υπεύθυνη δήλωση, του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β. 2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
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του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου.

B. 3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση, - έκδοσης έως τριάντα (30) 
εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος -, του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία βεβαίωση πρέπει να  πιστοποιεί την εγγραφή τους κατά 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β. 4. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης 
ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο 
δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι 
μεγαλύτερο από το 25% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, του υπό ανάθεση Έργου (του Τμήματος ή 
Τμημάτων που συμμετέχει). 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f8562be441bc5564d0e7c66 στις 13/10/20 11:32

29

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 50% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, του 
Τμήματος ή Τμημάτων που συμμετέχει.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί 
του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με 
αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης 
κλπ). 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό 
φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

Β. 5. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν :

1. εάν το έργο υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν το έργο 
υλοποιήθηκε σε Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη 
Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

2. Για όλα τα μέλη της Ομάδας έργου για κάθε Πακέτο Εργασίας, θα κατατεθούν τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά, από τα οποία θα προκύπτει η συνδρομή των ζητούμενων προσόντων.

 

Β. 6. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται και να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης 
διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, το οποίο προσκομίζουν αντίστοιχα για το Πακέτο 
εργασίας που συμμετέχουν στον διαγωνισμό : 

Για το κάθε πακέτο εργασίας το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει  :

Πακέτο εργασίας 1

Πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής

Πακέτο εργασίας 2

Πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και εγκατάσταση συστημάτων 
πληροφορικής

Πακέτο εργασίας 3

Πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και εγκατάσταση συστημάτων 
πληροφορικής

Πακέτο εργασίας 4

Πεδίο εφαρμογής: Σάρωση και ψηφιοποίηση αρχείων

Πακέτο εργασίας 5

Πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής (κατά προτίμηση mobile 
εφαρμογών)

Πακέτο εργασίας 6
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Πεδίο εφαρμογής: Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων

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

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

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής είτε για το σύνολο των ποσοτήτων εκάστου Τμήματος είτε για το 
σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο 
ΜΕΡΟΣ Ε : Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών της από 14.08.2020 μελέτης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του Δήμου (Παράρτημα Ι).

Η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους 
στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του Συστήματος με 
τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, για το σύνολο των περιγραφόμενων 
υπηρεσιών/ειδών ανά Τμήμα. Προσφορά που αφορά μέρος μόνο της υπηρεσίας / προμήθειας κάποιου 
Τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9  της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και 
στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15  παρ. 1.2 της 
υπ’ αριθμ. 56902/215/2017 ΥΑ και στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπό)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή 
αρχείου .pdf

Στη συνέχεια, παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς 
Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου .pdf), τα οποία 
υπογράφονται ηλεκτρονικά και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπό)φακέλους της προσφοράς από 
τον οικονομικό φορέα.

Ειδικά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.3 της παρούσας 
υποβάλλονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,  
ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί 
από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 

Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς, το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία  και εφόσον 
οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό 
μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να 
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης

2.4.2.6. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, (προς 
το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οδός  Καπλάνη 9 Ιωάννινα τ.κ 
45444) σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
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απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
β) η φράση «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Προσφοράς»,
γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής,
δ) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης και  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16)
και ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος πρέπει να 
περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα. 
2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει 
όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας στοιχεία. 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 
ενδείξεις.  Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν :

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 

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

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

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη 
ψηφιακή υπογραφή.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f8562be441bc5564d0e7c66 στις 13/10/20 11:32

34

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα Ι, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί (παράγραφος Ε Μέρος : Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών) 
η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών / ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα.

Με την τεχνική προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν, σε αντιστοιχία με το Τμήμα 
(Πακέτο Εργασίας) που καταθέτουν Προσφορά, συμπληρωμένους, επί ποινή αποκλεισμού, τους Πίνακας 
Συμμόρφωσης της Μελέτης του διαγωνισμού (Παράρτημα Ι) καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο Β.5 της ανωτέρω μελέτης (μελέτη εφαρμογής, μεθοδολογία υλοποίησης 
του έργου, απαιτήσεις εξοπλισμού, σχήμα διοίκησης, προσωπικό – αναλυτική αναφορά στελεχών, 
επαγγελματική εμπειρία, τίτλους σπουδών, χρόνος υλοποίησης του έργου κλπ).   

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3 της παρούσας  
κριτήριο ανάθεσης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Προσφορά με τιμή μονάδας

Η προσφερόμενη τιμή των προς εκτέλεση υπηρεσιών / προμήθεια αγαθών του κάθε Τμήματος (πακέτου 
εργασίας) δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (πχ τεμάχιο, ανθρωποώρα, κλπ), σύμφωνα με τις 
ενδεικτικές τιμές, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στον πίνακα προϋπολογισμού (παρ. 1.3) της παρούσας, 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

(οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία) 

Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα, οι προσφέροντες πρέπει 
να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” και τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς 
σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα με την προσφερόμενη τιμή, που 
επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας.   

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας / προμήθειας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

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

- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερά/ές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

- Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
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β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή στην παρ. 1.3 της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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

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

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

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

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το 
άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 56902/215 Υ.Α.,  ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής :

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Την ίδια ημέρα θα αποσφραγισθούν και οι φάκελοι που προσκομίσθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίοι περιέχουν τα έντυπα στοιχεία και δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4.2.6 της παρούσης. 
2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η δυνατότητα ενεργοποιείται 
μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως 
καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίησης του 
περιεχομένου της προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 
123/2017).

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

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου2.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/20163  και 
τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 

2 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”.

3 Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4608/2019.
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πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή4 προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων5. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

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

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω 
σταδίου 6. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.7

4 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
5      Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
6 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
7 Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει, σύμφωνα και με το άρθρο 103 
του ν. 4412/2016, σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  
ακριβές αντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/14) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος  
υποβάλλει εντός της προθεσμίας - των δέκα (10) ημερών - αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. (παρ 2 άρθρου 103 Ν.4412/16 )

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.(παρ 3 άρθρου 103 Ν.4412/16)

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου» –  και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία ματαιώνεται. (παρ 4 άρθρου  103 Ν.4412/16)
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Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται 
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. (παρ 5 άρθρου  103 Ν.4412/16)

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16  και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16 είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. (παρ 6 άρθρου  103 
Ν.4412/16)

Η ανωτέρω απόφαση, με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται, μέσω της λειτουργικότητας  
«Επικοινωνία» του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 3.3 της παρούσας.

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16. (παρ 7 
άρθρου  103 Ν.4412/16) 

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής)  της παρούσας, 

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

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 107 περ. 25 του Ν. 4497/2017, το οποίο αντικατέστησε την 
παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη 
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής : Ποσοστό 15% στην περίπτωση της 
μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 
αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.7 της 
παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 
πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρούσας.

Η ανωτέρω απόφαση, με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται, μέσω της λειτουργικότητας  
«Επικοινωνία» του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 3.3 της παρούσας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή, 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 8. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον Ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

8 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. αρθρ. 360 επ. Ν. 
4412/2016) η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

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

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

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

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

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (Υ.Α. 56902/215).

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα 
Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. . 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
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απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017.

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου9. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

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

9 Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β΄ του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά τριάντα (30)  ημέρες.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 
συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

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

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

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου της υπηρεσίας / προμήθειας της σύμβασης. Στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους του τμήματος της υπηρεσίας / προμήθειας που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της άνω εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, των οποίων ο 
ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με 
τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. 
Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .

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

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

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

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

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

4.6 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις : 

α) Η υπηρεσία/παραδοτέα/προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της εμπρόθεσμα. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.7 Υπεργολαβία
Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό %) που 
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία του/των 
υπεργολάβου/ων. 

Εφόσον ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος της 
σύμβασης που υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης θα πρέπει να δηλώσει με το ΕΕΕΣ το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους, καθώς και τον/τους υπεργολάβο/ους που προτείνει.

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τον/τους υπεργολάβο/ους είναι 
υποχρεωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 2.2.9.1 και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας 
διακήρυξης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των λόγων 
αποκλεισμού, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας με τα αποδεικτικά μέσα 
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 
που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που θα δηλωθεί 
ως υπεργολάβος, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον αντικαταστήσει, κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την  εκάστοτε 
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών / ειδών - παραδοτέων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4,5 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34, 35 και 36 του ν. 4497/2017 καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το 
άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του παρόχου/προμηθευτή εις τριπλούν.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 
νομοθεσία.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει – άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον 
τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017  - ΦΕΚ Β' 969).

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄).

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος (αξίας 4% ή/και 8%) για υπηρεσίες / αγαθά επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 
ν.4172/2013 - ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α΄).
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Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα 
πλαίσια της Παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

Τα τηλεπικοινωνιακά λειτουργικά κόστη (π.χ. Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 2G, 3G, 4G, 5G) επιβαρύνουν τον 
δικαιούχο και όχι τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και 
φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της 
Προκήρυξης καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με 
τις νέες διατάξεις.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 
6.1.1 της παρούσας. 

Στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για 
πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 43, παρ. 25 περ. α΄και β’ του ν. 4605/2019).

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

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

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης.

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

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις υπηρεσίες - προϊόντα τμηματικά, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης (παραδοτέα έργου - υποβληθέν χρονοδιάγραμμα) και κατά τις ημερομηνίες 
και ώρες που θα οριστούν σε συνεννόηση με τον υπεύθυνος παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, με 
μεταφορικό μέσο του προμηθευτή, κατόπιν παραγγελίας.

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

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

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

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

Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Α.Α.10, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο (Οικονομική Επιτροπή) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση [ιδίως σε περιπτώσεις 
πολύπλοκων συμβάσεων] δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

10 Πρβλ. άρθρο 216, παρ. 1, όπως  τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4608/2019
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σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν 
ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται 
στο συμφωνητικό.

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/201611 και τις διατάξεις της παρούσας.

11 Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019
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6.1.4. Χρόνος υλοποίησης των Υποέργων  για το Έργο "Ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)"

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι είκοσι ένας (21) μήνες. Το χρονικό διάστημα των υποέργων προκύπτει από το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.

1ο έτος 2ο έτος
 

Διάρκεια 
(μήνες) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Πακέτο Εργασίας 1 “Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή 
πύλη προβολής δεδομένων προς τους πολίτες” 14

                     

Πακέτο Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών 
δεδομένων” 14

                     

Πακέτο Εργασίας 3 “Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού” 13                      

Πακέτο Εργασίας 4 “Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων 
πολεοδομικού ενδιαφέροντος” 12

                     

Πακέτο Εργασίας 5 “Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων 
αισθητήρων τύπου «beacon»” 13

                     

Πακέτο Εργασίας 6 “Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT 
Infrastructure) – Social Wifi” 2
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6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
πραγματικής προσκόμισης του υλικού.

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

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

6.2.3. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 219 του ως άνω νόμου, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας (παραδοτέα – χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμβασης).

Επισήμανση υποχρέωσης αναδόχου : Θα πρέπει το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα δημιουργηθεί στα 
πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης λογισμικού και το σχήμα της βάσης να αποτελούν παραδοτέα του 
έργου και να συνοδεύονται από αναλυτική τεκμηρίωση και να διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την 
άνευ εδαφικού, χρονικού ή άλλου περιορισμού χρήση τους από την Αναθέτουσα αρχή.   

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων. Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

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

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

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

6.3.4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας 
ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 
κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλόλητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις 
διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 214 του ν. 4412/2016 .
Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από 
την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος 
και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

“Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης 

για το Δήμο Ιωαννιτών” 

 

Κ.Α. : 69.7341.003 

69.7341.004 

          69.7341.006 

          69.7341.007 

          69.7341.008 

          69.7341.009 

 

Προϋπολογισμού 471.312,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
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Συνοπτικά στοιχεία Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 
Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Ιωαννιτών 

Περιγραφή 

Ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart 
cities) 

Συνοπτική περιγραφή είδους και απαιτήσεων: 

Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό περιβάλλον ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη 
αξιοποίηση και παρακολούθηση των διαθέσιμων πόρων προς 
όφελος των πολιτών, με την παροχή από το Δήμο υπηρεσιών που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τη χρήση αξιόπιστων 
πληροφοριών και δεδομένων για την χάραξη εφαρμοζόμενων 
πολιτικών, και την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση 
διαδικασιών με ταυτόχρονη ορθολογικότερη κατανομή και χρήση 
των διαθέσιμων πόρων. 

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στα Μέρη Α, 
Β και Γ του παρόντος τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 

Φορείς για τους οποίους 
προορίζεται 

Δήμος Ιωαννιτών 

Φορέας Διαχείρισης Δήμος Ιωαννιτών 

Χρόνος Εκτέλεσης του 
Έργου 

O χρόνος εκτέλεσης του έργου θα είναι είκοσι ένας (21) μήνες. 

Τόπος Παράδοσης Υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών 

Χρόνος Οριστικής 
Παραλαβής 

Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικού 
πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της περιόδου καλής λειτουργίας. 
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Α Μέρος : Περιβάλλον και αντικείμενο του Έργου 

Α.1 Σκοποί και στόχοι του Έργου 
Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

που θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό περιβάλλον που θα 

εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση και παρακολούθηση των διαθέσιμων πόρων προς 

όφελος των πολιτών και των επισκεπτών, με την παροχή από το Δήμο ψηφιακών 

υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τη χρήση αξιόπιστων 

πληροφοριών και δεδομένων για την χάραξη εφαρμοζόμενων πολιτικών, και την 

αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών με ταυτόχρονη ορθολογικότερη 

κατανομή και χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

Πρόκειται για μια λύση που θα αφορά στο επιχειρησιακό επίπεδο μιας πόλης καθώς 

θα διαχειρίζεται αισθητήρες, συστήματα και εφαρμογές από ένα ενιαίο κέντρο 

ελέγχου. Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών Internet of 

Things (IoT) διασυνδέοντας πολίτες, διαδικασίες, δεδομένα και αντικείμενα 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση όλων των παραγόντων που 

επιδρούν στη ζωή της πόλης. Η Πλατφόρμα θα υποστηρίζει λύσεις διαχείρισης και 

παρακολούθησης για τις ακόλουθες εφαρμογές : 

 Εφαρμογή παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας 

υπόγειων κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής 

των απορριμμάτων, 

 Εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης ρεύματος σε 

δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων αισθητήρων, 

 Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων με την 

εγκατάσταση περιβαλλοντικών αισθητήρων, 

 Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και ψηφιοποίηση δεδομένων 

πολεοδομικού ενδιαφέροντος, 

 Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού 

 Καινοτόμα εφαρμογή Δήμου Ιωαννιτών: Tourism Mobile app με τη χρήση 

έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon». 

Επιπλέον, θα ενσωματώνει πληροφορίες από τα εξής πληροφοριακά συστήματα που 

ήδη διαθέτει ο Δήμος Ιωαννιτών : 

 Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις Μετακινήσεις, 

 Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Απορριμματοφόρων, 

 Ευφυές σύστημα διαχείρισης παρόδιας στάθμευσης και πλατφόρμας 

διαχείρισης. 

Με τα παραπάνω, ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύει : 
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 στην υλοποίηση μίας παρέμβασης η οποία  αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες 

τεχνολογικές δυνατότητες θα δημιουργήσει τη βασική υποδομή της 

ενοποιημένης πλατφόρμας έξυπνης πόλης, 

 στην ανάπτυξη στηριζόμενη στη βασική υποδομή, υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας σε επιμέρους τομείς που με προτεραιότητα εντάσσονται στο σχέδιο 

έξυπνης πόλης του Δήμου (ενέργεια, κινητικότητα, διαχείριση απορριμμάτων 

κλπ), 

 στην εγκατάσταση και έλεγχο λειτουργίας και αποδοτικότητας αισθητήρων 

νέας γενιάς (ΙΟΤ sensors) σε επιμέρους τομείς εφαρμογής, 

 στην πιλοτική λειτουργία της ενοποιημένης πλατφόρμας και την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας της, στην υποστήριξη υπηρεσιών και επίτευξη των 

στόχων για την καλύτερη διαχείριση της καθημερινότητας και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των δημοτών, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών της. 

Α.2 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 
Ο Δήμος Ιωαννιτών έχοντας σαν κέντρο τους πολίτες μεριμνά να καλύπτει τις ανάγκες 

τους και να ενισχύει την ευημερία τους, χωρίς ταυτόχρονα να καταστρέφει το φυσικό 

περιβάλλον ή να θέτει σε κίνδυνο τη διαβίωση των άλλων ανθρώπων. Στρέφει την 

προσπάθειά του στο να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας 

σύγχρονες τεχνολογίες, για να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα και να προσελκύσει επενδύσεις, κεφάλαια και εξειδικευμένο 

προσωπικό. Παράλληλα, με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών σκοπεύει να μειώσει το κόστος και τις δαπάνες των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής των 

πολιτών.  

Μακροπρόθεσμο στόχο αποτελεί και η λειτουργία της πόλης ως πόλος έλξης για τους 

δημιουργικούς ανθρώπους, οι οποίοι συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της και 

την παραγωγή του πλούτου. Κατά συνέπεια, η πόλη μετατρέπεται από μια απλή 

τοποθεσία σε έναν προορισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση, ενδεχόμενα προβλήματα 

που μπορεί να δημιουργηθούν από την αστική ανάπτυξη του πληθυσμού και την 

ταχεία ανάπτυξη της πόλης αποτελούν πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση και 

μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών συστημάτων 

στην καθημερινότητα των πολιτών. 

Σε αυτή την προσπάθεια εκπονήθηκε τον Μάιο του 2018, σε συνεργασία με το ΤΕΙ 

Ηπείρου, το “Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Έξυπνη Πόλη”. 

Βασικός στόχος του προαναφερόμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη «Έξυπνη 

Πόλη» είναι η στάθμιση της υπάρχουσας κατάστασης, η ανάλυση συναφών 

πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο, και η χάραξη μιας σειράς από δράσεις 

αναφοράς που μπορούν να ξεδιπλωθούν σε διάστημα πέντε (5) ετών, με αντίστοιχο 
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χρονικό ορίζοντα απόδοσης. Η υλοποίηση αυτού του Σχεδίου εκτός της ενίσχυσης της 

Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, λόγω συγκοινωνούντων παραγόντων, θα 

επηρεάσει άκρως θετικά και σημαντικά, και άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας 

και ζωής με προφανή τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια ο 

Δήμος Ιωαννιτών μετατρέπεται άλλωστε σε ένα μητροπολιτικό κέντρο με ευρύτερες 

επιρροές που συνεχίζει μια μακραίωνη παράδοση ιστορίας και πολιτισμού. Με 

βασικό πυλώνα την παρούσα ταυτότητα, ο Δήμος Ιωαννιτών θα ενδυναμώσει την 

ικανότητα του να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του μέλλοντος, να 

εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη, και να διατηρεί τη ζωτικότητά 

του. Οι στρατηγικές για μια έξυπνη πόλη αποτελούν μια σύνθετη διαδικασία με 

επιθυμητές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο: 

 της έξυπνης διακυβέρνησης, 

 των έξυπνων πολιτών, 

 της έξυπνης διαβίωσης, 

 της έξυπνης κινητικότητας, 

 της έξυπνης οικονομίας και 

 του έξυπνου περιβάλλοντος. 

A.3Περιγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης 
Ο Δήμος Ιωαννιτών διαθέτει τα παρακάτω ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα τα 

οποία είναι σε θέση να αποτυπώνουν και να διαχειρίζονται πληροφορία που 

λαμβάνεται από αισθητήρες. Ακόμη διαθέτει μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών 

(MAN) και δυνατότητα φιλοξενίας των εφαρμογών του στο κυβερνητικό νέφος (G-

Cloud). 

A.3.1 Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις Μετακινήσεις 

Η Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις Μετακινήσεις 

(http://itransport.ioannina.gr) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης 

του κοινού για τις επικρατούσες συνθήκες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ιωαννιτών. 

Επιτρέπει τη βέλτιστη κυκλοφοριακή διαχείριση κεντρικών αρτηριών του Δήμου 

μέσα από ένα διαχειριστικό εργαλείο εποπτείας και παρακολούθησης της 

κυκλοφοριακής κίνησης. 

http://itransport.ioannina.gr/
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Πλατφόρμα Ενημέρωσης Πολιτών για τις Μετακινήσεις Δήμου Ιωαννιτών 

 

Συνολικά, η πλατφόρμα περιλαμβάνει:  

 εποπτεία του οδικού δικτύου μέσω μόνιμων σταθμών μέτρησης της 

κυκλοφορίας, 

 προβολή κυκλοφοριακών στατιστικών δεδομένων μέσω γραφικών 

παραστάσεων και εκθέσεων, 

 δημιουργία ιστορικής βάσης κυκλοφοριακών δεδομένων και εισαγωγή 

κυκλοφοριακών συμβάντων στο οδικό δίκτυο, 

 υπολογισμός χρόνων διαδρομών και κυκλοφοριακών συνθηκών σε real-time 

στο δίκτυο, 

 εκτίμηση χωρητικότητας θέσεων στάθμευσης, 

 υπολογισμός χρόνων διαδρομών με τα ΜΜΜ, 

 ενημέρωση κοινού για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω 

πινακίδων VMS, διαδικτυακού τόπου, SMS και mobile εφαρμογών, 

 ενημέρωση κοινού για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω πινακίδων και 

mobile εφαρμογών, 

A.3.2 Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Απορριμματοφόρων 

Η ευφυής διαχείριση απορριμμάτων μέσω της αυτόματης παρακολούθησης των 

κάδων παρέχει έγκαιρες ειδοποιήσεις όταν είναι γεμάτοι, προσφέροντας έναν 

καλύτερο σχεδιασμό δρομολογίων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι καμία επίσκεψη 
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των οχημάτων δεν γίνεται άσκοπα, και ότι η αντιαισθητική υπερχείλιση των κάδων 

είναι πλέον παρελθόν.  

 

 
Σύστημα ευφυούς διαχείρισης απορριμμάτων 

 

Όταν οι αισθητήρες καταγράψουν το ανώτατο όριο πληρότητας που έχει οριστεί από 

τον κατασκευαστή τότε αποστέλλεται μέσω του διαδικτύου προειδοποιητικό μήνυμα 

στον τελικό χρήστη που μπορεί να είναι το απορριμματοφόρο ή ένας κεντρικός 

διαχειριστής των πληροφοριών. Η απόκτηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο οδηγεί 

στη δυναμική διαμόρφωση των δρομολογίων που ακολουθούν τα 

απορριμματοφόρα, βασιζόμενη σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εμπειρικά 

δεδομένα. Το σύστημα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των καθημερινών 

μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων, αλλά  και ελέγχου του εφοδιασμού - 

κατανάλωσης καυσίμων. 

A.3.3 Ευφυές σύστημα διαχείρισης παρόδιας στάθμευσης και πλατφόρμας διαχείρισης 

Στα πλαίσια του έργου MOTIVATE και με στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής του 

πλήθους (πολιτών αλλά και τουριστών), μέσω της αντιμετώπισης των 

μετακινούμενων σαν «ενεργές» πηγές δεδομένων και πληροφοριών, για την 

αξιολόγηση υφιστάμενων και το σχεδιασμό νέων μέτρων βιώσιμης κινητικότητας, θα 

υλοποιηθεί το Ευφυές σύστημα διαχείρισης παρόδιας στάθμευσης και πλατφόρμας 

διαχείρισης. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας πιλοτικής δράσης βιώσιμης κινητικότητας μέσα από 

το έργο, ο Δήμος Ιωαννιτών θα προχωρήσει σε πιλοτική εφαρμογή e-parking στο 

κέντρο της πόλης και θα έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τους 
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άλλους εταίρους. Επιπλέον, θα προβεί στην δημιουργία πλατφόρμας για το 

συμμετοχικό σχεδιασμό του συστήματος, αλλά και την αξιολόγησή του από τους 

πολίτες. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, θα υλοποιηθούν διακριτά 

υποσυστήματα και εφαρμογές, οι οποίες θα επιτρέπουν: 

 Την πολυκαναλική ενημέρωση των οδηγών για τις διαθέσιμες παρόδιες 

θέσεις στάθμευσης, 

 Τη δρομολόγηση των οδηγών προς τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, μέσω 

mobileεφαρμογής για smartphone, 

 Την αστυνόμευση των θέσεων της παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης 

εφόσον το σταθμευμένο όχημα υπερβεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο 

στάθμευσης που έχει ορίσει ο Δήμος από τους αρμόδιους υπαλλήλους του 

Δήμου, οι οποίοι για το σκοπό αυτό θα είναι εφοδιασμένοι με υπολογιστή 

tablet και φορητό εκτυπωτή, και οι οποίοι θα ενημερώνονται σε πραγματικό 

χρόνο. 

 
Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας στάθμευσης 

 

A.3.4 Ευρυζωνικές υποδομές – μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου 

Ιωαννιτών 

Το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών (MAN) του Δήμου Ιωαννιτών εκτείνεται σε 

μήκος 45 χιλιομέτρων σε ολόκληρη την πόλη, και συνδέει τις Δημόσιες Υπηρεσίες και 

τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες 

υπηρεσίες για την εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και την παροχή 

αποδοτικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας και ποιότητας προς τον πολίτη. 

 

 
 Χάρτης του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ιωαννιτών 

Το ΜΑΝ του Δήμου Ιωαννιτών λειτουργεί σε 25 κτίρια της πόλης καλύπτοντας όλες 

τις δημοτικές υπηρεσίες, ενώ παρέχει πρόσβαση και σε άλλους δημόσιους φορείς 

(Κτηματολόγιο, Μητρόπολη, Γραφείο Ισότητας, ΚΕΠΑΒΙ, Δικαστικό Μέγαρο, ΕΑΝΚΙ, 

Γενικά Αρχεία Κράτους, Ζωσιμαία Ακαδημία, κλπ.). Συνδέεται προς το Διαδίκτυο με 

ευρυζωνική πρόσβαση 1 Gigabit μέσω του δικτύου της δημόσιας διοίκησης  

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Παράλληλα, υπάρχουν λειτουργικά ενοποιημένα με το ΜΑΝ πάνω από 

100 απομακρυσμένα δημοτικά και δημόσια κτίρια, μέσω τεχνολογίας WiFi-5GHz. Στα 

σημεία αυτά παρέχονται υπηρεσίες διαδικτύου σε δημοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

της ΔΕΥΑΙ, τοπικές κοινότητες, πολιτιστικούς συλλόγους, και το σύνολο των 

αγροτικών ιατρείων του Δήμου Ιωαννιτών. Επιπλέον, μέσω της λειτουργικότητας που 

παρέχει το ΜΑΝ αξιοποιήθηκε το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, και 

εγκαταστάθηκαν 90 τηλέφωνα τεχνολογίας IP, καταργώντας τις αντίστοιχες 

αναλογικές ή ψηφιακές γραμμές συμπεριλαμβάνοντας και τα πάγια έξοδα τους.  
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Ασύρματες συνδέσεις ΜΑΝ Δήμου Ιωαννιτών 

Συγκεντρωτικά, από το 2012 μέχρι και σήμερα το ΜΑΝ του Δήμου Ιωαννιτών παρέχει 

ευρυζωνική πρόσβαση σε:  

 25 δημοτικά κτίρια μέσω οπτικής ίνας, 

 15 κτίρια του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (μαζί με τα 2 μεγάλα νοσοκομεία) 

μέσω οπτικής ίνας, 

 70 κτίρια του λεκανοπεδίου του Δήμου Ιωαννιτών μέσω ασύρματων 

συνδέσεων στα 5GHz, 

 δεκάδες σχολεία όλων των βαθμίδων. 

και προσφέροντας τα ακόλουθα πλεονεκτήματα : 

 Ενιαίο τοπικό δίκτυο για όλες τις εφαρμογές, 

 Κοινή χρήση εφαρμογών και υπηρεσιακών αρχείων, 

 Κοινή χρήση εξοπλισμού, 

 Επικοινωνία σε υψηλή ταχύτητα >100 Mbps μεταξύ όλων των κτιρίων στο 

οπτικό δίκτυο, 

 Υποστήριξη περιφερειακών υπηρεσιών και απομακρυσμένη επίβλεψη, 

 Κεντρική διαχείριση και επίβλεψη για 3000 χρήστες και 20000 IP συνδέσεις 

ημερησίως από όλα τα συστήματα.  

A.3.5 Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) 

A.3.5.1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. είναι εταιρεία που ανήκει στο Δημόσιο, μη 

κερδοσκοπική, που λειτουργεί προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και έχει 

ανάμεσα στους σκοπούς λειτουργίας της, την υποστήριξη ή/και διαχείριση της 

λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών  της Δημόσιας Διοίκησης.  

Πιο συγκεκριμένα είναι αρμόδια για τη λειτουργία εφαρμογών, συστημάτων και 

υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν σχετικής συμφωνίας.  





14 
 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. έχει δημιουργήσει Κέντρα 

Δεδομένων/Data Centers (Co-location site και Government Cloud site) με στόχο την 

παροχή σειράς υπηρεσιών προς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (υπηρεσίες 

Infrastructure as a Service (IaaS) και Software as a Service (SaaS)). 

Στις καθημερινές υποχρεώσεις της ΚτΠ ΑΕ συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία και 

συντήρηση των υποδομών των Κέντρων Δεδομένων, η εφαρμογή και η τήρηση 

Πολιτικής Ασφάλειας σε όλα τα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα και η 

παροχή πάσης φύσης διοικητικής πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους 

Δημόσιους Φορείς, σχετικά με την λειτουργία και χρήση των φιλοξενούμενων 

Πληροφοριακών Συστημάτων. 

A.3.5.2 Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, περιλαμβάνει:  

Α. την πλέον σύγχρονη πρότυπη υποδομή Κέντρου Δεδομένων (χώρος Data 

Center) που έχει στην κυριότητά του το Δημόσιο, σχεδιασμένη σύμφωνα με  

διεθνή πρότυπα  (TierIII κατά Up time Institute).  Ο χώρος του Data Center 

φιλοξενεί την υπολογιστική υποδομή (ΙΤ) του G-Cloud και έχει σχεδιαστεί έτσι 

ώστε να πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των 

cloud Data Center, όσο αφορά την φυσική ασφάλεια και  πρόσβαση, την 

ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και τον κλιματισμό, καθώς επίσης και την 

πυροπροστασία και πυρόσβεση. Σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακής υποδομής και 

επικοινωνίας με το διαδίκτυο, χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας 

Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο υποστηρίζει εδώ και 10 χρόνια με επιτυχία 

κομβικούς φορείς  της Δημόσιας Διοίκησης.  

Β. τη λειτουργία συστήματος Υπολογιστικού Κέντρου βασιζόμενο στις πλέον 

σύγχρονες τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους και εικονικοποίησης (Cloud 

Computing και virtualization), το οποίο είναι δομημένο με προϊόντα 

τελευταίας τεχνολογίας στον χώρο του Cloud Computing και το οποίο θα 

παρέχει, ανάμεσα σε άλλα,  τη δυνατότητα φιλοξενίας, σε υποδομές 

Υπολογιστικού Νέφους, Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας 

Διοίκησης. Το υπολογιστικό σύστημα του G-Cloud δομείται με προϊόντα 

(servers, firewalls, storage, back-up, switches, routers κ.α.) εταιρειών 

παγκοσμίου βεληνεκούς, απόλυτα αξιόπιστα και 100% συμβατά μεταξύ τους, 

δημιουργώντας ένα υπολογιστικό περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα 

διαχειρίσιμο, σταθερό, διαρκώς διαθέσιμο και ασφαλές. Σημειώνεται επίσης 

πως το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, όσον αφορά στην 

ασφάλεια, έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με βάση το πρότυπο ISO 

27001:2013, ενώ παράλληλα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα μέτρα 

ασφαλείας που προβλέπονται στο κανονισμό της Αρχής Πιστοποίησης του 

Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 799/Β/2010). 
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A.3.5.3 Παροχές/Οφέλη του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε παρέχει τα κάτωθι : 

Ασφαλή, σύγχρονη υποδομή φιλοξενίας με : 

 Αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, 

 Επαρκή και αδιάλειπτο κλιματισμό, 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης (μεγαλύτερο του 1Gbps αν 

απαιτηθεί) μέσω του δικτύου Σύζευξις, 

 Load Balancer και SSL Off loaders/Accelerators, 

 Κεντρικούς μεταγωγείς και συστήματα ασφαλείας για προστασία των 

εφαρμογών και των συστημάτων (Switches, Firewalls, IDS/IPS), 

 Απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο τόσο για παραγωγική λειτουργία όσο και για 

αντίγραφα ασφαλείας (backup), 

 Αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης και αποθήκευσης αντιγράφων 

ασφαλείας των συστημάτων (Full VM backup), με ισχυρή κρυπτογράφηση, 

 Εγγυημένο uplink bandwidth κατ’ ελάχιστον 2,5 Gbps μέσω FCoE 10G 

οδεύσεων προς τους κεντρικούς μεταγωγείς και το δίκτυο αποθήκευσης 

(SAN), 

 Πλήρη απομόνωση από τα υπόλοιπα φιλοξενούμενα συστήματα τόσο σε 

επίπεδο διαχείρισης, δικτύου όσο και αποθήκευσης. 

Εύκολη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και διαχείριση συστημάτων με : 

 Λογισμικό Εικονικοποιήσης vmWareeSXI 6.0, 

 Λογισμικό Διαχείρισης Εικονικών μηχανών vmWarevCenter, 

 Role-Based πρόσβαση στους πιστοποιημένους χρήστες του εκάστοτε 

συστήματος, 

 Λογισμικό παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των εικονικών μηχανών, 

 Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω SLLVPN για εγκατάσταση, 

διαχείριση και έλεγχο των συστημάτων, 

 vmWare High Availability και DRS σε κάθε cluster, 

 Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας βάσει schedule (πολιτικής 

backup), 

 Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση εικονικών Assets, 

 Χρήση vApps για οργάνωση poweron/poweroff διαδικασιών σύνθετων 

συστημάτων, 

 Πρόσβαση σε Σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και Παρακολούθησης 

Αιτημάτων Χρηστών (Service Desk), 

 Πρόσβαση σε σύστημα αναφορών σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας των 

φιλοξενούμενων συστημάτων. 
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Επιπρόσθετα, αν είναι επιθυμητό, το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος μπορεί να 

προσφέρει : 

 Αυτοδιαχειριζόμενο Virtual Firewall για παραμετροποίηση από τους 

διαχειριστές του φιλοξενούμενου συστήματος, 

 Διακριτή παραμετροποίηση IPS/IDS για πλήρη συμμόρφωση με την μελέτη 

ασφαλείας του φιλοξενούμενου έργου, 

 Εκχώρηση δυνατότητας backup on demand/snapshot on demand. 

 Καταγραφή πρόσβασης διαχειριστών και διαχειριστικών ενεργειών σε 

απομακρυσμένους syslog servers, 

 Self Service Portal για VM Provisioning μέσω Service Catalog στο Public Cloud 

για εκτέλεση δοκιμών/εκπαίδευση, 

 Μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας εκτός υποδομής σε κασέτες με ισχυρή 

κρυπτογράφηση, 

 IPSE Cend-to-end tunnelling για δημιουργία WAN με τρίτα συστήματα, 

 CognosBI Workspaces για dataware housing και δημιουργία αναφορών. 

 

Ιωάννινα, 14-08-2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάκτρια και Αν. Προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Γακηλάζου Βασιλική Μωυσής Ελισάφ 
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Β Μέρος : Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του Έργου 

Β.1 Αντικείμενο του Έργου – Συνοπτική περιγραφή απαιτήσεων 
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι: 

1. Η ανάπτυξη Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης (Smart City Platform) (IoT 

Middleware). 

2. Η ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου 

πληρότητας υπόγειων κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου 

αποκομιδής των απορριμμάτων, και η προμήθεια και εγκατάσταση του 

απαραίτητου εξοπλισμού. 

3. Η ανάπτυξη εφαρμογής συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών 

δεδομένων με την εγκατάσταση περιβαλλοντικών αισθητήρων, και η 

προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού. 

4. Η ανάπτυξη εφαρμογής τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης 

ηλεκτροφωτισμού, και η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου 

εξοπλισμού. 

5. Η ανάπτυξη εφαρμογής μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 

κτίρια του Δήμου με την χρήση κατάλληλων ψηφιακών αναλυτών, και η 

προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού. 

6. Η ανάπτυξη εφαρμογής και πλατφόρμας με δεδομένα πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος. 

7. Η ανάπτυξη εφαρμογής τουριστικής προβολής (Tourism Mobile Αpp) με τη 

χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon», και η προμήθεια και 

εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού. 

8. Η ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής δεδομένων ‘έξυπνης πόλης’ προς 

τους πολίτες  

9. Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού υποδομής 

καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social Wifi. 

Β.2 Στρατηγικές Τεχνικές Απαιτήσεις (Strategic Technical Requirements) 
Β.2.1 Επεκτασιμότητα – ευκολία ενσωμάτωσης αλλαγών 

Η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης θα σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 

επεκτασιμότητά της (Extensibility) και η ευκολία ενσωμάτωσης αλλαγών 

(Changeability) όσον αφορά το λογισμικό αλλά και τον εξοπλισμό. Για το λόγο αυτό 

πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν το γεγονός ότι η εν λόγω ευκολία 

ενσωμάτωσης αλλαγών δεν επιβαρύνει την απόδοση του συστήματος στην 

καθημερινή λειτουργία του. Ο παράγοντας της επεκτασιμότητάς του υπολογίζεται 

κυρίως με βάση την απαιτούμενη προσπάθεια για τη βελτίωση των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών. 
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Β.2.2 Προσαρμοστικότητα 

Η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης θα πρέπει να διασφαλίζει την προσαρμοστικότητα 

(Adaptability/Flexibility) του συστήματος τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε επίπεδο 

υλικού (hardware). Η προσαρμοστικότητα αφορά τη δυνατότητα της Πλατφόρμας 

Έξυπνης Πόλης να χρησιμοποιεί τους πόρους των συστημάτων της με τέτοιο τρόπο 

που να εξασφαλίζει ότι κάθε στιγμή προσφέρει, εγγυημένα, ένα υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η κατανομή του 

φόρτου της, η υψηλή διαθεσιμότητα των υποσυστημάτων και η δυνατότητα να 

προστεθούν επιπλέον εξυπηρετητές στις συστοιχίες αυτών που θα προσφερθούν. 

Β.2.3 Αξιοπιστία 

Ο όρος αξιοπιστία (Reliability) περιλαμβάνει την υψηλή διαθεσιμότητα (High 

Availability), τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων (Data Consistency – 

Integrity)  και τη δυναμικότητα (Robustness) της Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης. Το 

σύστημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την 

εβδομάδα/365 ημέρες το χρόνο. Το σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και 

δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα του (Resilience – 

No Single Point of Failure) και η αδιάλειπτη λειτουργία του σε περίπτωση που κάποιο-

α τμήμα του (component) πάψει να λειτουργεί σωστά.  

B.2.4 Ανάκαμψη συστήματος 

Η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης θα σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η εύκολη ανάκαμψή της (Recovery) σε περιπτώσεις έστω και μερικής 

αστοχίας των υποσυστημάτων που σχετίζονται με τη βάση δεδομένων της ή εκείνων 

που είναι επιφορτισμένα με την παροχή των υπηρεσιών της στους τελικούς χρήστες 

(υποσυστήματα εξυπηρέτησης εφαρμογών).  

Β.2.5 Ασφάλεια 

Η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης είναι αναγκαίο να διαθέτει μηχανισμούς ασφαλούς 

αποθήκευσης και ανταλλαγής δεδομένων καθώς και αποτροπής της πρόσβασης σε 

αυτά χωρίς τα απαιτούμενα δικαιώματα. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει 

διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και ένα πλάνο επιχειρησιακής 

συνέχειας (Business Continuity Plan). 

Β.3 Αρχιτεκτονική Συστήματος 
Ο προτεινόμενος σχεδιασμός του συστήματος εξυπηρετεί την ενοποιημένη 

διαχείριση των υπηρεσιών/εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

προτεινόμενου έργου, καθώς και τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες ή 

μελλοντικές έξυπνες εφαρμογές που θα εντάξει ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο της 

ψηφιακής στρατηγικής του.  

Η υλοποίηση του έργου, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-
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2012), όπου κρίνεται αναγκαίο και θα τηρηθεί το ισχύον πλαίσιο 

διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα για Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου 

Τομέα). 

Επιπλέον, η προτεινόμενη πράξη θα διασφαλίζει την αρχή της διασυνδεσιμότητας. Η 

φάση της διασυνδεσιμότητας αναφέρεται στη διασφάλιση της 

επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου μέσω της υποστήριξης των 

διασυνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων (Linked Open Data) και την παροχή των 

απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών επικοινωνίας (RESTful API, Cloud).                   

Τέλος, η εφαρμογή του μοντέλου παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας Cloud από τον 

Δήμο, θα επιτρέψει την on-demand πρόσβαση στο περιεχόμενό, στα δεδομένα και 

στα έγγραφα χωρίς να απαιτηθούν ειδικές δεξιότητες για την εγκατάσταση και τη 

διαρκή επικαιροποίηση του συνόλου των ως άνω προδιαγραφών.  

Για την ομαλή εκτέλεση του έργου, το σύνολο των εφαρμογών θα φιλοξενηθεί στο G-

Cloud. Με την έναρξη της λειτουργίας του έργου, θα μπορεί αμέσως να εξυπηρετεί 

τους ωφελούμενους, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες έτσι ώστε το έργο να 

θεωρείται λειτουργικό. Από τεχνικής άποψης, προβλέπεται, η εκπαίδευση του 

προσωπικού του Δήμου τόσο ως προς την διαχείριση, όσο και ως προς την ποιοτική 

επεξεργασία των δεδομένων, προκειμένου αυτά να αξιοποιούνται σωστά προς 

όφελος του στόχου του προγράμματος. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο τρόπος ενοποίησης επιμέρους 

συστημάτων έξυπνης πόλης καθώς και ο οριζόντιος λειτουργικός χαρακτήρας της 

πλατφόρμας έξυπνης πόλης (Smart City Platform). 
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Η διάρθρωση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής αποτελείται από πέντε (5) διακριτά 

επίπεδα οργάνωσης των δομικών  συστατικών (components) του έργου. Πιο 

συγκεκριμένα περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό τα παρακάτω επίπεδα:  

1. Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer) 

2. Επίπεδο Υπηρεσιών (Services Layer) 

3. Επίπεδο Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης (Smart City Platform) 

4. Επίπεδο Επικοινωνιών (Communication Layer) 

5. Επίπεδο Υποδομών (Infrastructure Layer) 

Β.3.1 Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer) 

Αφορά το επίπεδο διεπαφής με τους τελικούς χρήστες του συστήματος, 

αξιοποιώντας πολυκαναλική προσέγγιση με στόχο την αποτελεσματικότερη και 

ευκολότερη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα διαθέσιμα δεδομένα των 

εφαρμογών έξυπνης πόλης.  Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μία κεντρική 

διαδικτυακή πύλη (Smart City Portal) από την οποία θα παρέχονται το σύνολο των 

υπηρεσιών έξυπνης πόλης του Δήμου και θα παρουσιάζονται (και διατίθενται) 

δομημένα τα ανοιχτά δεδομένα της πόλης (Open Data) μέσα από ένα ενιαίο 

(Dashboard) περιβάλλον χρήστη. 

Β.3.2 Επίπεδο Υπηρεσιών (Services Layer) 

Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται όλες οι έξυπνες υπηρεσίες/εφαρμογές που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, καθώς και υφιστάμενες 

εφαρμογές που θα αξιοποιηθούν με σκοπό την ολοκληρωμένη διάθεση των έξυπνων 

υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες, επισκέπτες, επιχειρήσεις και στελεχιακό 

δυναμικό του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι παρακάτω έξυπνες 

εφαρμογές: 

1. Εφαρμογή παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας 

υπόγειων κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής 

των απορριμμάτων 

2. Εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης ρεύματος σε 

δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων αισθητήρων 

3. Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων με την 

εγκατάσταση περιβαλλοντικών αισθητήρων 

4. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και ψηφιοποίηση δεδομένων 

πολεοδομικού ενδιαφέροντος 

5. Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού 

6. Καινοτόμα εφαρμογή Δήμου Ιωαννιτών: Tourism Mobile app με τη χρήση 

έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon» 
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Β.3.3 Επίπεδο Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης (SmartCity Platform) 

Αποτελεί την ενοποιημένη διαχείριση των ετερογενών συστημάτων μέσα από ένα 

ενδιάμεσο λογισμικό (ΙοΤ middleware) που θα εξασφαλίζει ότι ανεξαρτήτως 

κατασκευαστή (σε hardware και software) ο Δήμος θα μπορεί να διασφαλίζει την 

επιχειρησιακή του στρατηγική μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. 

Ταυτόχρονα αποτελεί και το application layer των έξυπνων εφαρμογών του έργου, 

εξασφαλίζοντας την επικοινωνία των διαφορετικών εφαρμογών μέσω Enterprise 

Service Bus (ESB) αλλά και διαλειτουργικότητα με τρίτες εφαρμογές μέσω Application 

Programming Interface (API).  

Β.3.4 Επίπεδο Επικοινωνιών (CommunicationLayer) 

Το Επίπεδο Επικοινωνιών είναι υπεύθυνο για την αξιόπιστη επικοινωνία από άκρο σε 

άκρο, δηλαδή για την ορθή και αξιόπιστη μεταφορά των δεδομένων από τους 

αισθητήρες που τοποθετούνται στο πεδίο προς τις αντίστοιχες εφαρμογές ή / και 

πλατφόρμες, καθώς και το ανάποδο από τις εφαρμογές ή / και πλατφόρμες προς τους 

αισθητήρες – διπλοκατευθυντική επικοινωνία.  

Το μέσο της επικοινωνίας μπορεί να είναι ασύρματο, είτε ενσύρματο. 

Επίσης μπορεί να υλοποιηθεί με πολλούς τρόπους όπως : 

Ασύρματοι τρόποι διασύνδεσης 

 Δίκτυα Low Power Wade Area Networks: τα δίκτυα αυτά είναι τα 

επικρατέστερα στην υλοποίηση λύσεων Έξυπνης Πόλης με πολλαπλά 

πλεονεκτήματα (ΝΒ ΙΟΤ, LoRa, SigFox, etc)  

 Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (2G, 3G, 4G, 5G) 

Ενσύρματοι τρόποι διασύνδεσης 

 Optical connections (ΜΑΝ) 

 IP VPN 

 Internet 

Σε κάθε περίπτωση το μέσον επικοινωνίας μπορεί να υλοποιηθεί συνδυάζοντας 

διάφορούς τρόπους υλοποίησης ανάλογα με τις εφαρμογές που θα εξυπηρετεί, για 

παράδειγμα για την μεταφορά δεδομένων σε εφαρμογές έξυπνης στάθμευσης, 

διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείριση φωτισμού, προτείνονται δίκτυα Low Power 

Wade Area Networks (ΝΒ ΙΟΤ, LoRa, SigFox, etc) 

Όποιος και να είναι ο τρόπος επικοινωνίας, στόχος του Επιπέδου Επικοινωνίας είναι 

η μεταφορά των δεδομένων διαφανώς και διατηρώντας το συμφωνημένο επίπεδο 

υπηρεσίας. 
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Β.3.5 Επίπεδο Υποδομών (Infrastructure Layer) 

Σε αυτό το επίπεδο περιγράφονται όλες οι απαιτούμενες υποδομές για την 

λειτουργία του προτεινόμενου έργου, οι οποίες περιλαμβάνουν το πλήθος των 

αισθητήρων (sensors) που θα αξιοποιηθούν από διάφορες έξυπνες εφαρμογές του 

έργου (ενεργειακή παρακολούθηση κτιρίων, έλεγχος ηλεκτροφωτισμού, έξυπνοι 

κάδοι απορριμμάτων, κλπ) καθώς και την απαιτούμενη ΙοΤ υποδομή για την 

τροφοδότηση της πλατφόρμας έξυπνης πόλη με τα απαραίτητα δεδομένα. Επίσης θα 

γίνει αξιοποίηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Government Cloud) για την 

απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών  του έργου και των υφιστάμενων βάσεων 

δεδομένων των εν λειτουργία έξυπνων εφαρμογών του Δήμου. 

Β.4 Φυσικό αντικείμενο 

Β.4.1 Πακέτο Εργασίας 1 “Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη προβολής 

δεδομένων προς τους πολίτες” 

Β.4.1.1 Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης (Smart City Platform) (IoT Middleware) 

Η πλατφόρμα έξυπνης πόλης θα ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες από 

επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και υπηρεσίες (services layer), παρέχοντας με 

δομημένο τρόπο δεδομένα και υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις 

επιχειρήσεις και τα στελέχη του Δήμου (presentation layer). Στηριζόμενη στη λογική 

του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) θα συγκεντρώνει δεδομένα που 

παράγονται από διάφορες πηγές, όπως είναι οι αισθητήρες, το ασύρματο δίκτυο και 

διάφορες άλλες εφαρμογές και κατόπιν θα τα κανονικοποιεί, μετατρέποντάς τα σε 

μορφή που είναι κατάλληλη για περεταίρω χρήση και εκμετάλλευση. 

Ταυτόχρονα η πλατφόρμα έξυπνης πόλης θα εξασφαλίσει την ανάγκη 

κεντροποιημένης διαχείρισης των ετερογενών συστημάτων μέσα από ένα ενδιάμεσο 

λογισμικό (ΙοΤ middleware) που θα εξασφαλίζει ότι ανεξαρτήτως κατασκευαστή (σε 

hardware και software) ο Δήμος θα μπορεί να διασφαλίζει την επιχειρησιακή του 

στρατηγική μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. 

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πρότασης, θα υλοποιηθεί πλατφόρμα cloud που θα 

επιτρέπει τη διασύνδεση των μεμονωμένων εφαρμογών και πραγμάτων (σ.σ. 

αισθητήρων, διασυνδεδεμένων συσκευών, κλπ) καθώς και υφιστάμενων εφαρμογών 

έξυπνης πόλης που διαθέτει ο Δήμος ή νέων εφαρμογών που θα 

προμηθευτεί/αναπτύξει ο Δήμος σε επόμενη φάση. Η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης 

πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και cloud based. Θα επιτρέπει επίσης τη 

συλλογή δεδομένων/παραγόμενη πληροφορία από τα συστήματα του Δήμου καθώς 

και από διάφορες «διασυνδεδεμένες» συσκευές/αισθητήρες που είναι 

τοποθετημένες σε υποδομές της πόλης (όπως δρόμους, ιστούς οδοφωτισμού, 

φανάρια διαχείρισης της κυκλοφορίας κ.α.), κάνοντας χρήση της διαδικτυακής 

διασύνδεσης (ενσύρματής ή ασύρματης) και μεταφέροντας την πληροφορία στο 

νέφος (cloud). Η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης θα πρέπει να αξιοποιεί τα 
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πλεονεκτήματα των τεχνολογιών Internet of Things (IoT) διασυνδέοντας πολίτες, 

διαδικασίες, δεδομένα και αντικείμενα προκειμένου να επιτυγχάνεται η 

παρακολούθηση όλων των παραγόντων που επιδρούν στη ζωή της πόλης.  

Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει λύσεις όπως, κατ’ ελάχιστον: 

 ελέγχου παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας 

υπόγειων κάδων με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής 

των απορριμμάτων, 

 συλλογή και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων από αισθητήρες, 

 έλεγχος εξ’ αποστάσεως παρόδιου ηλεκτροφωτισμού LED, 

 παρακολούθησης της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια με την χρήση 

κατάλληλων ψηφιακών αναλυτών, 

 πρόσβασης σε δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος, 

 ασύρματης πρόσβασης στο Internet (City Wifi), 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνδεσιμότητα με τα υφιστάμενα 

πληροφοριακά συστήματα. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι επεκτάσιμη και να διαθέτει έτοιμο περιβάλλον 

ανάπτυξης διεπαφών (API –Application Programming Interface), για τη διασύνδεση 

τρίτων εφαρμογών. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει δυνατότητα ασφαλούς διαχείρισης 

και κοινής αποθήκευσης δεδομένων και να μπορεί να διαθέτει τα αποθηκευμένα 

δεδομένα σε τρίτες εφαρμογές για επιπλέον ανάλυση, σύνθεση και απεικόνιση 

δεδομένων. Να διαθέτει μηχανισμό διασταύρωσης δεδομένων που παράγονται από 

τουλάχιστον δυο διαφορετικούς τομείς (π.χ. οδοφωτισμός, περιβάλλον κλπ.). Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να γεφυρώνει και να συνδέει συσκευές, ανθρώπους, 

διαδικασίες με μια ομοιογενή και ανοικτή προσέγγιση.  

Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει κέντρο ελέγχου λειτουργίας με dashboards, όπου 

να αποτυπώνεται η συνολική εικόνα των λειτουργιών του έργου με εύληπτο και 

κατανοητό τρόπο, στην ίδια οθόνη ώστε να ελαχιστοποιηθεί η λειτουργική 

πολυπλοκότητα μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και να υποβοηθηθεί η λήψη 

αποφάσεων των υπευθύνων στη βάση των «πραγματικών – ζωντανών» δεδομένων. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές της πλατφόρμας περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης I. 

Β.4.1.2 Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων ‘έξυπνης πόλης’ προς τους πολίτες 

Το υποσύστημα διαδικτυακής πύλης προβολής δεδομένων ‘έξυπνης πόλης’ προς 

τους πολίτες περιλαμβάνει το κανάλι επικοινωνίας μέσω του οποίο θα προβάλλονται 

προς τους δημότες όλες οι πληροφορίες που αφορούν : 
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 την ενεργειακή κατανάλωση των δημοσίων κτιρίων του Δήμου λαμβάνοντας 

τα δεδομένα από την εφαρμογή μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, 

 την πληρότητα των υπόγειων κάδων για την γειτονιά του λαμβάνοντας τα 

δεδομένα από την εφαρμογή ελέγχου πληρότητας υπόγειων κάδων με 

δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων, 

 τα διαθέσιμα publichotspots με ασύρματο δίκτυο (WiFi) στα όρια του Δήμου, 

 τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, 

 περιβαλλοντικά δεδομένα που συλλέγονται από τους σταθμούς μέτρησης 

που έχουν προαναφερθεί. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές της διαδικτυακής πύλης περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης II. 

Β.4.2 Πακέτο Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων” 

Β.4.2.1 Εφαρμογή παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας 

υπόγειων κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής των 

απορριμμάτων 

Ο Δήμος Ιωαννιτών διαθέτει υφιστάμενη εφαρμογή διαχείρισης απορριμμάτων που 

από τη χρήση της οποίας έχουν προκύψει τα παρακάτω οφέλη : 

 Βελτιστοποίηση δρομολογίων αποκομιδής και χρήσης των 

απορριμματοφόρων και εξοικονόμηση καυσίμων από τα λιγότερα χιλιόμετρα 

του συνόλου  των οχημάτων, 

 Αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση της υπηρεσίας αποκομιδής, 

 Τεκμηριωμένη αντιμετώπιση παραπόνων των δημοτών για το επίπεδο 

παρεχόμενης καθαριότητας και δυνατότητα άμεσης ανάδρασης των 

υπηρεσιών επί τη βάση στοιχείων, 

 Μείωση κόστους συντήρησης οχημάτων. 

Με την 152/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Ω8ΙΑΩΕΩ-29Κ) εγκρίθηκε το 

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών μέρος του 

οποίου αποτελεί και η μελέτη εγκατάστασης κάδων βιοαποβλήτων. Λόγω των 

προαναφερόμενων οφελών, υπάρχει η επιθυμία να ενταχθούν και οι κάδοι 

βιοαποβλήτων  στη διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης (RFID) και δυναμική 

καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου και τη 

μείωση του κόστους λειτουργίας. 

Συνοπτικά, θα μπορούν να καταγράφονται οι εξής πληροφορίες : 

 Βάρος απορριμμάτων, 
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 Ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων 

ανά γεωγραφικό σημείο ενδιαφέροντος, 

 Ενημερωμένοι ψηφιακοί χάρτες χωροθέτησης των κάδων και χωρητικότητας 

του καθενός, 

 Χάρτες δρομολογίων και ώρας αποκομιδής. 

Με τη Σύμβαση 66409/10443/05-10-2016 ο Δήμος Ιωαννιτών έχει εγκαταστήσει 

εννέα (9) υπόγειους κάδους στις οδούς : 

 Δωδώνης (2) 

 Χαριλάου Τρικούπη (2) 

 Εθνικής Αντιστάσεως 

 28ης Οκτωβρίου 

 Πυρσινέλλα 

 Κουντουριώτου 

και ένα (1) κοντά στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Περάματος 

 
Αποτύπωση υπαρχόντων υπόγειων κάδων 

Επιπλέον με τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 195/2018 (6ΤΒΗΩΕΩ-ΞΚΡ) και 

85/2018 (ΩΩΖ7ΩΕΩ-ΜΨΟ)εγκαταστάθηκαν άλλοι δέκα (10) υπόγειοι κάδοι (έξι (6) 
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και τέσσερις (4) κάδοι αντίστοιχα). Από τη μέχρι τώρα χρήση των υπόγειων κάδων, 

προκύπτει η ανάγκη παρακολούθησης της πληρότητας τους, με σκοπό : 

 Τη μείωση υπερχειλισμένων κάδων, 

 Την αποκομιδή μόνο γεμάτων κάδων, 

 Την μείωση περιττών διαδρομών σε άδειους κάδους, 

 Την εξοικονόμηση καυσίμων στα απορριμματοφόρα του Δήμου, 

 Την εξοικονόμηση καυσίμου και στην μείωση CO2 εκπομπών. 

Για την παρακολούθηση των κάδων βιοαποβλήτων θα χρειαστεί να τοποθετηθούν 

Πομποδέκτες RFID σε κάθε ένα από αυτούς. Κάθε έξυπνη ετικέτα (RFID smart tag) θα 

φέρει μοναδικό κωδικό ταυτότητας και θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη για 

λειτουργία σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Κατά την αποκομιδή των 

απορριμμάτων, ο κάδος θα ζυγίζεται αυτόματα και παράλληλα γίνεται ανάγνωση της 

ηλεκτρονικής ταυτότητάς του από τον αναγνώστη RFID. Στη συνέχεια, τα δεδομένα 

θέσης, βάρους και ταυτότητας (για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της καταγραφής) 

θα αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου, όπου θα αποθηκεύονται στην υφιστάμενη 

βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία και απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη. 

Για τον έλεγχο πληρότητας των υπόγειων κάδων θα χρειαστεί να τοποθετηθούν 

κατάλληλοι αισθητήρες που θα ελέγχουν το επίπεδο πληρότητας του κάθε κάδου. Ο 

έλεγχος θα γίνεται από μία εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης της 

πληρότητας, που θα αποτελεί το κέντρο για τη λήψη αποφάσεων, για τη δημιουργία 

διαδρομών και την ανάλυση των αποτελεσμάτων (reporting). Θα είναι το κεντρικό 

σύστημα παρακολούθησης του επιπέδου πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, 

παρέχοντας πληροφορίες για το σχεδιασμό της διαδρομής καιτον προγραμματισμό 

της αποκομιδής και ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου περιβάλλον 

ειδοποίησης πληρότητας κάδων σε πραγματικό χρόνο. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές της εφαρμογής περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης III. 

Β.4.2.2 Πομποδέκτης RFID κάδων βιοαποβλήτων 

Σε κάθε κάδο θα τοποθετηθεί μια έξυπνη ετικέτα (RFID smart tag), η οποία φέρει 

μοναδικό κωδικό ταυτότητας και θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη για 

λειτουργία σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Κατά την αποκομιδή των 

απορριμμάτων, ο κάδος ζυγίζεται αυτόματα και παράλληλα γίνεται ανάγνωση της 

ηλεκτρονικής ταυτότητάς του από τον αναγνώστη RFID. Στη συνέχεια, τα δεδομένα 

θέσης, βάρους και ταυτότητας (για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της καταγραφής) 

αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου, όπου αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για 

περαιτέρω επεξεργασία και απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη. 

Επιπλέον σε κάθε υπόγειο κάδο θα εγκατασταθεί  τοποθετηθεί εξοπλισμό ελέγχου 

της πληρότητας του κάδου. 
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Τέλος θα τοποθετηθούν ηλεκτρονικές μονάδες επικοινωνίας και επεξεργασίας 

σημάτων. Πρόκειται για εξοπλισμό που συλλέγει τα δεδομένα των αισθητήρων, τα 

μορφοποιεί κατάλληλα και με τη χρήση ειδικού αλγορίθμου υπολογίζει το βάρος των 

απορριμμάτων, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει και τον αναγνώστη RFID. Μεταφέρει το 

σύνολο των δεδομένων (βάρος και ταυτότητα κάδου) στη μονάδα τηλεματικής του 

οχήματος. Η μονάδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτοδιάγνωσης βλαβών στους 

περιφερειακούς αισθητήρες και ενημέρωσης του κέντρου ελέγχου σχετικά με τις 

βλάβες αυτές, δίνοντας τη δυνατότητα έγκαιρης επισκευής του συστήματος ζύγισης 

και αυξάνοντας περισσότερο την αξιοπιστία του. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης IV, V και VI. 

B.4.2.3 Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων με την 

εγκατάσταση περιβαλλοντικών αισθητήρων 

Στο πλαίσιο δράσεων της Έξυπνης πόλης, η «Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης 

περιβαλλοντικών δεδομένων με την εγκατάσταση περιβαλλοντικών αισθητήρων» θα 

επιτρέψει τη συνεχή παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας, σε 

πραγματικό χρόνο, προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Ο Δήμος 

Ιωαννιτών είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Περιφέρειας με πλήθος δραστηριοτήτων, 

ενώ έχει επίσης μεγάλο μέρος αστικού ιστού.  

H Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων θα είναι μια 

ολοκληρωμένη Internet of Things (ΙοΤ) πλατφόρμα παρακολούθησης πολλαπλών 

μεγεθών, χρησιμοποιώντας ευφυείς κόμβους αισθητήρων, μικρού μεγέθους και με 

δυνατότητα τοποθέτησης εντός του αστικού ιστού. Το δίκτυο αισθητήρων θα 

περιλαμβάνει δεδομένα διαφόρων τύπων και θα είναι ενεργειακά αυτόνομο με 

χρήση φωτοβολταϊκών πάνελς. Κάθε κόμβος αισθητήρων θα μπορεί να μεταδώσει 

τις μετρήσεις των αισθητήρων απευθείας στο Διαδίκτυο μέσω σύνδεσης WiFi ή 

LoRaWAN. Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης, τα δεδομένα θα μπορούν να 

αποθηκευτούν σε τοπικό μέσο/τοπική βάση δεδομένων. 

Σκοπός είναι, σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία εντός του οικιστικού ιστού, να 

αποτιμώνται σε πραγματικό χρόνο, τα συστατικά της ρύπανσης όπως τα επίπεδα των 

σωματιδίων (PM 1, PM 2.5, PM 10), το όζον (Ο3), τα οξείδια του Αζώτου (NOX), το 

μονοξείδιο και το διοξείδιο του Άνθρακα (CO, CO2) το διοξείδιο του θείου (SO2) και 

άλλα κατά περίπτωση. Παράλληλα θα μπορούν να μετρηθούν και βασικές 

μετεωρολογικές παράμετροι (θερμοκρασία, υγρασία κ.α.), οι οποίοι συμβάλουν στην 

συσσώρευση των ρύπων αλλά και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών. Τα δεδομένα 

από κάθε σταθμό θα συγκεντρώνονται σε κεντρική εφαρμογή διαχείρισης και 

παρουσίασης στο σύννεφο (cloud-based application) όπου θα αποθηκεύονται, θα 
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επεξεργάζονται και θα παρουσιάζονται σε πολλαπλές μορφές για την πληρέστερη 

κατανόηση.  

 

Για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών μεγεθών και της αιθαλομίχλης στο 

Δήμο Ιωαννιτών θα εγκατασταθούν τέσσερις(4) περιβαλλοντικοί σταθμοί μικρού 

μεγέθους και εξωτερικού χώρου, δημιουργώντας ένα αυτόνομο αστικό δίκτυο. 

Έχουν επιλεγεί να εγκατασταθούν στα παρακάτω σημεία : 

 Κτίριο Δημαρχείου 

 7οΛύκειοΙωαννίνων 

 Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Ανατολής 

 Περιοχή Αμπελοκήπων 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές της εφαρμογής περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης VII. 

Κάθε σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων θα είναι αυτόνομος 

ενεργειακά (με χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και εσωτερικής επαναφορτιζόμενης 

μπαταρίας), και θα μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά αισθητήρια όργανα, ανάλογα 

με την διαμόρφωση. Η επικοινωνία και αποστολή των δεδομένων θα είναι δυνατή 

μέσω WiFi ή LoRaWAN. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης VIII. 

Θα ενσωματώνει αισθητήρες που σε πραγματικό χρόνο θα καταγράφουν τιμές για τη 

θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος και την πίεση της ατμόσφαιρας, θα 

μετράνε τα συστατικά της ρύπανσης όπως τα επίπεδα των σωματιδίων PM 1, PM 2.5, 

PM 10, το όζον (Ο3), το μονοξείδιο του αζώτου NO και το μονοξείδιο του άνθρακα CO, 

το διοξείδιο του αζώτου NO2και το διοξείδιο του άνθρακα CO2, και το διοξείδιο του 

θείου SO2. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης IX, X, XI, XII, XIII και XIV. 
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Β.4.3Πακέτο Εργασίας 3 “Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού” 

Β.4.3.1 Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού 

Με δεδομένο ότι η αστικοποίηση αυξάνεται και το 66% της ενέργειας παγκοσμίως 

καταναλώνεται στις πόλεις, δημιουργείται αναπόφευκτα η ανάγκη για καινοτόμες 

παρεμβάσεις και δράσεις που στόχο θα έχουν την βέλτιστη κατανάλωση και 

παραγωγή ενέργειας, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο και χρήμα. Σκοπός είναι να 

μετατραπεί το σύστημα φωτισμού περιοχών του Δήμου Ιωαννιτών σε «έξυπνο», 

προσφέροντας τη δυνατότητα διαχείρισης κάθε λαμπτήρα ξεχωριστά με την επιλογή 

έναυσης/τερματισμού λειτουργίας, μεταβολής επιπέδου φωτισμού, καθώς και 

επίβλεψη της κατάστασής του.  

 

 
Σύστημα διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού με LEDs. 

Τέτοια συστήματα καθιστούν επίσης εφικτή την εφαρμογή έξυπνων σεναρίων 

χρήσης, όπως τη διαχείριση του φωτισμού βάσει καιρού/θερμοκρασίας, κίνησης 

ανθρώπων/αυτοκινήτων, ή συνδυασμού περισσοτέρων παραμέτρων. Όλες οι 

λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσα από ένα ευέλικτο και φιλικό στην χρήση 

περιβάλλον εργασίας, υλοποιημένο πάνω σε πλατφόρμα νέφους (προσβάσιμη από 

οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή). Η παρούσα δράση σε συνδυασμό με 

LED φωτιστικά σώματα, μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας 

μέχρι και 80% (ως 70% από το φωτιστικό σώμα και επιπλέον 10% από την διαχείριση), 

παρέχοντας δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και 

ευκολία στη συντήρηση και υποστήριξη της υποδομής. 

Ο Δήμος Ιωαννιτών διαθέτει διακόσια σαράντα (240) φωτιστικά σώματα LEDστο 

κέντρο της πόλης, τα οποία είναι σε θέση να ενσωματώσουν τον κατάλληλο 

εξοπλισμό για να αποτελέσουν μέρος της “έξυπνης πόλης”. 

Ειδικότερα τα φωτιστικά σώματα LED βρίσκονται στις παρακάτω οδούς : 
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 Μ. Αγγέλου  

 Βλαχλείδη 

 Οπλαρχηγού Πουτέτση 

 Γ. Σακκά  

 Ζυγομάλη 

 Μελανίδη 

 Παπάζογλου  

 Παπαδοπούλου  

 Λόρδου Βύρωνος και κάθετες  

 Βενιζέλου  

 Κατσιμήτρου 

 Κωλέττη 

 Ζάππα  

 Τοσίτσα  

 Φιλίτη 

 Μαρούλη  

 Κατσαρη 

 Γεναδίου 

 Σκουφά  

 Γοργόλη 

 Ευθυμίου  

 Γ. Σκίπη 

 Κόμβος Βελουχιώτη  

Και στα πάρκα: 

 Άλσος  

 Γ. Μπέγκα 

 Πλατεία Μαβίλη  

 Πλατεία Πάργης 

 Πάρκο Γηροκομείου 

Σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι αισθητήρες που θα εντοπίζουν την 

ένταση του φυσικού φωτός και την παρουσία ανθρώπων ή αυτοκινήτων ώστε να 

προσαρμοστεί ο φωτισμός των λαμπτήρων στους δημόσιους χώρους, στο επιθυμητό 

επίπεδο, αλλά και να ελέγχονται απομακρυσμένα. 

Η παραπάνω δράση στοχεύει στην εξοικονόμηση πόρων, στην αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση της κατανάλωσης. 
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Οι αναλυτικές προδιαγραφές της εφαρμογής περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XV. 

Β.4.3.2 Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού LED 

Ο ασύρματος ελεγκτής επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες.  

 Λήψη δεδομένων και προώθηση προς το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης 
αναφορικά με τα ηλεκτρικά μεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, το 
ρεύμα, το συντελεστή ισχύος, την καταναλισκόμενη ενέργεια. Οι μετρήσεις 
ενέργειας να πραγματοποιούνται από μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1%. 

 Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις να προσδιορίζεται αν το φωτιστικό 
λειτουργεί φυσιολογικά σύμφωνα με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. 
Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν συμβαδίζουν με τα όρια που έχουν οριστεί 
από την υπηρεσία, να δημιουργούνται και να στέλνονται συναγερμοί στο 
κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το 
πρόβλημα. 

 Λήψη και προώθηση δεδομένων  σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του 
φωτιστικού.  

 Να στέλνει εντολές στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού ώστε να ανάβει 
και να σβήνει το φωτιστικό αλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό 
επίπεδο έντασης φωτισμού (λειτουργία dimming). 

 Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας (πχ. Παρεμβολές κλπ) με τον κεντρικό 
ελεγκτή ο ασύρματος ελεγκτής να λειτουργεί αυτόνομα το φωτιστικό 
ελέγχοντας την έναυση / σβέση.  

 Ενσωματωμένος αλγόριθμος λειτουργίας CLO (Constant Lumen Output) με 
ρυθμίσεις προγραμματιζόμενες από το χρήστη για περαιτέρω εξοικονόμηση 
ενέργειας μέσω απαλοιφής του επιπλέον φωτισμού λόγω συντελεστή 
συντήρησης 

 Να φέρει τουλάχιστον τις παρακάτω διεπαφές: 

o Είσοδο αισθητήρα: αισθητήρα κίνησης ο οποίος βρίσκεται 
εργοστασιακά τοποθετημένος στο κάτω μέρος του φωτιστικού 
σώματος. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XVI. 

Β.4.3.3 Ασύρματος τοπικός κόμβος επικοινωνίας (gateway) δεδομένων 

τηλεδιαχείρισης φωτιστικών LED 

O ασύρματος τοπικός κόμβος επικοινωνίας (gateway) είναι εκείνη η συσκευή που 

τοποθετείται στο εσωτερικό ενός εκ των pillar της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού ή 

σε τέτοιο εξωτερικό σημείο εντός τουλάχιστον IP65 στεγανού κυτίου, για να 
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μεταφέρει ασύρματα πληροφορίες ανάμεσα στους ελεγκτές των φωτιστικών και το 

κεντρικό λογισμικό διαχείρισης, λειτουργώντας ως ελεγκτής περιοχής των υπό 

διαχείριση δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη 

αρχιτεκτονική τους. 

Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι μια συσκευή εύκολα ρυθμιζόμενη 

και προγραμματιζόμενη με γλώσσα προγραμματισμού Python ή άλλη και να μπορεί 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω 

ενσωματωμένου webserver. Βασικό χαρακτηριστικό του τοπικού κόμβου 

επικοινωνίας θα πρέπει να είναι η ασφαλής μετάδοση δεδομένων και θα πρέπει να 

μπορεί να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Να αποθηκεύει τα δεδομένα ρύθμισης που ορίζει ο χρήστης και να στέλνει 
σήματα ελέγχου σε κάθε ελεγκτή φωτιστικού. 

 Να ζητάει δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας / δεδομένα 
σφαλμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία να τα προωθεί στο 
κεντρικό λογισμικό διαχείρισης.  

 Πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 120 ελεγκτών φωτιστικών 
όταν ο πρώτος στη σειρά από αυτούς βρίσκεται σε απόσταση μέχρι και 100m, 
από τη θέση που είναι εγκατεστημένος. 

 Η σύνδεση και επικοινωνία του τοπικού κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό 
λογισμικό διαχείρισης  θα γίνεται μέσω του διαδικτύου, είτε με πρόσβαση σε 
υπάρχον τοπικό δίκτυο (εφόσον υπάρχει) μέσω καλωδίου Εthernet, είτε 
ασύρματα μέσω ενσωματωμένου 2G ή 3G modem ή 4Gmodem στον τοπικό 
κόμβο επικοινωνίας. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων μέσω 
ενσωματωμένου modem θα απαιτείται μια απλή κάρτα SIM για M2M 
επικοινωνία, χωρητικότητας τέτοιας ώστε να καλύπτεται το πλήθος των 
δεδομένων αποστολής μεταξύ του τοπικού κόμβου και του κεντρικού 
λογισμικού διαχείρισης (τουλάχιστον 300MB). H SIM card μπορεί να 
χρησιμοποιεί public IP (είτε δυναμική, είτε σταθερή) ή εσωτερική IP για 
σύνδεση VPN (για μεγαλύτερη ασφάλεια). Προτιμότερη είναι η χρήση 
σταθερής ΙP. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται δυναμική IP, ο ανάδοχος 
πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη υπηρεσίας DNS. Σε περίπτωση που τύχει 
και διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο η κάρτα θα πρέπει να έχει 
ενεργοποιημένη την υπηρεσία SMS ώστε να μπορούν να σταλούν ερωτήματα 
και απαντήσεις μέσω αυτού.  

 Να μπορεί να στέλνει εντολές έναυσης / σβέσης (εντολή έναυσης – σβέσης –
switching signal) μέσω ψηφιακής εισόδου.  

 Όλες οι παράμετροι λειτουργίας του τοπικού κόμβου πρέπει να είναι 
προσαρμόσιμες ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, αλλά η πρόσβαση σε 
αυτές θα πρέπει να προστατεύεται με κωδικό. Για λόγους ασφάλειας ο 
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τοπικός κόμβος πρέπει να υποστηρίζει την λειτουργία IP Filtering ώστε να 
είναι θωρακισμένος από κακόβουλες απομακρυσμένες συνδέσεις. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XVII. 

Β.4.3.4Εφαρμογή παρακολούθησης της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια με 

την χρήση κατάλληλων ψηφιακών αναλυτών 

Τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης ενέργειας χρησιμοποιούν αισθητήρες και 

προηγμένους μετρητές για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιώσουν την παραγωγή 

και διανομή της ενέργειας. Οι “έξυπνες” δράσεις στοχεύουν στην εξοικονόμηση 

πόρων, στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη μείωση της κατανάλωσης και 

των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η 

τοποθέτηση σε κτίρια κατάλληλων αισθητήρων για παρακολούθηση της 

κατανάλωσης ρεύματος. 

Η συνεχής αύξηση που παρατηρείται στην κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια είναι 

τόσο ποσοτική, καθώς καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια σε απόλυτο μέγεθος, 

όσο και ποιοτική, επειδή χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τον ηλεκτρισμό. Ο 

κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία στην 

εξοικονόμηση ενέργειας η οποία μπορεί επιτευχθεί σε ένα κτίριο, έχει η ενεργειακή 

συμπεριφορά του χρήστη. Από την μη ορθολογική χρήση του κτιρίου και των 

συστημάτων του, μπορεί να μειωθεί σημαντικά η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. 

 

 
Σύστημα δικτύου έξυπνων μετρητών. 

 

Οι έξυπνες συσκευές μέτρησης (smart energy meter) και οι συνοδευτικές 

πλατφόρμες παρακολούθησης επιτρέπουν την κατανόηση και τον έλεγχο  του 

ενεργειακού προφίλ ενός κτηρίου. Διευκολύνουν στη μείωση ή στην μετακίνηση της 

χρήσης ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, και βοηθούν στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του δικτύου. Τα συστήματα έξυπνης 
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παρακολούθησης συλλέγουν συνεχώς δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας, και βοηθούν στην ερμηνεία τους μέσα από στιγμιαία και 

ιστορικά στοιχεία, καθώς και στις αντίστοιχες προσαρμογές. Παράλληλα πολλές 

εγκαταστάσεις μπορούν να αναλυθούν ταυτόχρονα κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ 

πολλαπλών συσκευών μέτρησης ή μεταξύ χρονικών περιόδων. Τα συστήματα 

έξυπνης παρακολούθησης επιβεβαιώνουν επίσης ότι οι διάφορες ενέργειες που 

λαμβάνονται για την εξοικονόμηση ενέργειας, έχουν εφαρμοστεί πλήρως και 

αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Έχουν επιλεγεί τέσσερα (4) δημοτικά κτίρια που θα παρακολουθούνται ενεργειακά 

και η πληροφορία αυτή θα αποτυπώνεται στην πλατφόρμα IoT. 

Αυτά είναι τα : 

 Κτίριο Δημαρχείου 

 Πνευματικό Κέντρο 

 7ο Λύκειο Ιωαννίνων 

 Κτίριο που φιλοξενεί τις Δ/νσεις ΚΕΠ και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής (Ελ.Βενιζέλου 4). 

Στόχος είναι να καταγράφεται η ενεργειακή κατανάλωση των παραπάνω κτιρίων 

ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για 

εξοικονόμηση πόρων. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η απομακρυσμένη διαχείριση 

των συγκεκριμένων κτιρίων. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές της εφαρμογής περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XVIIΙ. 

Σε κάθε κτίριο θα τοποθετηθεί ένας ψηφιακός αναλυτής κατανάλωσης ενέργειας, με 

ένα μετασχηματιστή ρεύματος και ένα δρομολογητή. 

Οι ψηφιακοί αναλυτές θα μπορούν να καταγράψουν : 

 Τρέχουσα τάση και ένταση ρεύματος ανά φάση, 

 Τρέχουσα πραγματική ισχύ της κάθε τάσης, 

 Συνολική Κατανάλωση ενέργειας (ενεργή ισχύς και άεργο ισχύς), 

 Φαινόμενη/Άεργο ισχύ ανά φάση καθώς και συνολικές τιμές, 

 Συχνότητα λειτουργίας, 

 Συνολική Ισχύ. 

Θα συνδέονται με τους δρομολογητές οι οποίοι θα αποστέλλουν την πληροφορία 

στην εφαρμογή. 
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Β.4.3.5 Ψηφιακός αναλυτής κατανάλωσης ρεύματος 

Μετρητής ενέργειας με ενσωματωμένη μνήμη για καταγραφή των ενεργειακών 

δεδομένων που θα ενημερώνει αυτόματα ανά συχνά χρονικά διαστήματα για την 

κατανάλωση ενέργειας του φωτισμού, της θέρμανση και των άλλων ηλεκτρικών 

συσκευών.  

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XIΧ. 

Β.4.3.6 Μετασχηματιστής ρεύματος 

Πρόσθετος αισθητήρας ρεύματος για ασύρματο μετρητή που θα λειτουργεί με 

πομπούς μπαταρίας και ράγας. Για χρήση έως 100Α/φάση, ή μέγιστη εξωτερική 

διατομή καλωδίου 12 χιλιοστά. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XΧ. 

Β.4.3.7 Αναμεταδότης μετρητή ενέργειας 

Αναμεταδότης δεδομένων του ψηφιακού αναλυτή κατανάλωσης ρεύματος. Τα 

δεδομένα θα συλλέγονται στη συσκευή από τον εγκατεστημένο μετρητή, και θα 

μεταφέρονται στην εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης 

ηλεκτροφωτισμού. 

Θα ενημερώνεται αυτόματα ανά συχνά χρονικά διαστήματα από τον μετρητή του 

συστήματος, για τη κατανάλωση ενέργειας του φωτισμού, της θέρμανση και των 

άλλων ηλεκτρικών συσκευών. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XΧI. 

Β.4.4 Πακέτο Εργασίας 4 “Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος” 

B.4.4.1 Ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος 

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος το οποίο τηρείται σήμερα στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας και η αντίστοιχη εφαρμογή διαχείρισής τους. 

Με την ψηφιοποίηση του αρχείου των φακέλων των οικοδομικών αδειών θα 

εξυπηρετούνται οι πολίτες και η υπηρεσία ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

του Κτηματολογίου των δασικών χαρών και της ηλεκτρονικής ταυτότητας των 

κτιρίων. 

Ο συνολικός όγκος του προς ψηφιοποίηση αρχείου, εκτιμάται σε περίπου πενήντα 

μία χιλιάδες (51.000) φακέλους οι οποίοι χρονολογούνται από το 1960 έως και 

το2000, όπως προκύπτει από το 76594/12088/28-11-2019 έγγραφό της Διεύθυνση 
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Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας. Πρόκειται για παλαιό αρχείο που περιλαμβάνει 

δύο κατηγορίες φακέλων : 

 τους φακέλους των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από το 1960 έως το 

1983, που περιλαμβάνουν την αλληλογραφία – έντυπα, τα αρχιτεκτονικά και 

τα στατιστικά σχέδια με τον παλιό τρόπο έκδοσης αδειών 

 τους φακέλους από το έτος 1983 έως και το 2000 που περιλαμβάνουν πιο 

σύνθετους φακέλους με περισσότερα στοιχεία. 

Όλα τα παραπάνω βρίσκονται αρχειοθετημένα.  

Η αρχειοθέτηση γίνεται σύμφωνα με τον Αριθμό Οικοδομικής Αδείας και το Έτος.  

Το μέγεθος των εγγράφων κυμαίνεται από έγγραφα μικρότερα του DINA3 έως και 

έγγραφα όπως για παράδειγμα τοπογραφικά, κατόψεις κλπ. τα οποία ενδέχεται να 

ξεπερνούν σε μέγεθος το DINA0. 

Το προς ψηφιοποίηση φυσικό αρχείο βρίσκεται τοποθετημένο σε χώρους του κτιρίου 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, ταξινομημένο με βάση τον Αριθμό 

Οικοδομικής Άδειας και το Έτος (ο αριθμός αδείας και το έτος αναγράφονται 

εξωτερικά του κάθε φακέλου για όλα τα είδη των εγγράφων). 

Χειρισμός υλικού προς ψηφιοποίηση 

Το έργο της ψηφιοποίησης θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

Μέρος του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε μηχανικές 

καταπονήσεις. Η χρήση του και οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του απαιτούν 

ιδιαίτερους τρόπους προσέγγισης. Πρέπει κατά τη διάρκεια των εργασιών 

ψηφιοποίησης του, να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο για να 

αποφευχθεί η οποιαδήποτε βλαπτική επίδραση επί των απεικονιστικών εξετάσεων, 

των εγγράφων και της βιβλιοδέτησης. Κατά το χειρισμό του υλικού που θα 

ψηφιοποιηθεί, οι εργαζόμενοι του αναδόχου πρέπει να είναι απολύτως ενήμεροι ότι 

: 

1. απαγορεύεται η οποιαδήποτε φθορά των προς ψηφιοποίηση φακέλων. 

2. δεν επιτρέπεται η ανάγνωση και διάδοση των φακέλων προς ψηφιοποίηση, 

καθώς πρόκειται για προσωπικά δεδομένα 

Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο 

για την προστασία και την ασφάλεια του εν λόγω υλικού. Τυχόν αμέλεια ή φθορά του 

υλικού από υπαιτιότητα δική του, ή της ομάδας εργασίας, επιφέρει σημαντικές 

κυρώσεις που αποφασίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με το είδος και την 

έκταση των φθορών. 

Ταξινόμηση 
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Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει την ταξινόμηση των εγγράφων σε 

τέσσερις (4) κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Εντύπων (Θα περιλαμβάνει στέλεχος, φορολογικά, τίτλους ιδιοκτησίας, 

αλληλογραφία) 

2. Αρχιτεκτονική μελέτη (Τοπογραφικά, Αρχιτεκτονικά) 

3. Στατική μελέτη 

4. Λοιπές μελέτες 

Το σύνολο των παραπάνω κατηγοριών εγγράφων μπορεί να απαντηθεί σε κάποιες 

από τις κατηγορίες αρχείων ή υποσύνολό τους ανάλογα με το είδος του αρχείου. 

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προχωρήσει σε ταξινόμηση των εγγράφων 

σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες για το σύνολο των αρχείων που θα 

επεξεργαστεί με σκοπό την ομαδοποίηση του υλικού κάθε φακέλου σε κατηγορίες 

και τη διατήρηση ομοιομορφίας στους φακέλους. 

Σάρωση 

Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά στην ψηφιοποίηση (με τη μέθοδο της σάρωσης) 

των εγγράφων των φακέλων. 

Αρχικά θα πρέπει ο Ανάδοχος να προχωρήσει σε σάρωση όλων των “Στελεχών 

οικοδομικών αδειών” βάσει του Αριθμού Οικοδομικής Αδείας. Σε περίπτωση που 

κάποιο στέλεχος οικοδομικής άδειας δεν εντοπίζεται θα πρέπει να αντλείται από τον 

Φάκελο της αντίστοιχης Οικοδομικής Άδειας έτσι ώστε στο τέλος του Έργου να 

υπάρχει 1:1 αντιστοιχία μεταξύ των Στελεχών και των Φακέλων Οικοδομικών Αδειών. 

Πριν από τη σάρωση του κάθε φακέλου, ο χρήστης σάρωσης θα πρέπει να 

συμβουλεύεται αρχικά τη φόρμα καταγραφής ιδιαιτεροτήτων του αρχείου που θα 

έχει τηρήσει κατά την προετοιμασία των εγγράφων, ώστε αφενός να αντιμετωπίσει 

με τη δέουσα προσοχή υλικό που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει υποστεί 

συντήρηση, και αφετέρου να το προωθήσει στο κατάλληλο μηχάνημα ανάλογα με το 

μέγεθος και το είδος του αρχείου (Ταχυσαρωτής, Σαρωτής Σχεδίων, Επίπεδος 

Σαρωτής). 

Για τη σάρωση των εγγράφων θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέσει το κατάλληλο 

μηχάνημα έτσι ώστε να καλύπτει το σύνολο των εγγράφων του αρχείου. 

 Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να διαθέσει τα κάτωθι είδη σαρωτών: 

1. Ταχυσαρωτή 

2. Σαρωτή σχεδίων μεγέθους A0+ 

3. Επίπεδο σαρωτή Α2+ 
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Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των εγγράφων μέχρι και το 1980 χρήζουν σάρωσης 

από επίπεδο σαρωτή, ενώ υπάρχουν και σχέδια μεγέθους μεγαλύτερου από DIN Α0 

των οποίων η πλήρης και αποτελεσματική σάρωση θα πρέπει να διασφαλιστεί.  

Τα ψηφιακά αντίγραφα θα πρέπει αποθηκεύονται σε μορφότυπο (format) JPG και 

συγκεκριμένα: 

 Η σάρωση θα πρέπει να γίνει σε αποχρώσεις του γκρι (greyscale) στα 300 dpi  

και η μορφή των αρχείων θα πρέπει να είναι JPG με συμπίεση 75%.  

Η σάρωση των εγγράφων θα γίνει βάσει του Αριθμού Οικοδομικής Αδείας και του 

Έτους ανά κατηγορία.  

Τα ψηφιακά υποκατάστατα θα πρέπει να αποτελούν ακριβή αντίτυπα των 

πρωτότυπων  (1:1) εγγράφων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, το είδος χαρτιού, το 

χρωματισμό τους, διπλές όψεις κλπ.  

Κατά την διαδικασία σάρωσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει λογισμικό 

ψηφιοποίησης που να επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του ψηφιοποιημένου αρχείου σε 

ότι αφορά τα κάτωθι: 

 Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας (brightness) και της αντίθεσης 

(contrast), 

 Ίσιωμα της σελίδας (deskew), 

 Αφαίρεση του κενού περιθωρίου (crop), 

 Αφαίρεση θορύβου κλπ.  

Η επεξεργασία που θα πραγματοποιηθεί στα ψηφιακά υποκατάστατα που θα 

προκύψουν θα πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή με σκοπό την επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής ομοιότητας με τα πρωτότυπα έγγραφα.  

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη δεν είναι 

ικανοποιητικό, η σελίδα θα πρέπει να επαναψηφιοποιείται, μέχρι το αποτέλεσμα να 

είναι το επιθυμητό.  

Η αποθήκευση των ψηφιακών αντιγράφων θα γίνεται σε μορφή PDF.  

Κάθε έγγραφο ανά κατηγορία και ανά είδος αρχείου θα αποτελεί από μόνο του ένα 

αρχείο PDF. 

Αναφορικά με τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα πρέπει να 

πληρούνται τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 Θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές σάρωσης 

τόσο σε επίπεδο ποιότητας (π.χ. dpi, color), αλλά και με ταχύτητα τέτοια που 

θα εξασφαλίζει την εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων 
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ολοκλήρωση του έργου, 

 Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να έχει διεθνή παρουσία και 

αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία στον χώρο της κατασκευής εξειδικευμένου 

εξοπλισμού σάρωσης, 

 Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη τεχνική 

υποστήριξη στην Ελλάδα, 

 Το λογισμικό σάρωσης θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατό με τον 

εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Κατά προτίμηση από την ίδια 

κατασκευάστρια εταιρεία, 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση στη σάρωση και 

ψηφιοποίηση εγγράφων, 

 Τέλος, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία των σαρωτών θα πρέπει να είναι εντός 

των ευρωπαϊκών ορίων. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξη Στελεχών οικοδομικών αδειών ή και οποιουδήποτε 

εγγράφου και σχεδίου, καθώς επίσης και ολόκληρου φακέλου οικοδομικής αδείας, 

θα γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή όπου θα σημειώνεται ο αριθμός αδείας, το είδος, 

το έτος και η χρονική στιγμή διαπίστωσης της έλλειψης.  

Το παραπάνω αρχείο θα παραδίδεται καθημερινά στην επιβλέπουσα υπηρεσία και 

με την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί και το συνολικό αρχείο 

Μετεπεξεργασία 

Μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επαναφέρει 

τα έγγραφα στην αρχική τους κατάσταση.  

Ποιοτικοί Έλεγχοι 

Ο έλεγχος ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας 

ψηφιοποίησης, διότι διασφαλίζει την επίτευξη των αρχικών προσδοκιών σχετικά με 

την ποιότητα του αποτελέσματος. Συμπεριλαμβάνει τεχνικές και διαδικασίες 

πιστοποίησης της ποιότητας, της ακρίβειας και της συνέπειας του ψηφιακού 

προϊόντος και συμβάλλει στην ανακάλυψη προβλημάτων της διαδικασίας 

ψηφιοποίησης. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει ποιοτικά τα ψηφιακά αντίγραφα που 

θα δημιουργηθούν. Οι έλεγχοι των ψηφιακών αντιγράφων θα πραγματοποιούνται 

παρουσία της Επιτροπής Ποιοτικής Ποσοτικής Παραλαβής (ΕΠΠΠ) προαιρετικά κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφιοποίησης, αλλά υποχρεωτικά μετά την 

ολοκλήρωσή της. 

Η ποιότητα των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων θα ελεγχθεί με κριτήρια οπτικής 

εξέτασης της εικόνας. Τα βασικά σημεία ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' 

ελάχιστον τα ακόλουθα: την ορθή μορφή των ψηφιακών αρχείων (file format), την 
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ορθή ονοματολογία των ψηφιοποιημένων αρχείων, την πληρότητα των 

μεταδεδομένων, τη δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων στα παραδοτέα 

αρχεία. 

Η διαδικασία του ελέγχου ποιότητας προϋποθέτει τον καθορισμό αποδεκτών ή μη 

αποδεκτών ορίων και χαρακτηριστικών, ώστε να είναι εμφανές, αν ένα ψηφιακό 

αντικείμενο είναι ικανοποιητικό ή όχι. Τα ελάχιστα στοιχεία στα οποία προτείνεται 

να εστιάζεται ο έλεγχος ποιότητας είναι: 

1. Η ύπαρξη ψηφιακών αντιγράφων για όλα τα πρωτότυπα που 

ψηφιοποιήθηκαν και η εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν διπλές ψηφιοποιήσεις. 

2. Η χρήση κατάλληλης ονοματολογίας και συγκεκριμένης κωδικοποίησης των 

δεδομένων που θα ψηφιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί 

με την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΠΠΠ και χρήστες) για την ανάπτυξη του 

συστήματος ονοματολογίας και κωδικοποίησης. 

3. Τον έλεγχο των μεταδεδομένων ως προς την πληρότητα και την ορθότητά 

τους. 

4. Τον έλεγχο των παραδοτέων αρχείων ως προς το αν έχουν περάσει από 

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων. 

5. Οι σαρωμένες σελίδες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν δηλαδή το 

σύνολο των πληροφοριών που απεικονίζονται στο πρωτογενές Υλικό. 

6. Στις σαρωμένες εικόνες δεν πρέπει να εμφανίζονται γραμμές θορύβου από 

κακή σάρωση (bad scan lines), κενά τμήματα εικόνας καθώς και διπλά είδωλα 

λόγω αστοχίας στη σάρωση. Επίσης, δεν πρέπει να εμφανίζονται γρατσουνιές 

(scratches), σκόνη, βρωμιά (lint), λεκέδες / κηλίδες, στίγματα καθώς και άλλα 

ελαττώματα / ατέλειες, εκτός αυτών που προέρχονται από το πρωτογενές 

Υλικό. 

7. Ανάλυση σάρωσης (dpi, βάθος χρώματος κλπ.) σύμφωνα με τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές 

B.4.4.2 Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Απαιτούμενου Πληροφοριακού Συστήματος 

Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιοποιημένων Εγγράφων 

Το υπό εγκατάσταση σύστημα αποθήκευσης, διαχείρισης και διάθεσης των 
ψηφιοποιημένων εγγράφων θα πρέπει να ικανοποιεί μία σειρά από προδιαγραφές 
οι οποίες στοχεύουν στην πλήρη εκμετάλλευση του από τους χρήστες του 
συστήματος.  

Οι αναλυτικές προδιαγραφές της εφαρμογής περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XXΙΙ. 
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Β.4.5 Πακέτο Εργασίας 5 “Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου 

«beacon»” 

B.4.5.1 Καινοτόμα εφαρμογή τουριστικής προβολής (Tourism Mobile Αpp) με τη χρήση 

έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon» 

Η εφαρμογή τουριστικής προβολής με χρήση beacons θα επιτρέψει καταρχήν την 

υλοποίηση καινοτόμων και αλληλεπιδραστικών θεματικών τουριστικών πακέτων που 

περιλαμβάνουν περιπατητικές και όχι μόνο διαδρομές, για τη γνωριμία με την 

περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών μέσα από ένα εναλλακτικό είδος τουρισμού. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο θα δώσει την δυνατότητα διασύνδεσης των επισκεπτών της πόλης 

με τις τοπικές επιχειρήσεις, και την παροχή σύνθετων προωθητικών ενεργειών και 

προσφορών.  

Τα beacons είναι ένα είδος τεχνολογίας μικρο-εντοπισμού χαμηλού κόστους που 

χρησιμοποιεί Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης (Bluetooth Low Energy 4.0) και 

μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε τοποθεσία ή αντικείμενο. Μεταδίδουν 

δεδομένα τα οποία μπορούν να λάβουν και να εκμεταλλευτούν τα σύγχρονα κινητά 

τηλέφωνα και tablets, ξεκλειδώνοντας την αναγνώριση μέσω μικρο-εντοπισμού και 

βάσει περιεχομένου. 

 

Με την τοποθέτηση beaconsσε μια σειρά από σημεία ενδιαφέροντος, οστόχος είναι 

πολλαπλός:  

 αλληλεπίδραση και βελτίωση της γενικότερης εμπειρίας όλων των χρηστών, 

ντόπιων και επισκεπτών,  

 ανάδειξη του φυσικού κάλλους, αλλά και της ιστορικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς της περιοχής μέσα από έξυπνες τεχνολογίες, 

 προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και 

 προσέλκυση ενός νέου τουριστικού κοινού. 

Η εφαρμογή τουριστικής προβολής με χρήση beacons θα δημιουργήσει καινοτομία 

σε τρία επίπεδα:  
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 σε τεχνολογικό επίπεδο, ενσωματώνοντας μια νέα μορφή αισθητήρων 

τοποθεσίας με βάση το Bluetooth, για να επισημάνει τις θεματικές διαδρομές 

και να παρέχει, διακριτικά, πληροφορίες και πλοήγηση στους χρήστες. 

 σε επίπεδο περιεχομένου, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας διαδρομές, και 

εμπλουτίζοντάς τες προσεκτικά με πληροφορίες.  

 σε κοινωνικό επίπεδο, ενσωματώνοντας προηγμένες λειτουργίες για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικοποίησης των χρηστών.  

 

 

Τα beacons ή «φάροι» αποτελούν ένα είδος τεχνολογίας μικρο-εντοπισμού χαμηλού 

κόστους που χρησιμοποιεί Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης και μεταδίδουν 

ραδιοσήματα τα οποία μπορούν να λάβουν και να ερμηνεύσουν τα smartphones, 

ξεκλειδώνοντας αντίστοιχο περιεχόμενο. Η καινοτόμα εφαρμογή τουριστικής 

προβολής (Tourism Mobile Αpp) με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon», 

επιτρέπει στους χρήστες της να μετατρέψουν το smartphone τους στον απόλυτο, 

προσωπικό «ξεναγό» απολαμβάνοντας μια μοναδική εμπειρία. Ο τελικός στόχος της 

εφαρμογής είναι να λειτουργήσει όχι απλά ως μια ακόμα εφαρμογή τουρισμού, 

αλλά:  

 ως μια καινοτόμος εφαρμογή ενώνοντας τα αξιοθέατα του Δήμου Ιωαννιτών 

και τις χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες μαζί με τους τοπικούς 

επιχειρηματίες και την τοπική αγορά, και  

 ως μία σύγχρονη πιλοτική υποδομή έξυπνης πόλης χρησιμοποιώντας 

αισθητήρες τελευταίας γενιάς με σημαντικές δυνατότητες επεκτασιμότητας. 

Hυλοποίηση της εφαρμογής τουριστικής προβολής θα βασιστεί καταρχήν στην χρήση 

beaconsτελευταίας τεχνολογίας για χρήση σε εσωτερικά ή εξωτερικά περιβάλλοντα.  
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Οι βασικές λειτουργίες και δράσεις της εφαρμογής τουριστικής προβολής με χρήση 

beacons θα περιλαμβάνουν: 

 Σχεδιασμό και χαρτογράφηση συγκεκριμένων διαδρομών, καθώς και 

καθορισμό του επιπέδου δυσκολίας που διέπει την κάθε διαδρομή, 

 Καθορισμό των διαδρομών που αποτελούν μέρος ενός θεματικού πακέτου, 

 Ανάπτυξη εφαρμογής για λειτουργικά Android και iOS, η οποία θα προσφέρει 

πλοήγηση στο χρήστη, αλλά και επιπλέον περιεχόμενο που θα εμφανίζεται 

ανάλογα με τη θέση του, 

 Ανάπτυξη συνεργατικότητας με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες 

θα μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες αλλά και εντυπώσεις από την 

εκπόνηση μιας διαδρομής, καθώς και να σχολιάζουν αναρτήσεις άλλων, 

 Ανάπτυξη επεκτάσεων (add-ons) με τη μορφή πακέτων προκλήσεων 

(challenges) και προσφορών για τουρίστες και επισκέπτες, με στόχο τη 

δημιουργία κινήτρων για επίσκεψη στις προτεινόμενες περιοχές. 

Θα υλοποιηθούν τα κάτωθι θεματικά τουριστικά πακέτα και διαδρομές που 

συνδέονται και με τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Ιωαννιτών: 

I. Τουριστικό Θεματικό Πακέτο: «Η πόλη δίπλα στη λίμνη» 

1. Η πρώτη διαδρομή θα στηρίζεται στα βασικά αξιοθέατα της πόλης δίνοντας 

στον επισκέπτη την πρώτη γεύση από τα Ιωάννινα, βασιζόμενη στη φράση: 

«Περπάτησε, δοκίμασε, διασκέδασε, ζήσε: Από την λίθινη εποχή, τους 

αρχαιοελληνικούς πολιτισμούς, τα Ρωμαϊκά και τα Βυζαντινά δεσποτάτα, 

μέχρι τους Οθωμανούς πασάδες και το σύγχρονο ελληνικό κράτος, τα ίχνη της 

ιστορίας οδηγούν στα αξιοθέατα, που δεν πρέπει να χάσεις». 

2. Πιο συγκεκριμένα, η διαδρομή θα διασυνδέει το επιβλητικό κάστρο, μία 

βόλτα δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων, μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο, 

επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και στο Δημοτικό 

Λαογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων, καθώς και μια πρώτη επαφή με την 

ξακουστή αργυροχρυσοχοΐα των Ιωαννίνων. 

3. Διαδρομή στο Νησί που θα περιλαμβάνει το γύρο του Νησιού με επίσκεψη 

στις δύο βυζαντινές μονές με μεγάλη ιστορική και θρησκευτική αξία 

(Φιλανθρωπινών και Στρατηγοπούλου), επίσκεψη στο Μουσείο Αλή Πασά και 

Επαναστατικής περιόδου, καθώς και στις υπόλοιπες μονές του Νησιού. Η 

επίσκεψη στο Νησί θα καταλήγει στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα 

Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. 

II. Τουριστικό Θεματικό Πακέτο: «Φυσικά Αξιοθέατα» 

Η διαδρομή θα περιλαμβάνει πεζοπορία κατά μήκος της λίμνης. Θα είναι 

εμπλουτισμένη με πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, τη 

γεωλογία και τη γεωγραφία, καθώς και την ιστορία αλλά και τη μυθολογία που 
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συνδέεται με τη λίμνη. Οι πληροφορίες θα δίνονται στον επισκέπτη, μέσα από 

την εφαρμογή σε όλο το μήκος της διαδρομής, και σε διαφορετικά σημεία. Θα 

γίνεται αναφορά στην Παμβώτιδα, ενώ η Διαδρομή θα περιλαμβάνει πεζοπορία 

από την πλατεία Μαβίλη, μέχρι το «12», τη «Σκάλα», το πάρκο Κατσάρη, τον 

πολυχώρο στα παλιά δημοτικά σφαγεία, την Ακτή Μιαούλη και τον παραλίμνιο 

ποδηλατοδρόμο - πεζόδρομο. 

Τέλος, η διαδρομή, για ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τα φυσικά αξιοθέατα 

της περιοχής, θα συνδέεται και με επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος, καθώς και 

στο Κέντρο Προβολής Σπηλαίου & Υποδοχής Επισκεπτών «Άννα Πετροχείλου». 

IIΙ. Διαδρομές : 

1. Επί της οδού Δωδώνης, Ακαδημία και 7ο Λύκειο  

2. Κεντρική Πλατεία, (Περιφέρεια Ηπείρου) 

3. Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου, (Δημαρχείο) 

4. Λιθαρίτσια, Αρχαιολογικό μουσείο 

5. Διασταύρωση οδού Αβέρωφ με οδό Ανεξαρτησίας και Μητροπόλεως 

6. Κεντρική πύλη του Κάστρου (αρχή της οδού Καραμανλή) 

7. Πλατεία Μαβίλη 

8. Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων (εντός του κάστρου) 

9. Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Βυζαντινό μουσείο 

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για την αρχαιολογική τεκμηρίωση των προτεινόμενων 

πολιτιστικών διαδρομών και συγγραφή των κειμένων, που θα αποτελέσουν το 

περιεχόμενο της ψηφιακής πλατφόρμας. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές της εφαρμογής και της κεντρικής βάσης περιγράφονται 

στους Πίνακες Συμμόρφωσης XXΙΙΙ και XXV. 

B.4.5.2 Beacon 

Πρόκειται για εξοπλισμό που αποτελεί ένα είδος τεχνολογίας μικρο-εντοπισμού 

χαμηλού κόστους που χρησιμοποιεί Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης και 

μεταδίδουν ραδιοσήματα τα οποία μπορούν να λάβουν και να ερμηνεύσουν οι 

έξυπνες φορητές συσκευές.  

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XXIV. 

Β.4.6 Πακέτο Εργασίας 6 “Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social 

Wifi” 

Το ΜΑΝ του Δήμου Ιωαννιτών επεκτείνεται για την  
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 Υποστήριξη λειτουργιών Internet of Thing (IoT) με ασύρματες μονάδες 

συλλογής δεδομένων LoRaWANπου καλύπτουν οριζόντια τις δράσεις της 

έξυπνης πόλης. Το Internet of Things (IoT) μπορεί να οριστεί σαν ένα δίκτυο 

από φυσικά αντικείμενα που μπορούν να επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες και πραγματοποιώντας διάφορες 

ενέργειες. Μία προτεινόμενη ανάπτυξη του διαδικτύου στην οποία κάθε 

αντικείμενο έχει συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο επιτρέποντάς του να στείλει 

και να λάβει δεδομένα. 

 Υποστήριξη της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω WiFiπολιτών και κυρίως 

επισκεπτών σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας και 

δραστηριοτήτων  

Η επέκταση του ΜΑΝ του Δήμου με ασύρματο δίκτυο δεδομένων LoRaWAN έχει 

στόχο το Internet of Things. Το ΙοΤ είναι μία έννοια που αφορά τα αντικείμενα της 

καθημερινότητας μας – από βιομηχανικές μηχανές μέχρι wearable συσκευές που 

χρησιμοποιούν ενσωματωμένους αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων και την 

ανάληψη κάποιας δράσης σε αυτά μέσα σε ένα δίκτυο. Κάποιες από τις αλλαγές που 

θα φέρει το IoT είναι: 

 η επικοινωνία της μηχανής με μηχανή (MTM), 

 η επικοινωνία της μηχανής με μία ολόκληρη υποδομή συστημάτων, 

 η επικοινωνία της μηχανής με το περιβάλλον καθώς και 

 η επικοινωνία με οποιαδήποτε εν δυνάμει «έξυπνη» συσκευή μέσω 

αισθητήρων. 

Με αυτόν το νέο τρόπο επικοινωνίας – μέσω αισθητήρων – η συνδεσμολογία ποικίλει 

από συνδεδεμένα σπίτια και πόλεις μέχρι συνδεδεμένα αυτοκίνητα και μηχανήματα. 

Επιπρόσθετα, η παροχή ασύρματης δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο από τον Δήμο 

είναι ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, για τους δημότες και τους επισκέπτες. 

Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι πολίτες κατέχουν φορητές συσκευές που έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω WiFi, όπως είναι tablets, smartphones, 

φορητοί υπολογιστές κοκ. Παρόλο που οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας διαθέτουν 

πακέτα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μια τέτοια παροχή δίνει τη δυνατότητα σε ακόμα 

περισσότερους πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της φορητής 

τους συσκευής, ή ακόμα και σε όσους διαθέτουν πρόσβαση μέσω κινητής 

τηλεφωνίας, δίνεται η δυνατότητα για περισσότερες ώρες πρόσβασης. Επιπλέον, 

ιδιαίτερη σημασία έχει η υποδομή εάν η περιοχή έχει επισκέπτες τουρίστες, που 

συνήθως δεν έχουν φθηνή πρόσβαση σε δεδομένα μέσω του παρόχου κινητής 

τηλεφωνίας. 
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Με βάση το ευρυζωνικό δίκτυο του Δήμου Ιωαννιτών ως κορμό, η υπάρχουσα 

υποδομή θα επεκταθεί καταρχήν για την οριζόντια υποστήριξη όλων των ΙοΤ 

εφαρμογών της έξυπνης πόλης. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια κοινή 

υποδομή με προηγμένα χαρακτηριστικά που θα επιτρέπει την υλοποίηση σύνθετων 

δράσεων με τον πιο λειτουργικό τρόπο. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με την 

εγκατάσταση τριών (3) ΙοΤ μονάδων συγκέντρωσης δεδομένων (Gateways).  

 

 

Οι βασικές λειτουργίες της ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο για πολίτες και 

επισκέπτες θα υλοποιηθούν με την εγκατάσταση έντεκα (11) access pointsυψηλής 

χωρητικότητας (500+ ταυτόχρονοι χρήστες) και διαθεσιμότητας, με υποστήριξη MU-

MIMO και dualband 2.4/5GH. Τα σημεία εγκατάστασης που έχουν επιλεγεί διαθέτουν 

πρόσβαση στο ΜΑΝ του Δήμου Ιωαννιτών και κατόπιν στο Διαδίκτυο με υψηλή 

χωρητικότητα: 

 Πλατεία Πύρρου  

 Πλατεία Μαβίλη 

 Πνευματικό Κέντρο 

 ΚΕΠΑΒΙ 

 Πολιτιστικός Χώρος Χατζή 

 Σκάλα 

 Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Ανατολής 

 Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Μπιζανίου 

 Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Παμβώτιδας 

 Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Περάματος 

 Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Νήσου 

Β.4.6.1 Ασύρματες μονάδες συγκέντρωσης δεδομένων IoT 

Οι μονάδες θα παρέχουν πλήρη υποστήριξη του πρωτοκόλλου LoRaWAN και 

δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης. Θα επικοινωνούν μέσω 3G και ETHERNET 

με το Διαδίκτυο και θα να είναι αντιβανδαλιστικής κατασκευής για λειτουργία σε 

εξωτερικό χώρο και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (προστασία IP67). Η 
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επικοινωνία με τους αισθητήρες θα γίνεται ασύρματα μέσω LoRA στην 868Mz ISM 

Band.  

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης XXVI. 

Β.4.6.2 Wi-Fiaccesspoint υποστήριξης πολλαπλών χρηστών Multi-UserMIMO (MU-

MIMO) 

Οι βασικές λειτουργίες της ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο για πολίτες και 

επισκέπτες θα υλοποιηθούν με την εγκατάσταση access points υψηλής 

χωρητικότητας (500+ ταυτόχρονοι χρήστες) και διαθεσιμότητας, με υποστήριξη MU-

MIMO και dual band 2.4/5GH. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού περιγράφονται στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης XXVII,XXVIII και XXIX. 
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Παράρτημα : Πίνακες Συμμόρφωσης 

Πακέτο Εργασίας 1 “Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη προβολής 

δεδομένων προς τους πολίτες” 

Πίνακας Συμμόρφωσης I : Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης (Smart City Platform) (IoT 

Middleware) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 
υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών βάσης 
δεδομένων  

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη πολλαπλών δεδομένων (Big Data) 
και λειτουργιών χωρίς περιορισμούς (π.χ. 
αριθμό συσκευών, αριθμό χρηστών) 

ΝΑΙ   

Διασύνδεση των μεμονωμένων εφαρμογών 
και συσκευών (σ.σ. αισθητήρων, 
διασυνδεδεμένων συσκευών, κλπ.), καθώς 
και υφιστάμενων εφαρμογών έξυπνης πόλης 
που διαθέτει ο Δήμος ή νέων εφαρμογών 
που θα προμηθευτεί/αναπτύξει ο Δήμος σε 
επόμενη φάση 

ΝΑΙ   

Να περιγραφεί ο τρόπος της παραπάνω 
διασύνδεσης 

ΝΑΙ   

Κεντρική διαχείριση των ετερογενών 
συστημάτων/συσκευών μέσα από ένα 
ενδιάμεσο λογισμικό (ΙοΤ middleware) που 
θα εξασφαλίζει ότι ανεξαρτήτως 
κατασκευαστή (σε hardware και software) ο 
Δήμος θα μπορεί να διασφαλίζει την 
επιχειρησιακή του στρατηγική μέσα από ένα 
ενιαίο περιβάλλον εργασίας. 

Να 
περιγραφεί 

  

Ανοικτής αρχιτεκτονικής και cloud-based ΝΑΙ   

Υποστήριξη εγκατάστασης στο G-Cloud της 
ΚτΠ Α.Ε για λογαριασμό του Δήμου 
Ιωαννιτών 

ΝΑΙ   

Φιλικό περιβάλλον εργασίας, συμβατό με το 
πρότυπα πρόσβασης που καθορίζονται από 
τον N. 4591/2019 για την προσβασιμότητα 
των ιστότοπων και των εφαρμογών για 
κινητές συσκευές. 

NAI   





49 
 

Υποστήριξη για την ασφάλεια και τον έλεγχο 
της πρόσβασης στα δεδομένα. Το σύστημα 
θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
πιστοποίησης και ελέγχου της πρόσβασης 
στα δεδομένα που τηρούνται. Ο διαχειριστής 
του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να 
καθορίσει τις σχετικές ρυθμίσεις. 

NAI   

Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα 
πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή και με 
λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες 
συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας. Τέτοιες 
απαιτήσεις συνήθως οφείλονται σε αλλαγές 
του νομικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία του φορέα, σε ανασχεδιασμό της 
διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή 
της υπηρεσίας. 

NAI   

Υποστήριξη της συλλογή δεδομένων από τα 
συστήματα του Δήμου καθώς και από 
διάφορες «διασυνδεδεμένες» 
συσκευές/αισθητήρες που είναι 
τοποθετημένες σε υποδομές της πόλης (όπως 
δρόμους, ιστούς οδοφωτισμού, φανάρια 
διαχείρισης της κυκλοφορίας κ.α.), κάνοντας 
χρήση της διαδικτυακής διασύνδεσης 
(ενσύρματής ή ασύρματης) και 
μεταφέροντας την πληροφορία στο G-Cloud 

NAI   

Διασυνδεσιμότητα με τα υφιστάμενα 
πληροφοριακά συστήματα του Δήμου 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να είναι επεκτάσιμη και να 
διαθέτει έτοιμο περιβάλλον ανάπτυξης 
διεπαφών (API –Application Programming 
Interface), για τη διασύνδεση τρίτων 
εφαρμογών 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ασφαλούς διαχείρισης και 
αποθήκευσης δεδομένων  

ΝΑΙ   

Κέντρο ελέγχου λειτουργίας με dashboards, 
όπου να αποτυπώνεται η συνολική εικόνα 
των λειτουργιών της έξυπνης πόλης με 
εύληπτο και κατανοητό τρόπο 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ειδοποιήσεων και συναγερμών 
για συμβάντα 

ΝΑΙ   

Εργαλείο δημιουργίας 
αναφορών/στατιστικών με βάση τα 
αποθηκευμένα στοιχεία του συστήματος και 
σειρά φίλτρων.  

ΝΑΙ   
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Έλεγχος παρακολούθησης κάδων 
βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας 
υπόγειων κάδων με δυνατότητα 
παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής 
των απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

Παρακολούθηση και διαχείριση 
περιβαλλοντικών δεδομένων από αισθητήρες 

ΝΑΙ   

Έλεγχος εξ’ αποστάσεως παρόδιου 
ηλεκτροφωτισμού LED 

ΝΑΙ   

Παρακολούθηση της κατανάλωσης ρεύματος 
σε δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων 
ψηφιακών αναλυτών 

ΝΑΙ   

Παρακολούθηση των ασύρματων μονάδων 
συγκέντρωσης δεδομένων και πρόσβασης 
στο Internet (City Wifi) 

ΝΑΙ   

Mock-upsγια την αποτύπωση της 
λειτουργικότητας της εφαρμογής 

NAI   

Πίνακας Συμμόρφωσης II : Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων ‘έξυπνης πόλης’ 

προς τους πολίτες 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 
υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

Να 
αναφερθούν 

  

Μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) 
διεπαφή χρήστη (user interface) 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών βάσης 
δεδομένων  

Να 
αναφερθούν 

  

Διασύνδεση με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

ΝΑΙ   

Να περιγραφεί ο τρόπος διασύνδεσης με την 
Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και τρίτες 
εφαρμογές 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη εγκατάστασης στο G-Cloud της 
ΚτΠ Α.Ε για λογαριασμό του Δήμου 
Ιωαννιτών 

ΝΑΙ   

Φιλικό περιβάλλον εργασίας, συμβατό με το 
πρότυπα πρόσβασης που καθορίζονται από 
τον N. 4591/2019 για την προσβασιμότητα 
των ιστότοπων και των εφαρμογών για 
κινητές συσκευές. 

NAI   
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Υποστήριξη για την ασφάλεια και τον έλεγχο 
της πρόσβασης στα δεδομένα. Το σύστημα 
θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
πιστοποίησης και ελέγχου της πρόσβασης 
στα δεδομένα που τηρούνται. Ο διαχειριστής 
του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να 
καθορίσει τις σχετικές ρυθμίσεις. 

NAI   

Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα 
πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή και με 
λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες 
συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας. Τέτοιες 
απαιτήσεις συνήθως οφείλονται σε αλλαγές 
του νομικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία του φορέα, σε ανασχεδιασμό της 
διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή 
της υπηρεσίας. 

NAI   

Προβολή πληροφορίας για τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες στον Δήμο και τις 
ελεύθερες θέσεις στάθμευσης 

ΝΑΙ   

Προβολή δεδομένων πληρότητας των 
υπόγειων κάδων λαμβάνοντας τα δεδομένα 
από την εφαρμογή ελέγχου πληρότητας 
υπόγειων κάδων με δυνατότητα 
παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής 
των απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

Προβολή πληροφορίας περιβαλλοντικών 
δεδομένων που συλλέγονται από τους 
σταθμούς μέτρησης 

ΝΑΙ   

Προβολή διαθέσιμων public hot-spots με 
ασύρματο δίκτυο (WiFi) στα όρια του Δήμου 

ΝΑΙ   

Προβολή δεδομένων ενεργειακής 
κατανάλωσης των δημοσίων κτιρίων του 
Δήμου λαμβάνοντας τα δεδομένα από την 
εφαρμογή μέτρησης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας 

ΝΑΙ   

Σύνδεση / πρόσβαση μέσω URLs με 
υφιστάμενα συστήματα και 
ιστότοπους/υπηρεσίες του Δήμου 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ειδοποιήσεων και ενημερώσεων 
για συμβάντα / δράσεις στο Δήμο 

ΝΑΙ   

Mock-upsγια την αποτύπωση της 
λειτουργικότητας της εφαρμογής  

NAI   
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Πακέτο Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων” 

Πίνακας Συμμόρφωσης III : Εφαρμογή παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και 

ελέγχου πληρότητας υπόγειων κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου 

αποκομιδής των απορριμμάτων 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 
υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη του μοντέλου αρχιτεκτονικής 
λογισμικού Model–View–Controller (MVC) 

ΝΑΙ   

Μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) 
διεπαφή χρήστη (user interface) 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών βάσης 
δεδομένων  

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη εγκατάστασης στο G-Cloud της 
ΚτΠ Α.Ε για λογαριασμό του Δήμου 
Ιωαννιτών 

ΝΑΙ   

Φιλικό περιβάλλον εργασίας, συμβατό με τα 
πρότυπα πρόσβασης που καθορίζονται από 
τον N. 4591/2019 για την προσβασιμότητα 
των ιστότοπων και των εφαρμογών για 
κινητές συσκευές. 

NAI   

Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα 
πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή και με 
λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες 
συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας. Τέτοιες 
απαιτήσεις συνήθως οφείλονται σε αλλαγές 
του νομικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία του φορέα, σε ανασχεδιασμό της 
διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή 
της υπηρεσίας. 

NAI   

Εμφάνιση των συνολικών κάδων 
βιοαποβλήτων 

ΝΑΙ   

Εμφάνιση πληροφοριών πληρότητας των 
κάδων βιοαποβλήτων σε πραγματικό χρόνο 

ΝΑΙ   

Εμφάνιση των συνολικών υπόγειων κάδων ΝΑΙ   

Εμφάνιση πληροφοριών πληρότητας των 
υπόγειων κάδων σε πραγματικό χρόνο 

ΝΑΙ   
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Γραφική αναπαράσταση των δεδομένων 
πληρότητας με διαφορετικά, ανά περίπτωση, 
χρώματα, πάνω σε ψηφιακό χαρτογραφικό 
υπόβαθρο του Δήμου 

ΝΑΙ   

Έλεγχος και μεταβολή των παραμέτρων 
λειτουργίας 

ΝΑΙ   

Εργαλείο δημιουργίας αναφορών με βάση τα 
αποθηκευμένα στοιχεία του συστήματος και 
σειρά φίλτρων 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ελεγχόμενης πρόσβασης και 
διαχείριση χρηστών με διαφορετικό ρόλο – 
δικαιώματα (role-based access) 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη για ανοιχτά δεδομένα και 
συνδεσιμότητα με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

ΝΑΙ   

Να περιγράφει ο τρόπος διασύνδεσης της 
εφαρμογής με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

NAI   

Πίνακας Συμμόρφωσης IV : Πομποδέκτης RFID κάδων βιοαποβλήτων 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο 
Να 

αναφερθούν 
  

Ποσότητα 550   

Μοναδικός κωδικός ταυτότητας ΝΑΙ   

Λειτουργία σε εξωτερικές συνθήκες 
περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   

Δεδομένα θέσης ΝΑΙ   

Δεδομένα βάρους ΝΑΙ   

Πίνακας Συμμόρφωσης V : Αισθητήρας μέτρησης πληρότητας υπογειοποιημένων 

κάδων 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο 
Να 

αναφερθούν 
  

Ποσότητα 19   

Μεταβλητή γωνία διπλών αισθητήρων 
υπερήχων 

ΝΑΙ   
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Ανθεκτική πολυκαρβονική θήκη/περίβλημα 
εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

Επικοινωνία μέσω GPRS ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

Εύρος βάθους 
Από 3εκ έως 

4.0μ 
  

Αισθητήρας θερμοκρασίας ΝΑΙ   

Δυνατότητα ανίχνευσης φωτιάς ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

Αισθητήρας κλίσης ΝΑΙ   

Προστασία κατασκευής 

Λειτουργία 
σε 

εξωτερικό 
χώρο (IP66 

προστασία ή 
καλύτερη) 

  

Θερμοκρασία λειτουργίας 
-40oC μέχρι 

+70oC 
  

Διάρκεια μπαταρίας ≥ 5 χρόνια   

Υποστήριξη αλλαγής μπαταρίας ΝΑΙ   

Απομακρυσμένος έλεγχος της κατάστασης 
της μπαταρίας 

ΝΑΙ   

Εσωτερική κεραία ΝΑΙ   

Πιστοποίηση CE NAI   

Πίνακας Συμμόρφωσης VI : Σύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης που περιλαμβάνει 

αναγνώστη και κεραία 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο 
Να 

αναφερθούν 
  

Ποσότητα 6   

Συλλογή δεδομένων βάρους απορριμμάτων ΝΑΙ   

Έλεγχος αναγνώστη RFID ΝΑΙ   

Μεταφορά των δεδομένων στη μονάδα 
τηλεματικής του οχήματος 

ΝΑΙ   

Αυτοδιάγνωση βλαβών στους 
περιφερειακούς αισθητήρες 

ΝΑΙ   

Πίνακας Συμμόρφωσης VII : Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών 

δεδομένων με την εγκατάσταση περιβαλλοντικών αισθητήρων 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή ΝΑΙ   
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Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 
υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη του μοντέλου αρχιτεκτονικής 
λογισμικού Model–View–Controller (MVC) 

ΝΑΙ   

Μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) 
διεπαφή χρήστη (user interface) 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών βάσης 
δεδομένων  

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη εγκατάστασης στο G-Cloud της 
ΚτΠ Α.Ε για λογαριασμό του Δήμου 
Ιωαννιτών 

ΝΑΙ   

Φιλικό περιβάλλον εργασίας, συμβατό με το 
πρότυπα πρόσβασης που καθορίζονται από 
τον N. 4591/2019 για την προσβασιμότητα 
των ιστότοπων και των εφαρμογών για 
κινητές συσκευές. 

NAI   

Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα 
πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή και με 
λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες 
συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας. Τέτοιες 
απαιτήσεις συνήθως οφείλονται σε αλλαγές 
του νομικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία του φορέα, σε ανασχεδιασμό της 
διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή 
της υπηρεσίας. 

NAI   

Εμφάνιση των συνολικών σταθμών μέτρησης 
περιβαλλοντικών δεδομένων 

ΝΑΙ   

Γραφική αναπαράσταση των 
περιβαλλοντικών δεδομένων με 
διαφορετικά, ανά περίπτωση, χρώματα, 
πάνω σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο 
του Δήμου.  

ΝΑΙ   

Παρακολούθηση των σταθμών μέτρησης 
περιβαλλοντικών δεδομένων, σε πραγματικό 
χρόνο 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ειδοποιήσεων σε περίπτωση 
αυξημένων μετρήσεων  

ΝΑΙ   

Εργαλείο δημιουργίας αναφορών με βάση τα 
αποθηκευμένα στοιχεία του συστήματος και 
σειρά φίλτρων.  

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ελεγχόμενης πρόσβασης και 
διαχείριση χρηστών με διαφορετικό ρόλο – 
δικαιώματα (role-based access) 

ΝΑΙ   
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Υποστήριξη για ανοιχτά δεδομένα και 
συνδεσιμότητα με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

ΝΑΙ   

Να περιγράφει ο τρόπος διασύνδεσης της 
εφαρμογής με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

NAI   

Πίνακας Συμμόρφωσης VIII : Σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων με 

σύνδεση στο διαδίκτυο 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο Να αναφερθούν   

Ποσότητα 4   

Καταγραφή δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη προγραμματιζόμενης 
λειτουργίας 

ΝΑΙ   

Αποθηκευτικός χώρος ≥ 16 GB   

Ηλιακό πάνελ για αυτόνομη λειτουργία ≥ 3W - 300mA   

Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ≥ 6600mAh   

Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών 
αισθητήριων οργάνων (sensor probes) 

ΝΑΙ   

Επικοινωνία για την αποστολή 
δεδομένων 

WiFi ή LoRaWAN   

Υποστήριξη GPS ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

Προστασία εξωτερικού χώρου IP65   

Τοποθέτηση σε τοίχο ή ιστό ΝΑΙ   

Διαστάσεις Να αναφερθούν   

Πιστοποίηση CE NAI   

Πίνακας Συμμόρφωσης IX : Αισθητήρας καταμέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας, 

πίεσης 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο Να αναφερθούν   

Ποσότητα 4   

Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο ΝΑΙ   

Θερμοκρασία -40 έως +85 ºC   





57 
 

Ακρίβεια μετρήσεων θερμοκρασίας 
Βαθμονομημένη 

±1 ºC 
  

Υγρασία 0 έως 100% HR   

Ακρίβεια μετρήσεων υγρασίας 
Βαθμονομημένη 

±3% RH 
  

Πίεση 30 έως 110 kPa   

Ακρίβεια μετρήσεων πίεσης 
Βαθμονομημένη 

±0.1 kPa 
  

Πίνακας Συμμόρφωσης X : Αισθητήρας καταμέτρησης σωματιδίων PM1, PM2.5, PM10 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο Να αναφερθούν   

Ποσότητα 4   

Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο ΝΑΙ   

Μέτρηση σωματιδίων PM1, PM2.5, 
PM10 

0.5 έως 16 μm   

Ακρίβεια μετρήσεων σωματιδίων PM1, 
PM2.5, PM10 

Βαθμονομημένη   

Πίνακας Συμμόρφωσης XI : Αισθητήρας καταμέτρησης O3 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο Να αναφερθούν   

Ποσότητα 4   

Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο ΝΑΙ   

Όζον O3 0 έως 18 ppm   

Ακρίβεια μετρήσεων Όζοντος O3 
Βαθμονομημένη 

±0.2 ppm 
  

Πίνακας Συμμόρφωσης XII : Αισθητήρας καταμέτρησης NO ή CO 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο Να αναφερθούν   

Ποσότητα 4   

Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο ΝΑΙ   

Μονοξείδιο του αζώτου NO 0 έως 20 ppm   

Ακρίβεια μετρήσεων μονοξειδίου του 
αζώτου NO 

Βαθμονομημένη 
±0.2 ppm 

  

Μονοξείδιο του άνθρακα CO 0 έως 500 ppm   
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Ακρίβεια μετρήσεων μονοξειδίου του 
άνθρακα CO 

Βαθμονομημένη 
±1 ppm 

  

Πίνακας Συμμόρφωσης XIII : Αισθητήρας καταμέτρησης NO2 ή CO2 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο Να αναφερθούν   

Ποσότητα 4   

Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο ΝΑΙ   

Διοξείδιο του αζώτου NO2 0 έως 20 ppm   

Ακρίβεια μετρήσεων διοξειδίου του 
αζώτου NO2 

Βαθμονομημένη 
±0.1 ppm 

  

Διοξείδιο του άνθρακα CO2 0 έως 5000 ppm   

Ακρίβεια μετρήσεων διοξειδίου του 
άνθρακα CO2 

Βαθμονομημένη 
±50 ppm 

  

Πίνακας Συμμόρφωσης XIV : Αισθητήρας καταμέτρησης SO2 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο Να αναφερθούν   

Ποσότητα 4   

Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο ΝΑΙ   

Διοξείδιο του θείου SO2 0 έως 20 ppm   

Ακρίβεια μετρήσεων διοξειδίου του 
θείου SO2 

Βαθμονομημένη 
±0.1 ppm 

  

Πακέτο Εργασίας 3 “Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού” 

Πίνακας Συμμόρφωσης XV : Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης 

ηλεκτροφωτισμού 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 
υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη του μοντέλου αρχιτεκτονικής 
λογισμικού Model–View–Controller (MVC) 

ΝΑΙ   

Μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) 
διεπαφή χρήστη (user interface) 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών βάσης 
δεδομένων  

Να 
αναφερθούν 
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Υποστήριξη εγκατάστασης στο G-Cloud της 
ΚτΠ Α.Ε για λογαριασμό του Δήμου 
Ιωαννιτών 

ΝΑΙ   

Φιλικό περιβάλλον εργασίας, συμβατό με το 
πρότυπα πρόσβασης που καθορίζονται από 
τον N. 4591/2019 για την προσβασιμότητα 
των ιστότοπων και των εφαρμογών για 
κινητές συσκευές. 

NAI   

Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα 
πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή και με 
λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες 
συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας. Τέτοιες 
απαιτήσεις συνήθως οφείλονται σε αλλαγές 
του νομικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία του φορέα, σε ανασχεδιασμό της 
διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή 
της υπηρεσίας. 

NAI   

Εμφάνιση των συνολικών 
τηλεπαρακολουθούμενων λαμπτήρων 

ΝΑΙ   

Παρακολούθηση των λαμπτήρων, σε 
πραγματικό χρόνο 

ΝΑΙ   

Γραφική αναπαράσταση των λαμπτήρων με 
διαφορετικά, ανά περίπτωση, χρώματα, 
πάνω σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο 
του Δήμου.  

ΝΑΙ   

Έλεγχος και μεταβολή των παραμέτρων 
λειτουργίας (έναυσης/τερματισμού 
λειτουργίας, μεταβολής επιπέδου φωτισμού, 
καθώς και επίβλεψη της κατάστασής του) 

ΝΑΙ   

Διαχείριση του φωτισμού βάσει 
καιρού/θερμοκρασίας, κίνησης 
ανθρώπων/αυτοκινήτων, ή συνδυασμού 
περισσοτέρων παραμέτρων 

ΝΑΙ   

Εργαλείο δημιουργίας αναφορών με βάση τα 
αποθηκευμένα στοιχεία του συστήματος και 
σειρά φίλτρων.  

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ελεγχόμενης πρόσβασης και 
διαχείριση χρηστών με διαφορετικό ρόλο – 
δικαιώματα (role-based access).  

ΝΑΙ   

Υποστήριξη για ανοιχτά δεδομένα και 
συνδεσιμότητα με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

ΝΑΙ   

Να περιγράφει ο τρόπος διασύνδεσης της 
εφαρμογής με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

NAI   
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Πίνακας Συμμόρφωσης XVI : Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού LED 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο 
Να 

αναφερθούν 
  

Ποσότητα 240   

Λήψη δεδομένων και προώθηση προς το 
υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης αναφορικά 
με τα ηλεκτρικά μεγέθη του φωτιστικού, 
δηλαδή την τάση, το ρεύμα, το συντελεστή 
ισχύος, την καταναλισκόμενη ενέργεια 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα αποστολής 
συναγερμών/αναφορών σε περίπτωση 
βλαβών 

ΝΑΙ   

Λήψη και προώθηση δεδομένων  σχετικά με 
τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού 

ΝΑΙ   

Αποστολή εντολών στο τροφοδοτικό (driver) 
του φωτιστικού ώστε να ανάβει και να 
σβήνει το φωτιστικό αλλά και να μπορεί να 
ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο έντασης 
φωτισμού (λειτουργία dimming) 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας με 
τον κεντρικό ελεγκτή ο ασύρματος ελεγκτής 
να λειτουργεί αυτόνομα το φωτιστικό 
ελέγχοντας την έναυση/σβέση 

ΝΑΙ   

Ενσωματωμένος αλγόριθμος λειτουργίας 
CLO (Constant Lumen Output) με ρυθμίσεις 
προγραμματιζόμενες από το χρήστη για 
περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
απαλοιφής του επιπλέον φωτισμού λόγω 
συντελεστή συντήρησης 

ΝΑΙ   

Αισθητήρας κίνησης ο οποίος βρίσκεται 
εργοστασιακά τοποθετημένος στο κάτω 
μέρος του φωτιστικού σώματος 

ΝΑΙ   

Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας 

2.400-2.483,5 
ΜHz (Διεθνής 

ISM ζώνη 
συχνοτήτων) 

  

Αποδεκτά πρωτόκολλα ασύρματης 
μετάδοσης 

Zigbee ή 
ισοδύναμο 

  

Θερμοκρασία λειτουργίας -30έως +70°C   

Συνθήκες υγρασίας 10 - 90%   
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Παροχή 12 Vdc0.5V για ενδεχόμενη 
παρουσία αισθητήρα κίνησης κλπ. στα 
φωτιστικά σώματα 

ΝΑΙ   

Κλάση μόνωσης II   

Προστασία κατασκευής ≥ IP20   

Κάλυψη φορτίου 
≥ 3Α, 0,72 

kVA @ 240V 
  

Σε περίπτωση χρήσης του ελεγκτή σε 
μεγάλα φορτία είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα κάλυψης του μεγέθους του 
φορτίου τους. 

ΝΑΙ   

Σήματα ελέγχου    

 Σύμφωνα με το πρότυπο IEC60929 1-10V   

 Σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC62386 DALI   

Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας ή 
αναμονής (stand-by λειτουργίας) 

≤ 2W   

Ακρίβεια ενσωματωμένου Power Meter 

1% για όλο το 
φάσμα 

dimming (0% 
-100%) 

  

Πίνακας Συμμόρφωσης XVII : Ασύρματος τοπικός κόμβος επικοινωνίας (gateway) 

δεδομένων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών LED 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο Να αναφερθούν   

Ποσότητα 5   

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύων UDP/TCP, DHCP   

Ασφάλεια 

SSL tunnels, 
SSHv2, FIPS 197 
(ΙPsec, HTTPS) ή 
άλλα ισοδύναμα 

  

Ύπαρξη πραγματικού ρολογιού (Real 
Time Clock) 

ΝΑΙ   

Χαρακτηριστικά δρομολόγησης 
ΝΑΤ, Port 

Forwarding, IP 
filtering 

  

Επικοινωνία με τους ελεγκτές των 
φωτιστικών 

Πρωτόκολλα 
μετάδοσης RF, 
Zigbeeή άλλα 

ισοδύναμα 

  

Επικοινωνία με το διαδίκτυο 
Ethernet port, 2G 
ή 3G ή 4G Modem 

  

Θερμοκρασία λειτουργίας -20έως +60°C   
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Προστασία από υπερτάσεις ≥ 2kV   

Καταναλισκόμενη Ισχύς ≤ 20 W   

Βαθμός προστασίας από εισχώρηση 
σκόνης και νερού 

IP66   

Τάση λειτουργίας 230 VAC   

Μόνωση Ethernet 

≥ 1500 VAC 
(σύμφωνα με 

ΙΕΕΕ 802.3/ANSI 
X3.263) 

  

Ethernet 1 x RJ45 port   

GSM 

2G ή 3GModem ή 
4Gmodem 

(ενσωματωμένη 
στη συσκευή) 

  

Αναλογικές ή ψηφιακές 
εισόδους/εξόδους για αισθητήρες ή 
άλλες συσκευές 

≥ 2   

Πίνακας Συμμόρφωσης XVIII : Εφαρμογή παρακολούθησης της κατανάλωσης 

ρεύματος σε δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων ψηφιακών αναλυτών 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 
υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη του μοντέλου αρχιτεκτονικής 
λογισμικού Model–View–Controller (MVC) 

ΝΑΙ   

Μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) 
διεπαφή χρήστη (user interface) 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών βάσης 
δεδομένων  

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη εγκατάστασης στο G-Cloud της 
ΚτΠ Α.Ε για λογαριασμό του Δήμου 
Ιωαννιτών 

ΝΑΙ   

Φιλικό περιβάλλον εργασίας, συμβατό με το 
πρότυπα πρόσβασης που καθορίζονται από 
τον N. 4591/2019 για την προσβασιμότητα 
των ιστότοπων και των εφαρμογών για 
κινητές συσκευές. 

NAI   
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Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα 
πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή και με 
λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες 
συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας. Τέτοιες 
απαιτήσεις συνήθως οφείλονται σε αλλαγές 
του νομικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία του φορέα, σε ανασχεδιασμό της 
διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή 
της υπηρεσίας. 

NAI   

Εμφάνιση των εγκατεστημένων συστημάτων 
καταγραφής ενέργειας 

ΝΑΙ   

Παρακολούθηση της συνολικής κατανάλωσης 
ανά κτίριο, σε πραγματικό χρόνο 

ΝΑΙ   

Εργαλείο δημιουργίας αναφορών με βάση τα 
αποθηκευμένα στοιχεία του συστήματος και 
σειρά φίλτρων.  

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ελεγχόμενης πρόσβασης και 
διαχείριση χρηστών με διαφορετικό ρόλο – 
δικαιώματα (role-based access) 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη για ανοιχτά δεδομένα και 
συνδεσιμότητα με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

ΝΑΙ   

Να περιγράφει ο τρόπος διασύνδεσης της 
εφαρμογής με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

NAI   

Πίνακας Συμμόρφωσης XIX : Ψηφιακός αναλυτής κατανάλωσης ρεύματος 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο Να αναφερθούν   

Ποσότητα 4   

Ενσωματωμένη μνήμη NAI   

Είδος ένδειξης Ψηφιακή   

Μέθοδος τοποθέτησης Επιφανειακή   

Ονομαστικό ρεύμα (In) 0- 100A   

Συχνότητα 50/60Hz   

Τύπος ενέργειας Ενεργός   

Τύπος πόλου Μονοφασικός   

Καταγραφή τρέχουσας τάσης και 
έντασης ρεύματος  

ΝΑΙ   

Καταγραφή ισχύος (active, reactive 
καιapparent) 

ΝΑΙ   
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Καταγραφή συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας  

ΝΑΙ   

Διασύνδεση MODBUS ΝΑΙ   

Πιστοποίηση CE ΝΑΙ   

Πίνακας Συμμόρφωσης XX : Μετασχηματιστής ρεύματος 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο 
Να 

αναφερθούν 
  

Ποσότητα 4   

Σύνδεση Άμεση   

Μέγιστη διάμετρος ανοίγματος 12mm   

Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα 100A   

Τοποθέτηση με ασφάλιση NAI   

Πίνακας Συμμόρφωσης XXI : Αναμεταδότης μετρητή ενέργειας 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο 
Να 

αναφερθούν 
  

Ποσότητα 4   

Διασύνδεση με μετρητές μέσω MODBUS NAI   

Ενσωματωμένη μνήμη NAI   

Ethernet port NAI   

Υποστήριξη αποστολής δεδομένων ΝΑΙ   

Υποστήριξη DHCP NAI   

Υποστήριξη NTP NAI   

Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης ΝΑΙ   

Πιστοποίηση CE ΝΑΙ   

Πακέτο Εργασίας 4 “Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος” 

Πίνακας Συμμόρφωσης XXII :Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή ΝΑΙ   
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Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 
υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη του μοντέλου αρχιτεκτονικής 
λογισμικού Model–View–Controller (MVC) 

ΝΑΙ   

Μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) 
διεπαφή χρήστη (user interface) 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών βάσης 
δεδομένων  

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη εγκατάστασης στο G-Cloud της 
ΚτΠ Α.Ε για λογαριασμό του Δήμου 
Ιωαννιτών 

ΝΑΙ   

Φιλικό περιβάλλον εργασίας, συμβατό με το 
πρότυπα πρόσβασης που καθορίζονται από 
τον N. 4591/2019 για την προσβασιμότητα 
των ιστότοπων και των εφαρμογών για 
κινητές συσκευές. 

NAI   

Υποστήριξη Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας 
σε όλα τα σημεία διεπαφής με τον χρήστη. 

NAI   

Υποστήριξη για την ασφάλεια και τον έλεγχο 
της πρόσβασης στα δεδομένα. Το σύστημα 
θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
πιστοποίησης και ελέγχου της πρόσβασης 
στα δεδομένα που τηρούνται. Ο διαχειριστής 
του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να 
καθορίσει τις σχετικές ρυθμίσεις. 

NAI   

Προσαρμοστικότητα (Flexibility): Το σύστημα 
πρέπει να επιτρέπει τη σχετικά απλή και με 
λογικό κόστος προσαρμογή του σε νέες 
συνθήκες ή απαιτήσεις λειτουργίας. Τέτοιες 
απαιτήσεις συνήθως οφείλονται σε αλλαγές 
του νομικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία του φορέα, σε ανασχεδιασμό της 
διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή 
της υπηρεσίας. 

NAI   

Να περιγράφει ο τρόπος διασύνδεσης της 
εφαρμογής με την Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης 

NAI   
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Ψηφιοποίηση και φόρτωση ψηφιοποιημένου αρχείου 

Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την 
μεταφορά των ψηφιακών εγγράφων από 
προσωρινούς χώρους αποθήκευσης είτε 
μεμονωμένα είτε με διαδικασίες μαζικής 
φόρτωσης (bulkloading) και συσχέτισης με 
φάκελους οικοδομικών αδειών. Στην 
περίπτωση των διαδικασιών μαζικής 
φόρτωσης θα πρέπει αν περιγράφονται 
διαδικασίες φόρτωσης με απλό και 
κατανοητό τρόπο και με ανοικτά πρότυπα, 
ώστε να διευκολύνεται η συμπλήρωση των 
δεδομένων. 

NAI   

Μη περιορισμός στους όγκους των 
δεδομένων που θα διατεθούν από το 
σύστημα (με δυνατότητα εύκολης επέκτασης 
εάν ο όγκος των δεδομένων αυξηθεί με την 
πάροδο του χρόνου). 

NAI   

Το σύστημα δεν θα πρέπει να έχει 
περιορισμούς (ή εάν υπάρχουν περιορισμοί, 
αυτοί να καθορίζονται από τον διαχειριστή 
του με εύκολο τρόπο) στο μέγεθος των 
ψηφιακών εγγράφων που διατηρούνται ή 
στον μορφότυπο τους. 

NAI   

Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τον 
χαρακτηρισμό και την κατηγοριοποίηση των 
ψηφιακών εγγράφων. Θα πρέπει επίσης να 
δίνει την δυνατότητα χαρακτηρισμού των 
εγγράφων με διάφορους τρόπους, 
καθοριζόμενους από τον χρήστη (π.χ. λέξεις 
κλειδιά). 

NAI   

Διατήρηση και επεξεργασία Δεδομένων 

Τα δεδομένα διατηρούνται με τρόπο που 
διασφαλίζει την μακρόχρονη τήρηση τους 
αλλά και την εύκολη λήψη αντιγράφων 
ασφαλείας 

NAI   

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του 
συστήματος διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία για να συντηρήσουν και να 
προσθέσουν πληροφορίες και δεδομένα στο 
σύστημα. 

NAI   
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Πακέτο Εργασίας 5 “Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου 

«beacon»” 

Πίνακας Συμμόρφωσης XXIII : Καινοτόμα εφαρμογή τουριστικής προβολής (Tourism 

Mobile Αpp) με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon» 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για χρήση από 
συσκευέςsmartphones και tablets με 
λειτουργικό Android και iOS 

 
ΝΑΙ   

Ο Ανάδοχος θα κάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες με ίδια μέσα ώστε να ανέβει η 
εφαρμογή στα Apple App Store και Google Play 
Store 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 
υλοποίησης mobile εφαρμογών 

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη 2 γλωσσών: Αγγλικά και Ελληνικά  ΝΑΙ   

Διασύνδεση με beacons μέσω Bluetooth NAI   

Διασύνδεση με την κεντρική βάση και 
εφαρμογή διαχείρισης 
 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη πολλαπλών διαδρομών και 
θεματικών τουριστικών πακέτων με προβολή 
σε χάρτη 

ΝΑΙ   

Προβολή περιεχομένου ανά σημείο 
ενδιαφέροντος με εικόνες και κείμενο 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη διασύνδεση με μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όπου οι χρήστες θα μπορούν να 
ανεβάζουν φωτογραφίες αλλά και εντυπώσεις 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη πακέτων προκλήσεων (challenges) 
και προσφορών ΝΑΙ   

Πίνακας ΣυμμόρφωσηςXXIV : Beacon 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο 
Να 

αναφερθούν 
  

Ποσότητα 60   

Διάρκεια μπαταρίας ≥4 χρόνια   

Υποστήριξη αλλαγής μπαταρίας ΝΑΙ   

Πρωτόκολλο 
iBeacon και 
Eddystone 
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Συνδεσιμότητα 
Bluetooth 

4.2 ή 5 
  

Εμβέλεια εκπομπής ≥ 30 μέτρα   

Προστασία εξωτερικού χώρου IP65   

Υποστήριξη προγραμματισμού μέσω SDK ΝΑΙ   

Υποστήριξη ασφαλείας για την αποτροπή 
κακόβουλων ρυθμίσεων 

ΝΑΙ   

Αισθητήρας θερμοκρασίας ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

Αισθητήρας επιτάχυνσης ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

Διαστάσεις 
Να 

αναφερθούν 
  

Πιστοποίηση CE ΝΑΙ   

Πίνακας Συμμόρφωσης XXV : Κεντρική βάση και εφαρμογή διαχείρισης τουριστικής 

προβολής 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών 
υλοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη του μοντέλου αρχιτεκτονικής 
λογισμικούModel–View–Controller(MVC) 

ΝΑΙ   

Μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) 
διεπαφή χρήστη (user interface) 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών βάσης 
δεδομένων  

Να 
αναφερθούν 

  

Υποστήριξη εγκατάστασης στο cloudτου 
Δήμου μέρους του G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε 
(Virtual Machines με Linux OS) 

ΝΑΙ 
  

Υποστήριξη διαχείρισης beacons ΝΑΙ   

Δυνατότητα σχεδιασμού και χαρτογράφησης 
συγκεκριμένων διαδρομών 

ΝΑΙ   

Καθορισμός των διαδρομών που αποτελούν 
μέρος ενός θεματικού πακέτου 

ΝΑΙ   

Καθορισμός του περιεχομένου για κάθε 
σημείο ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ανάπτυξης πακέτων προκλήσεων 
(challenges) και προσφορών 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη ελεγχόμενης πρόσβασης και 
διαχείριση χρηστών με διαφορετικό ρόλο – 
δικαιώματα (role-based access). 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη για ανοιχτά δεδομένα και 
συνδεσιμότητα με τρίτες εφαρμογές μέσω 
RESTful Web API 

ΝΑΙ   
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Πακέτο Εργασίας 6 “Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoTInfrastructure) – SocialWifi” 

Πίνακας Συμμόρφωσης XXVI : Ασύρματες μονάδες συγκέντρωσης δεδομένων IoT 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο 
Να 

αναφερθούν 
  

Ποσότητα 3   

Ασύρματη επικοινωνία LoRa (EU 868MHz 
band) με συσκευές ΙοΤ 

ΝΑΙ   

Πλήρης υποστήριξη πρωτοκόλλου LoRaWAN  NAI   

Μέγιστη ισχύς εκπομπής 27 dBm ΝΑΙ   

Εξωτερική κεραία LoRa ≥ 3 dBi   

Διεπαφές επικοινωνίας: Ethernet (1 xRJ45 
10/100 Mbps) 

NAI   

Διεπαφές επικοινωνίας: 3G/4G modem και 
συνοδευτική εξωτερική κεραία  

ΝΑΙ   

Υποστήριξη πρωτοκόλλων PPP, PPPoE, TCP, 
UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, 
DNS, ARP, NTP, SMTP, Telnet, SSH2, DDNS 

ΝΑΙ   

Υποστήριξη GPS ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

ΥποστήριξηIEEE 802.3af (Power over 

Ethernet) 
NAI   

Απαιτήσεις τροφοδοσίας. Η παροχή 
τροφοδοσίας στο σημείο εγκατάστασης 
αποτελεί υποχρέωση του Φορέα.  

Να 
αναφερθούν 

  

Επεξεργαστής και μνήμη 
Να 

αναφερθούν 
  

Ανθεκτική κατασκευή για λειτουργία σε 
εξωτερικό χώρο και κάτω από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες (IP67 προστασία) 

ΝΑΙ   

Τοποθέτηση σε τοίχο ή ιστό ΝΑΙ   

Θερμοκρασία λειτουργίας 
-30 έως 
+60°C 

  

Πιστοποίηση CE NAI   

Εργαλείο απομακρυσμένης διαχείρισης και 
προγραμματισμού  

ΝΑΙ   

Πίνακας Συμμόρφωσης XXVII : Wi-Fi access point υποστήριξης πολλαπλών χρηστών 

Multi-User MIMO (MU-MIMO) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής - Μοντέλο 
Να 

αναφερθούν 
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Ποσότητα 11   

Wi-Fi standards: IEEE 802.11a/b/g/n/ac NAI   

Υποστηριζόμενα κανάλια: 2.4GHz: 1-13, 
5GHz: 36-64, 100-144, 149-165 

NAI   

Μέγεθος καναλιού 
20, 40, 80 

MHz 
  

Υποστήριξη MIMO: 2x2 SU-MIMO, 2x2 MU-
MIMO 

NAI   

2.4 GHz data rate ≥ 300 Mbps   

5 GHz data rate ≥ 867 Mbps   

Υποστήριξη χρηστών ≥500   

Υποστήριξη πολλαπλών SSIDs  NAI   

Μέγιστη ισχύς εκπομπής ≥ 20 dBm   

Antenna gain 2.4 GHz και 5 GHz ≥ 3 dBi   

Ασφάλεια WPA-PSK, WPA‑Enterprise 

(WPA/WPA2, TKIP/AES) 
NAI   

Υποστήριξη transparent VLAN (IEEE 802.1q) NAI   

Υποστήριξη Quality of Service (QoS) NAI   

Διεπαφές επικοινωνίας: Ethernet (1 xRJ45 
10/100/1000 Mbps) 

NAI   

Υποστήριξη IEEE 802.3af (Power over 
Ethernet) 

NAI   

Απαιτήσεις τροφοδοσίας. Η παροχή 
τροφοδοσίας στο σημείο εγκατάστασης 
αποτελεί υποχρέωση του Φορέα.  

Να 
αναφερθούν 

  

Ανθεκτική κατασκευή για λειτουργία σε 
εξωτερικό χώρο και κάτω από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες (IP67 προστασία) 

ΝΑΙ   

Τοποθέτηση σε τοίχο ή ιστό ΝΑΙ   

Θερμοκρασία λειτουργίας 
-20 έως 
+55°C 

  

Πιστοποίηση CE NAI   

Υποστήριξη SNMP  ΝΑΙ   

Υποστήριξη απομακρυσμένης 
διαχείρισης/ρύθμισης  

ΝΑΙ   

Πίνακας Συμμόρφωσης XXVIII : Ιστοί στήριξης ασύρματου εξοπλισμού 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Γαλβανισμένος ιστός τοποθέτησης 

ασύρματου εξοπλισμού 
ΝΑΙ   

Ύψος ≥ 2 m   
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Εξαρτήματα στήριξης του ιστού  
Να 

αναφερθούν   

Αντοχή σε ανέμους ≥ 120 Km/h   

Πίνακας Συμμόρφωσης XXIX : STP καλωδίωση 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Καλώδιο STP 4 ζευγών, κατηγορίας 5e ή 

καλύτερης, με RJ-45 clips 
ΝΑΙ   

Υπερκάλυψη των προτύπων EIA/TIA 568Β και 

ΙSO/IEC DIS 11801 
ΝΑΙ   

Τερματισμός και των 4 ζευγών σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ Τ568Β 
ΝΑΙ   

Προστασία του καλωδίου εντός πλαστικού 

καναλιού ή σωλήνα σπιράλ για εξωτερικό 

χώρο 

ΝΑΙ    

 

Β.5 Λοιπές απαιτήσεις του έργου 

B.5.1 Μελέτη Εφαρμογής 

Η μελέτη εφαρμογής που θα παραδώσει/ουν ο/οι υποψήφιος/οι Ανάδοχος/οι, θα 

αφορά κάθε πακέτο εργασίας και θα εκπονηθεί μετά από αυτοψία των περιοχών 

όπου θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών. Θα 

συμπεριλαμβάνονται και θα αποτυπώνονται διαγραμματικά, κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα: 

 Η διάρθρωση του εξοπλισμού 

 Ο τρόπος διασύνδεσης του εξοπλισμού 

 Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για κάθε 

σύστημα 

 Οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί (θερμοκρασία, υγρασία) που διέπουν τον 

εξοπλισμό 

 Η τοποθεσία παράδοσης - εγκατάστασης κάθε στοιχείου του εξοπλισμού 

Για την ορθή εγκατάσταση του εξοπλισμού ο/οι Ανάδοχος/οι είναι υποχρεωμένος/οι 

να επισυνάψουν, ως αναπόσπαστο μέρος των προσφορών τους, στοιχεία σχετικά με 

τις απαιτήσεις του εξοπλισμού που προσφέρουν, σε όγκο, βάρος και κατασκευαστικά 

γνωρίσματα. 
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Β.5.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 

Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης του Έργου, οι ρόλοι 

του/ων Αναδόχου/ων και του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και η μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. 

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Προσφορά τους 

ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον 

προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και 

υλοποίηση καθώς και το χρόνο απασχόλησής του σε αυτό. 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η ΕΠΠΕ θα έχει την κύρια 

ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης του Έργου, ενώ την κύρια 

ευθύνη υλοποίησης την έχει/ουν ο/οι Ανάδοχος/οι. 

Υπεύθυνος/η Έργου 

Θα πρέπει να οριστεί ως επικεφαλής της Ομάδας Έργου ένας/μία Υπεύθυνος/η Έργου 

ο/η οποίος/α θα αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου 

Ιωαννιτών.  

Μέλη Ομάδας Έργου 

Θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα στελέχη του Αναδόχου που θα 

απασχοληθούν στο Έργο, στην επαγγελματική εμπειρία τους, καθώς και στους 

τίτλους σπουδών που διαθέτουν. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο θα 

αναφέρονται ονομαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία: 

 Γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν. 

 Θέση στο οργανωτικό σχήμα (π.χ. Υπεύθυνος/η Έργου, μέλος Ομάδας Έργου). 

 Ποσοστό συμμετοχής στο Έργο. 

 Είδος εργασιακής σχέσης με τον Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός 

συνεργάτης κλπ). 

Θα πρέπει επίσης να δοθούν σε πίνακα οι ανθρωπομήνες συμμετοχής κάθε 

στελέχους στο Έργο. 

Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει προσχέδιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

διασφάλισης ποιότητας που θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με: 

 Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης, 

 Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να 

προκύψουν κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών, καθώς και τρόπων 

αντιμετώπισής τους, 





73 
 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο θα καταγράφονται τα 

χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει και να τεκμηριώσει οποιαδήποτε σημεία της 

προτεινόμενης λύσης παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις όπως επίσης 

και τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται να εξομαλύνει και να επιλύσει τα όποια 

σχετικά προβλήματα. 

Συμμετοχή των στελεχών του Δήμου Ιωαννιτών 

Ο Δήμος Ιωαννιτών θα μετέχει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του Έργου με τη διάθεση 

κατάλληλου προσωπικού του. Σκοπός της συμμετοχής είναι αφενός η συμβολή στην 

εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού και αφετέρου η συνολική 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η μεταφορά τεχνογνωσίας από 

τον/τους Ανάδοχο/ους στο προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής και στα στελέχη 

του Δήμου Ιωαννιτών. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος έχει τη συνολική ευθύνη για 

την καλή και έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου. 

Ο/Οι Ανάδοχος/οι, καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών, θα συνεργάζεται 

στενά με την ΕΠΠΕ και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία διευκολύνοντας το έργο 

του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεούνται να 

αποστέλλουν σε περιοδική βάση (η συχνότητα της οποίας θα συμφωνηθεί με την 

ΕΠΠΕ) αναφορά προόδου εργασιών, στην οποία θα καταγράφεται ο βαθμός 

ολοκλήρωσης του Έργου, τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τυχόν 

προβλήματα που ανακύπτουν και ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η 

ως άνω Επιτροπή. 

Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού από 

τον/τους Ανάδοχο/ους, ώστε αυτά να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα 

επίπεδα ποιότητας και ποσότητας σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

και την Τεχνική Προσφορά του/των Αναδόχου/ων, όπως αυτή θα γίνει αποδεκτή. 

Επιπλέον, η ΕΠΠΕ θα παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη όλων των Φάσεων του 

Έργου, συλλέγοντας πληροφορίες, προκειμένου να πιστοποιήσει την καλή λειτουργία 

των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το σύνολο των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, θα διαθέτουν τα ακόλουθα βασικά 

χαρακτηριστικά: 

 Οι λειτουργίες που θα αναπτυχθούν να είναι συμβατές με αναγνωρισμένα 

διεθνή πρότυπα. 

 Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες 

εφαρμογών διαδικτύου και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες 

ανάπτυξης λογισμικού και διασφάλισης ποιότητας. 





74 
 

 Για λόγους ευχρηστίας θα πρέπει να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό η πρόσβαση του χρήστη στις λειτουργίες και τις επιλογές των 

εφαρμογών τόσο με τη χρήση ποντικιού όσο και με τη χρήση του 

πληκτρολογίου. 

 Να παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής και αρχεία βοήθειας (on-line 

help) στην ελληνική γλώσσα, ώστε να καλύπτονται όλες οι λειτουργίες και 

διεργασίες τόσο της εφαρμογής όσο και της πλατφόρμας διαχείρισης, 

ανάπτυξης και τροποποίησης. 

 Σε όλες τις εφαρμογές να υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα (στα μηνύματα, 

τις επιλογές των μενού, κ.ο.κ.), με την ελληνική γλώσσα να είναι η 

προεπιλεγμένη. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία ανάπτυξης θα βασιστεί σε διεθνείς πρακτικές για την 

ανάπτυξη εφαρμογών και θα προσφέρουν ένα πλαίσιο οργάνωσης της πράξης 

ανάπτυξης λογισμικού και ένα σύνολο τεχνικών, οι οποίες θα εξυπηρετούν στην 

αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίησή τους. Η εμπλοκή των χρηστών στην 

αξιολόγηση του συστήματος, από την αρχή σχεδόν της πράξης, μειώνει το ρίσκο, 

καθώς παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα το τελικό 

σύστημα και να εντοπίσει επιπλέον κρίσιμες παραμέτρους για την επιτυχία του. Η 

γενική φιλοσοφία του προτεινόμενου συστήματος θα ακολουθεί τις σύγχρονες 

τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» 

(Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από 

συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards), τα 

οποία διασφαλίζουν: την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων 

και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών, τη διαδικτυακή 

συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, 

την φορητότητα (portability) των εφαρμογών, την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους 

των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία, την 

εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών. Για την υλοποίηση της 

πράξης θα υιοθετηθεί η χρήση Ανοικτών Προτύπων (Open Standards) για το 

λογισμικό και τις διαδικασίες και ανοιχτών μορφών (Open Formats) για τα δεδομένα 

και το περιεχόμενο. Όλες οι εφαρμογές θα διαθέτουν APIs για την διασύνδεση με 

τρίτα συστήματα.  

Για την υλοποίηση των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθεί ο Σχεδιασμός “digital by 

default” για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, με την εφαρμογή των αρχών «Privacy by 

Design and by Default» του κανονισμού GDPR. Επιπλέον, θα είναι υποχρεωτική η 

διαδικασία του «Ενιαίου Σχεδιασμού» (Integrated Planning Process) η οποία θα 

περιλαμβάνει τη διαλειτουργικότητα μέσω ανοικτών προτύπων και διάθεσης 

ανοικτών APIs.  
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Η τεκμηρίωση, αποθήκευση και διαχείριση του Ψηφιακού περιεχομένου αφορά στην 

επιστημονική τεκμηρίωση του παραγόμενου ψηφιακού υλικού και στην εισαγωγή 

μεταδεδομένων ταυτοποίησης για την εύκολη αναζήτηση, τη διαχείριση και την 

επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου. Στην προτεινόμενη πράξη θα υπάρξει 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των ψηφιακών αρχείων που θα 

δημιουργηθούν μέσω εξαγωγής, μετατροπής και μεταφόρτωσης (Extract, Transform, 

Load - ETL) για τη γενικότερη συλλειτουργία των συστημάτων υποδοχής και 

προβολής. Επίσης θα γίνει η υιοθέτηση της πρωτοβουλίας «Privacy by Design and 

Privacy by Default» (https://rickert.net/en/blog/privacy-by-design-privacy-by-

default/) της οδηγίας GDPR92 που αφορά τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τις 

περιπτώσεις των έργων που περιλαμβάνουν διαχείριση προσωπικών δεδομένων. 

Τέλος ο Δήμος θα αναλάβει πλήρης την συντήρηση του έργου μετά το τέλος της 

εγγύησης η οποία θα είναι κατά ελάχιστο 2 έτη από την οριστική παραλαβή. Ως εκ 

τούτου με αυτό τον τρόπο υπάρχει πρόνοια για τη βιωσιμότητα των έργων με 

μακροπρόθεσμη δέσμευση λειτουργίας και συγκεκριμένο πλάνο ενσωμάτωσής τους 

στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Δήμου.  





Β.5.3 Χρόνος υλοποίησης του έργου 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι εικοσιένα (21) μήνες. Το χρονικό διάστημα των εργασιών προκύπτει από το παρακάτω 

χρονοδιάγραμμα. 

Πακέτα Εργασίας 
Συνολική 
Διάρκεια 
(μήνες) 

Παραδοτέα 
Διάρκεια 
(μήνες) 

1ο έτος 2ο έτος 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Πακέτο Εργασίας 1 
“Πλατφόρμα 
Έξυπνης Πόλης και 
Διαδικτυακή πύλη 
προβολής 
δεδομένων προς 
τους πολίτες” 

14 

Μελέτη εφαρμογής 2                                           

Ανάπτυξη Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης IoT 12                                           

Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης 
πληροφόρησης των δημοτών για όλες τις 
εφαρμογές 'έξυπνης πόλης' και διασύνδεση με τον 
υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο του Δήμου 

8                                           

Πακέτο Εργασίας 2 
“Διαχείριση κάδων 
και 
περιβαλλοντικών 
δεδομένων” 

14 

Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης των 
αισθητήρων μέτρησης πληρότητας 
υπογειοποιημένων κάδων και των συστημάτων 
ζύγισης βιοαποβλήτων 

8                                           

Ανάπτυξη λογισμικού κεντρικής διαχείρισης 
(cloud-based application) για όλους τους 
σταθμούς μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων 
με σύστημα άμεσων ειδοποιήσεων, διεπαφές 
ανοιχτών δεδομένων (open data API) και 
διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές 

8                                           

Εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης πληρότητας 
υπογειοποιημένων κάδων, προγραμματισμός 
λειτουργίας και αρχική παραμετροποίηση 

1                                           

Εγκατάσταση συστημάτων ζύγισης και 
ταυτοποίησης που περιλαμβάνει αναγνώστη και 
κεραία RFID 

2                                           
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Πακέτο Εργασίας 2 
“Διαχείριση κάδων 
και 
περιβαλλοντικών 
δεδομένων” 

14 

Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης 
περιβαλλοντικών δεδομένων σε επιλεγμένα 
σημεία, προγραμματισμός λειτουργίας και αρχική 
παραμετροποίηση 

1                                           

Πακέτο Εργασίας 3 
“Διαχείριση 
ηλεκτροφωτισμού” 

13 

Ανάπτυξη λογισμικού μέτρησης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσια κτίρια του 
Δήμου 

8                                           

Ανάπτυξη λογισμικού τηλεπαρακολούθησης και 
τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού 

8                                           

Εγκατάσταση τηλεμετρούμενων μετρητών, 
προγραμματισμός λειτουργίας και αρχική 
παραμετροποίηση 

1                                           

Εγκατάσταση αισθητήρων τηλεδιαχείρισης 
φωτιστικών LED, προγραμματισμός λειτουργίας 
και αρχική παραμετροποίηση 

3                                           

Πακέτο Εργασίας 4 
“Διαχείριση και 
ψηφιοποίηση 
δεδομένων 
πολεοδομικού 
ενδιαφέροντος” 

12 
Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και 
ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού 
ενδιαφέροντος 

12                                           

Πακέτο Εργασίας 5 
“Τουριστική 
προβολή με τη 
χρήση έξυπνων 
αισθητήρων τύπου 
«beacon»” 

13 

Συλλογή πληροφοριακού υλικού και ανάπτυξη 
κεντρικής βάσης και εφαρμογής διαχείρισης 
τουριστικής προβολής 

5                                           

Τεκμηρίωση και έλεγχος του περιεχομένου που θα 
χρησιμοποιηθεί στην ψηφιακή εφαρμογή 
τουριστικής προβολής 

2                                           

Ανάπτυξη εφαρμογής για Android και iOS 
τουριστικής προβολής 

8                                           

Εγκατάσταση beacons 1                                           
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Πακέτο Εργασίας 6 
“Υποδομή 
καινοτόμων 
εφαρμογών (IoT 
Infrastructure) – 
Social Wifi” 

2 
Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε 
λειτουργία εξοπισμού δικτύου 

2                                           

  





Β.5.4 Τόπος υλοποίησης – παράδοσης έργου 

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί έτοιμος προς λειτουργία. 

Ο/Οι Ανάδοχος/οι θα παραλάβουν από τον Δήμο τεχνική έκθεση με τις υφιστάμενες 

υποδομές του Δήμου ώστε να γνωρίζουν και να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη 

για τον τρόπο διασύνδεσης με την Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης IoT όπως αυτό 

προβλέπεται και από τους πίνακες στο Μέρος Γ με τα παραδοτέα του έργου. 

Ο/Οι Ανάδοχος/οι σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών καθορίζουν τις λεπτομέρειες 

σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και 

ενημερώνει πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, για την ακριβή ημερομηνία και 

ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες προκειμένου να 

ενημερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι και να εξασφαλισθεί η παρουσία 

και η συνεργασία τους. 

Ο/Οι Ανάδοχος/οι στα σημεία εγκατάστασης εξοπλισμού υποχρεούνται να 

εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή 

λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Την ευθύνη για κάθε βλάβη, φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού και κάθε τμήματός 

του, φέρει μέχρι την παραλαβή του ο Ανάδοχος.  

Στο χρονοδιάγραμμα που θα συνοδεύει κάθε προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς 

ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να έχει γίνει η διαμόρφωση του χώρου 

εγκατάστασης, σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Β.5.5 Δραστηριότητες επικοινωνίας 

Οι δραστηριότητες επικοινωνίας για το έργο θα περιλαμβάνουν: 

α) Εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης σε facebook (του Δήμου) 

Το Δημιουργικό αφορά σε όλο το υλικό δημοσιότητας που θα παραχθεί στο πλαίσιο 

του έργου και περιλαμβάνει Δημιουργία-Σχεδιασμό (συγγραφή κειμένων κτλ), 

εικαστική επιμέλεια και διαμόρφωση του υλικού δημοσιότητας (συνδυασμοί 

χρωμάτων, μορφοποίηση, τρόπος παρουσίασης κ.λ.π.) τουλάχιστον του ακόλουθου 

υλικού δημοσιότητας: 

β) Καταχωρήσεις banner σε διαδικτυακούς τόπους (συγγραφή των κειμένων της 

καταχώρησης αλλά και η διενέργεια τουλάχιστο πέντε καταχωρήσεων banner σε 

διαδικτυακούς τόπους).  

Το υλικό δημοσιότητας θα αναδεικνύει την ταυτότητα του έργου και θα ενισχύει την 

αναγνωρισιμότητά του. 

Β.5.6Υπηρεσίες κατά την περίοδο εγγύησης 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης περιλαμβάνουν τη δωρεάν συντήρηση του 

εξοπλισμού και του λογισμικού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
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Επισημαίνεται ότι, η έναρξη των εγγυήσεων του εξοπλισμού και του λογισμικού, θα 

γίνει με την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την 

αρμόδια επιτροπή. 

Ιωάννινα, 14-08-2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάκτρια και Αν. Προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Γακηλάζου Βασιλική Μωυσής Ελισάφ 
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Γ Μέρος : Παραδοτέα Έργου 

Γ.1 Πακέτο Εργασίας 1 “Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη 

προβολής δεδομένων προς τους πολίτες” 

Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.1.1 Αναλυτική έκθεση αρχιτεκτονικής συστήματος και 

λειτουργικών προδιαγραφών με πλήρη ανάλυση της 

μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. 

Π.1.2 Ανάπτυξη λογισμικού και εγκατάσταση της  πλατφόρμας 

Έξυπνης Πόλης. 

Π.1.3 Διασύνδεση της πλατφόρμας με τα υφιστάμενα 

πληροφοριακά συστήματα του Δήμου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ). 

Π.1.4 Αναλυτική τεκμηρίωση διασύνδεσης της πλατφόρμας με 

όλα τα επιμέρους υφιστάμενα και μελλοντικά 

υποσυστήματα του Δήμου. 

Π.1.5 Εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από το 

φορέα. 

Π.1.6 Ανάπτυξη λογισμικού και εγκατάσταση της Διαδικτυακής 

πύλης προβολής δεδομένων ‘έξυπνης πόλης’ προς τους 

πολίτες. 

Π.1.7 Διασύνδεση με τα επιμέρους υποσυστήματα, όπου αυτό 

απαιτείται. 

Π.1.8 Αναλυτική τεκμηρίωση διασύνδεσης της Διαδικτυακής 

πύλης προβολής δεδομένων ‘έξυπνης πόλης’ προς τους 

πολίτες με τα προβλεπόμενα επιμέρους υποσυστήματα 

που παράγουν πληροφορία προς τους πολίτες. 

Π.1.9 Δυνατότητα πρόσβασης σε ανοικτά δεδομένα όλων των 

υποσυστημάτων που περιγράφονται στην διαδικτυακή 

πύλη από τους πολίτες. 

Η εξόφληση θα γίνει στο 100% με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση αφού 

ολοκληρωθούν τα πακέτα Π.1.1-Π.1.9. 
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Γ.2 Πακέτο Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων” 

Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.2.1 Έκθεση λειτουργικών προδιαγραφών συστήματος 

διαχείρισης κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων και 

αναλυτική περιγραφή  της μεθοδολογίας υλοποίησης του 

έργου. 

Π.2.2 Προμήθεια και εγκατάσταση πεντακοσίων πενήντα  (550) 

πομποδεκτών RFIDκάδων βιοαποβλύτων. 

Π.2.3 Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

δεκαεννέα (19) αισθητήρων μέτρησης πληρότητας 

υπογειοποιημένων κάδων. 

Π.2.4 Προμήθεια και εγκατάσταση έξι( 6)συστημάτων ζύγισης 

και ταυτοποίησης που περιλαμβάνει αναγνώστη και 

κεραία RFID. 

Π.2.5 Ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης των αισθητήρων 

μέτρησης πληρότητας υπογειοποιημένων κάδων και των 

συστημάτων ζύγισης βιοαποβλήτων που θα συνδέεται με 

την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης. 

Π.2.6 Αναλυτική τεκμηρίωση  του τρόπου διασύνδεσης του 

λογισμικού παρακολούθησης των αισθητήρων μέτρησης 

πληρότητας υπογειοποιημένων κάδων και των 

συστημάτων ζύγισης βιοαποβλήτων με  την Πλατφόρμα 

Έξυπνης Πόλης. 

Π.2.7 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων  (4) αισθητήρων 

καταμέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης. 

Π.2.8 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων  (4) αισθητήρων 

καταμέτρησης σωματιδίων PM1, PM2.5, PM10. 

Π.2.9 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων  (4) αισθητήρων 

καταμέτρησης O3. 

Π.2.10 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων  (4) αισθητήρων 

καταμέτρησης NOκαι CO. 

Π.2.11 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων  (4) αισθητήρων 

καταμέτρησης NO2και CO2. 

Π.2.12 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων  (4) αισθητήρων 

καταμέτρησης SO2. 
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Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.2.13 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων  (4) σταθμών 

περιβαλλοντικών δεδομένων με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Π.2.14 Ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης των σταθμών 

μέτρησης των περιβαλλοντικών δεδομένων που θα 

συνδέεται με την  Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης. 

Π.2.15 Αναλυτική τεκμηρίωση  του τρόπου διασύνδεσης των 

σταθμών μέτρησης των περιβαλλοντικών δεδομένων με  

την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και την Διαδικτυακή πύλη 

προβολής δεδομένων προς τους πολίτες. 

Π.2.16 Εκπαίδευση χρηστών για την εύρυθμη λειτουργία και την 

εποπτεία των συστημάτων. 

Π.2.17 Έκθεση υλοποίησης και αναλυτική περιγραφή της 

λειτουργίας 

Η εξόφληση θα γίνει στο 100% με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση αφού 

ολοκληρωθούν τα πακέτα Π.2.1-Π.2.17. 

Γ.3 Πακέτο Εργασίας 3 “Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού” 

Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.3.1 Έκθεση λειτουργικών προδιαγραφών συστήματος 

τηλεματικής διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού και αναλυτική 

περιγραφή  της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. 

Π.3.2 Προμήθεια και εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

διακοσίων σαράντα (240) λαμπτήρων LEDμε ασύρματο 

ελεγκτή φωτιστικού. 

Π.3.3 Προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμός πέντε(5) 

ασύρματων τοπικών κόμβων επικοινωνίας (gateway) 

δεδομένων τηλεδιαχείρισης των φωτιστικών LED. 

Π.3.4 Τεκμηρίωση υλικού εγκατάστασης σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές . 

Π.3.5 Ανάπτυξη λογισμικού τηλεπαρακολούθησης και 

τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού. 
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Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.3.6 Διασύνδεση του συστήματος τηλεπαρακολούθησης  και 

τηλεδιαχείρησης ηλεκτροφωτισμού με  την Πλατφόρμα 

Έξυπνης Πόλης. 

Π.3.7 Αναλυτική τεκμηρίωση  του τρόπου διασύνδεσης του 

συστήματος τηλεπαρακολούθησης  και τηλεδιαχείρησης 

ηλεκτροφωτισμού με  την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης. 

Π.3.8 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4)ψηφιακών 

αναλυτών κατανάλωσης ρεύματος. 

Π.3.9 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) 

μετασχηματιστών ρεύματος. 

Π.3.10 Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4)αναμεταδοτών 

μετρητών ενέργειας. 

Π.3.11 Εγκατάσταση λογισμικού μέτρησης της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας σε τέσσερα (4) κτίρια του Δήμου και 

διασύνδεση με την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης 

Π.3.12 Αναλυτική τεκμηρίωση του τρόπου διασύνδεσης του 

λογισμικού μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας με την Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης. 

Π.3.13 Εκπαίδευση χρηστών για την εύρυθμη λειτουργία και την 

εποπτεία του συστήματος. 

Π.3.14 Έκθεση υλοποίησης και αναλυτική περιγραφή του τρόπου 

λειτουργίας 

Η εξόφληση θα γίνει στο 100% με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση αφού 

ολοκληρωθούν τα πακέτα Π.3.1-Π.3.14. 

Γ.4 Πακέτο Εργασίας 4 “Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος ” 

Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.4.1 Έκθεση λειτουργικών προδιαγραφών συστήματος 

διαχείρισης δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος και 

ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. 

Π.4.2 Συγκέντρωση, οργάνωση και ψηφιοποίηση τουλάχιστον 

πενήντα μία χιλιάδων (51.000) πολεοδομικών φακέλων.  
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Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.4.3 Έκθεση πεπραγμένων ψηφιοποίησης και στατιστικών 

αρχειοθέτησης. 

Π.4.4 Ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογής δεδομένων 

πολεοδομικού ενδιαφέροντος. 

Π.4.5 Έκθεση υλοποίησης και αναλυτική περιγραφή της 

λειτουργίας της εφαρμογής δεδομένων πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος. 

Π.4.6 Τεκμηρίωση δυνατότητας επέκτασης και έκθεση 

ολοκλήρωσης έργου. 

Η εξόφληση θα γίνει στο 100% με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση αφού 

ολοκληρωθούν τα πακέτα Π.4.1-Π.4.6. 

Γ.5 Πακέτο Εργασίας 5 “Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων 

τύπου «beacon»” 

Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.5.1 Έκθεση αρχιτεκτονικής συστήματος και λειτουργικών 

προδιαγραφών με πλήρη ανάλυση της μεθοδολογίας 

υλοποίησης του έργου. 

Π.5.2 Προμήθεια και εγκατάσταση εξήντα (60) beacons.  

Π.5.3 Έκθεση τεκμηρίωσης εξοπλισμού και σημείων 

εγκατάστασης. 

Π.5.4 Συλλογή, τεκμηρίωση και έλεγχος του πληροφοριακού 

υλικού τουριστικής προβολής με βάση τα επιλεγμένα 

θεματικά πακέτα και σημεία ενδιαφέροντος. 

Π.5.5 Ανάπτυξη και εγκατάσταση κεντρικής βάσης και 

εφαρμογής διαχείρισης τουριστικής προβολής.  

Π.5.6 Έκθεση υλοποίησης και αναλυτική περιγραφή της 

λειτουργίας της κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης 

τουριστικής προβολής. 

Π.5.7 Ανάπτυξη mobile εφαρμογής τουριστικής προβολής για 

Android και iOS.  

Π.5.8 Έκθεση υλοποίησης και αναλυτική περιγραφή της 

λειτουργίας της mobileεφαρμογής τουριστικής προβολής. 
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Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.5.9 Έκθεση με τα αποτελέσματα της πιλοτικής λειτουργίας του 

συστήματος τουριστικής προβολής και της τελικής 

αξιολόγησης. 

Η εξόφληση θα γίνει στο 100% με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση αφού 

ολοκληρωθούν τα πακέτα Π.5.1-Π.5.9. 

Γ.6 Πακέτο Εργασίας 6“Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – 

Social Wifi” 

Αριθμός 

παραδοτέου 

Τίτλος παραδοτέου 

Π.6.1 Έκθεση εφαρμογής της υποδομής καινοτόμων εφαρμογών 

και διασύνδεσης με το ΜΑΝ του Δήμου Ιωαννιτών. 

Π.6.2 Προμήθεια και εγκατάσταση τριών(3) ασύρματων 

μονάδων συγκέντρωσης δεδομένωνIoΤ.  

Π.6.3 Έκθεση τεκμηρίωσης ΙοΤ εξοπλισμού και σημείων 

εγκατάστασης. 

Π.6.4 Προμήθεια και εγκατάσταση έντεκα (11) Wi-Fi access 

points υποστήριξης πολλαπλών χρηστών.  

Π.6.5 Έκθεση Wi-Fi τεκμηρίωσης εξοπλισμού και σημείων 

εγκατάστασης. 

Π.6.6 Έκθεση με τις δοκιμές απόδοσης (field tests) και τα 

αποτελέσματα της πιλοτικής λειτουργίας της υποδομής. 

Η εξόφληση θα γίνει στο 100% με την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση αφού 

ολοκληρωθούν τα πακέτα Π.6.1-Π.6.5. 

Ιωάννινα, 14-08-2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάκτρια και Αν. Προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Γακηλάζου Βασιλική Μωυσής Ελισάφ 

 

  





Δ Μέρος : Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

Δ.1 Συγκεντρωτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣ. 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

1.1 

Πακέτο Εργασίας 1 “Πλατφόρμα 

Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη 

προβολής δεδομένων προς τους 

πολίτες” 1 56.000,00 € 13.440,00 € 69.440,00 € 

1.2 

Πακέτο Εργασίας 2“Διαχείριση κάδων 

και περιβαλλοντικών δεδομένων” 1 62.350,00 € 14.964,00 € 77.314,00 € 

1.3 

Πακέτο Εργασίας 3“Διαχείριση 

ηλεκτροφωτισμού” 1 86.165,00 € 20.679,60 € 106.844,60 € 

1.4 

Πακέτο Εργασίας 4“Διαχείριση και 

ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος ” 1 122.750,00 € 29.460,00 € 152.210,00 € 

1.5 

Πακέτο Εργασίας 5 “Τουριστική 

προβολή με τη χρήση έξυπνων 

αισθητήρων τύπου «beacon»” 1 30.650,00 € 7.356,00 € 38.006,00 € 

1.6 

Πακέτο Εργασίας 6 “Υποδομή 

καινοτόμων εφαρμογών (IoT 

Infrastructure) – Social Wifi” 1 22.176,00 € 5.322,24 € 27.498,24 € 

  380.091,00 € 91.221,84 € 471.312,84 € 

 

Η κάλυψη των δαπανών θα γίνει από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-

2020”, και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του Οικονομικού έτους 2020 και ανάλογες 

πιστώσεις για τα έτη 2021 και 2022 : 

 Κ.Α. 69.7341.003 “Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη 

προβολής δεδομένων προς τους πολίτες”, με Κωδικό ΟΠΣ 5034810 στο 

επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020” 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 : 3.300,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 : 39.600,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022 : 26.540,00€ 

 Κ.Α. 69.7341.004 “Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων”, με 

Κωδικό ΟΠΣ 5034810 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020” 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 : 3.680,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 : 44.160,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022 : 29.474,00€ 

 Κ.Α. 69.7341.006 “Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού”, με Κωδικό ΟΠΣ 5034810 

στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020” 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 : 5.080,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 : 60.960,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022 : 40.804,60€ 
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 Κ.Α. 69.7341.007 “Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος”, με Κωδικό ΟΠΣ 5034810 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Ήπειρος 2014-2020” 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 : 7.240,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 : 86.880,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022 : 58.090,00€ 

 Κ.Α. 69.7341.008 “Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων 

τύπου «beacon»”, με Κωδικό ΟΠΣ 5034810 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Ήπειρος 2014-2020” 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 : 1.800,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 : 21.600,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022 : 14.606,00€ 

 Κ.Α. 69.7341.009 “Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – 

Social Wifi”, με Κωδικό ΟΠΣ 5034810 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 

2014-2020” 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2020 : 1.310,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 : 15.720,00€ 

o Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022 : 10.468,24€ 

  





Δ.2 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Πακέτου Εργασίας 1 “Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων προς 

τους πολίτες” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

2.1 Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης IoT 20 ανθρωπομήνες 40.000,00 € 9.600,00 € 49.600,00 € 

2.2 

Διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης των δημοτών για 

όλες τις εφαρμογές 'έξυπνης πόλης' και διασύνδεση 

με τον υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο του Δήμου 8 ανθρωπομήνες 16.000,00 € 3.840,00 € 19.840,00 € 

  56.000,00 € 13.440,00 € 69.440,00 € 
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Δ.3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Πακέτου Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

3.1 

Λογισμικό παρακολούθησης των αισθητήρων 

μέτρησης πληρότητας υπογειοποιημένων κάδων και 

των συστημάτων ζύγισης βιοαποβλήτων  8 ανθρωπομήνες 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

3.2 Πομποδέκτης RFID κάδων βιοαποβλήτων 550 τεμάχια 2.750,00 € 660,00 € 3.410,00 € 

3.3 

Αισθητήρες μέτρησης πληρότητας 

υπογειοποιημένων κάδων 19 τεμάχια 7.600,00 € 1.824,00 € 9.424,00 € 

3.4 

Σύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης που 

περιλαμβάνει αναγνώστη και κεραία RFID 6 τεμάχια 15.000,00 € 3.600,00 € 18.600,00 € 

3.5 

Εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης πληρότητας 

υπογειοποιημένων κάδων, προγραμματισμός 

λειτουργίας και αρχική παραμετροποίηση 60 ανθρωποώρες 2.250,00 € 540,00 € 2.790,00 € 

3.6 

Εγκατάσταση συστημάτων ζύγισης και 

ταυτοποίησης που περιλαμβάνει αναγνώστη και 

κεραία RFID 120 ανθρωποώρες 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 € 

3.7 

Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης για όλους τους 

σταθμούς μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων 

με σύστημα άμεσων ειδοποιήσεων, διεπαφές 

ανοιχτών δεδομένων και διασύνδεση με τρίτες 

εφαρμογές 8 ανθρωπομήνες 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 
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3.8 

Σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων με 

σύνδεση στο διαδίκτυο 4 τεμάχια 8.000,00 € 1.920,00 € 9.920,00 € 

3.9 

Αισθητήρας καταμέτρησης θερμοκρασίας, 

υγρασίας, πίεσης 4 τεμάχια 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

3.10 

Αισθητήρας καταμέτρησης σωματιδίων PM1, PM2.5, 

PM10 4 τεμάχια 4.600,00 € 1.104,00 € 5.704,00 € 

3.11 Αισθητήρας καταμέτρησης O3 4 τεμάχια 1.000,00 € 240,00 € 1.240,00 € 

3.12 Αισθητήρας καταμέτρησης NO ή CO 4 τεμάχια 760,00 € 182,40 € 942,40 € 

3.13 Αισθητήρας καταμέτρησης NO2 ή CO2 4 τεμάχια 640,00 € 153,60 € 793,60 € 

3.14 Αισθητήρας καταμέτρησης SO2 4 τεμάχια 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

3.15 

Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών 

δεδομένων σε επιλεγμένα σημεία, 

προγραμματισμός λειτουργίας και αρχική 

παραμετροποίηση 60 ανθρωποώρες 2.250,00 € 540,00 € 2.790,00 € 

  62.350,00€ 14.964,00 € 77.314,00€ 
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Δ.4 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Πακέτου Εργασίας 3 “Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

4.1 

Λογισμικό μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Δήμου 8 ανθρωπομήνες 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

4.2 Ψηφιακοί αναλυτές κατανάλωσης ρεύματος 4 τεμάχια 2.000,00 € 480,00 € 2.480,00 € 

4.3 Μετασχηματιστές ρεύματος 4 τεμάχια 240,00 € 57,60 € 297,60 € 

4.4 Αναμεταδότης μετρητή ενέργειας 4 τεμάχια 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

4.5 

Εγκατάσταση τηλεμετρούμενων μετρητών, 

προγραμματισμός λειτουργίας και αρχική 

παραμετροποίηση 30 ανθρωποώρες 1.125,00 € 270,00 € 1.395,00 € 

4.6 

Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης και 

τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού 8 ανθρωπομήνες 6.000,00 € 1.440,00 € 7.440,00 € 

4.7 Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού LED 240 τεμάχια 48.000,00 € 11.520,00 € 59.520,00 € 

4.8 

Ασύρματος τοπικός κόμβος επικοινωνίας (gateway) 

δεδομένων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών LED 5 τεμάχια 10.000,00 € 2.400,00 € 12.400,00 € 

4.9 

Εγκατάσταση αισθητήρων τηλεδιαχείρισης 

φωτιστικών LED, προγραμματισμός λειτουργίας και 

αρχική παραμετροποίηση 320 ανθρωποώρες 12.000,00 € 2.880,00 € 14.880,00 € 

  86.165,00€ 20.679,60€ 106.844,60€ 
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Δ.5 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Πακέτου Εργασίας 4 “Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

5.1 

Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος 2 ανθρωπομήνες 4.000,00 € 960,00 € 4.960,00 € 

5.2 Ψηφιοποίηση πολεοδομικών φακέλων 51.000 φάκελοι 118.750,00 € 28.500,00 € 147.250,00 € 

  122.750,00 € 29.460,00 € 152.210,00 € 
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Δ.6 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Πακέτου Εργασίας 5 “Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon»” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

6.1 

Εφαρμογή για Android και iOS τουριστικής 

προβολής 8 ανθρωπομήνες 16.000,00 € 3.840,00 € 19.840,00 € 

6.2 Beacons 60 τεμάχια 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

6.3 Εγκατάσταση beacons 60 ανθρωποώρες 2.250,00 € 540,00 € 2.790,00 € 

6.4 

Συλλογή πληροφοριακού υλικού και ανάπτυξη 

κεντρικής βάσης και εφαρμογής διαχείρισης 

τουριστικής προβολής 5 ανθρωπομήνες 10.000,00 € 2.400,00 € 12.400,00 € 

  30.650,00€ 7.356,00€ 38.006,00€ 
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Δ.7 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Πακέτου Εργασίας 6 “Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social Wifi” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

7.1 

Ασύρματες μονάδες συγκέντρωσης δεδομένων 

IoT 3 τεμάχια 7.500,00 € 1.800,00 € 9.300,00 € 

7.2 

Wi-Fi access points υποστήριξης πολλαπλών 

χρηστών Multi-User MIMO (MU-

MIMO)(Συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου 

εξοπλισμού για την εγκατάσταση –ιστοί, καλώδια 

κλπ.) 11 τεμάχια 
9.426,00 € 2.262,24 € 11.688,24 € 

7.3 

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε 

λειτουργία εξοπλισμού δικτύου 140 ανθρωποώρες 
5.250,00 € 1.260,00 € 6.510,00 € 

  22.176,00€ 5.322,24 € 27.498,24 € 

 

Ιωάννινα, 14-08-2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάκτρια και Αν. Προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Γακηλάζου Βασιλική Μωυσής Ελισάφ 

 

  





Ε Μέρος : Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφορών 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής και τη χρήση συντελεστή βαρύτητας, τόσο για την 
Τεχνική, όσο και για την Οικονομική προσφορά. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του έργου ή ξεχωριστά ανά πακέτο 
εργασίας όπως περιγράφονται με βάση τον Πίνακα Δ1 του Μέρους Δ. 

Οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων θα αξιολογηθούν με 
βάση τα παρακάτω κριτήρια καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων 

Αξιολόγησης: 

Μεθοδολογική Προσέγγιση –Οργανωτική Δομή 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 

Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση της δράσης (Κ1) 

Τεχνικές προδιαγραφές και μεθοδολογία υλοποίησης 
(Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία του παρεχόμενου 
λογισμικού ή υλικού) 

0,8 (σ1) 

2 Οργανωτική δομή και εμπειρία για την κάλυψη των 
απαιτήσεων της δράσης (Κ2) 

0,2 (σ2) 

ΣΥΝΟΛΟ  1 

Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων 

Αξιολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση της δράσης (Κ1) 80 (σ1) 

1.1 Τεχνικές προδιαγραφές 30 

1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης 30 
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1.3 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μετά την ολοκλήρωση του 
έργου 

10 

1.4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής Λειτουργίας 10 

2 Οργανωτική δομή και εμπειρία για την κάλυψη των 
απαιτήσεων της δράσης (Κ2) 

20 (σ2) 

2.1 Οργανωτική δομή 10 

2.2 Εμπειρία για την κάλυψη των απαιτήσεων της δράσης 10 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

Τεχνικό Κριτήριο Κ1 

Αξιολογείται: η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας παροχής της υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένου του βαθμού επάρκειας των ενεργειών, καθώς και η 

τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της δράσης. 

Τεχνικό κριτήριο K2 

Αξιολογείται: η οργανωτική δομή, ο καθορισμός των καθηκόντων η επάρκεια της 

προτεινόμενης ομάδας έργου, καθώς και η εμπειρία για την κάλυψη των απαιτήσεων 

της δράσης. 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των ομάδων κριτηρίων 

αξιολόγησης ανέρχεται σε 1. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των 

προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι 

και οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της οριστικής διακήρυξης. 

Η βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι ως άνω όροι και απαιτήσεις. Η βαθμολογία μεταξύ 100 και 120 

προκύπτει αναλογικά (γραμμικά) με τα Κριτήρια Αξιολόγησης όπως αυτό 

προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα. 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση της δράσης (Κ1) 16 (σ1) 

1.1 Τεχνικές προδιαγραφές 6 

1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης 6 

1.3 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μετά την ολοκλήρωση του 
έργου 

2 

1.4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής Λειτουργίας 2 

2 Οργανωτική δομή και εμπειρία για την κάλυψη των 
απαιτήσεων της δράσης (Κ2) 

4 (σ2) 

2.1 Οργανωτική δομή 2 

2.2 Εμπειρία για την κάλυψη των απαιτήσεων της δράσης 2 

ΣΥΝΟΛΟ  20 

 

Σημειώνεται ότι μια προσφορά χαρακτηρίζεται Εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο 

κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον 

δυνατότητες, χρήσιμες για τη συγκεκριμένη δράση. 

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του  κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική 

βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η Βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών 

γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: 

ΒΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2  
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Όπου: 

ΒΤΠ: γενική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 

σν, είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2=1 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η οικονομική προσφορά αξιολογείται ως εξής:  

ΒΟΠ=100 x (1-ΟΠ/ΠΑ) 

όπου  

ΒΟΠ  η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς  

ΟΠ: η οικονομική προσφορά του Προσφέροντος 

ΠΑ:  η προεκτιμώμενη αμοιβή 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης/ ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή υπολογίζει, τον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ) 

των αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό 

Πίνακα με φθίνουσα σειρά,  λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών 

ψηφίων (μετά από στρογγυλοποίηση), σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:  

ΤΒΑ= (ΒΤΠ*Σ1) + (ΒΟΠ*Σ2) 

όπου: 

ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης,  

ΒΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς  

ΒΟΠ η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς  

Σ1: 80%  

Σ2: 20%  

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων της μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται 

κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας της Τεχνικής 

Προσφοράς και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία 

Τεχνικής Προσφοράς.  
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Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός/οι ανάδοχος/οι της πράξης, ο πρώτος στην 

κατάταξη του σχετικού συγκριτικού πίνακα. 

 

Ιωάννινα, 14-08-2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάκτρια και Αν. Προϊσταμένη 

Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Γακηλάζου Βασιλική Μωυσής Ελισάφ 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MOYSIS
ELISAF
Ημερομηνία: 2020.10.02 11:01:19 EEST
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 199-482634

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997908926
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://www.ioannina.gr
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Οδός και αριθμός: ΚΑΠΛΑΝΗ 9
Ταχ. κωδ.: 45444
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 26513 61334
φαξ: 26510 74441
Ηλ. ταχ/μείο: gladias@ioannina.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Γενική υπηρεσία με τίτλο : «Πιλοτικές Ψηφιακές 
Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» της 
πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5034810 στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-
2020΄΄
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η στην υλοποίηση μίας ενοποιημένης πλατφόρμας 
έξυπνης πόλης που θα ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» 
εφαρμογές και υπηρεσίες, παρέχοντας με δομημένο τρόπο δεδομένα και υπηρεσίες 
προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του Δήμου, για 
τομείς όπως αποκομιδή των απορριμμάτων, περιβαλλοντικά δεδομένα, δημόσιος 
ηλεκτροφωτισμός, κατανάλωση ρεύματος σε δημόσια κτίρια, δεδομένα πολεοδομικού 
ενδιαφέροντος και τουριστική προβολή. Στηριζόμενη στη λογική του διαδικτύου των 
πραγμάτων θα συγκεντρώνει δεδομένα που παράγονται από διάφορες πηγές και 
κατόπιν θα τα κανονικοποιεί, μετατρέποντάς τα σε μορφή που είναι κατάλληλη για 
περαιτέρω χρήση και εκμετάλλευση. Ταυτόχρονα η πλατφόρμα έξυπνης πόλης θα 
εξασφαλίσει την ανάγκη κεντροποιημένης διαχείρισης των ετερογενών συστημάτων 
μέσα από ένα ενδιάμεσο λογισμικό που θα εξασφαλίζει ότι ανεξαρτήτως κατασκευαστή 
ο Δήμος θα μπορεί να διασφαλίζει την επιχειρησιακή του στρατηγική μέσα από ένα 
ενιαίο περιβάλλον εργασίας.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

http://www.ioannina.gr
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 

ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 





 

 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 
                                                           
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. 
α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 





 

 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 
διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πακέτου Εργασίας 1 “Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης και Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων προς τους πολίτες” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

2.1 Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης IoT 20 ανθρωπομήνες    

2.2 

Διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης των δημοτών για 

όλες τις εφαρμογές 'έξυπνης πόλης' και διασύνδεση 

με τον υφιστάμενο διαδικτυακό τόπο του Δήμου 8 ανθρωπομήνες    

Γενικό Σύνολο :     

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………………………. 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πακέτου Εργασίας 2 “Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

3.1 

Λογισμικό παρακολούθησης των αισθητήρων 

μέτρησης πληρότητας υπογειοποιημένων κάδων και 

των συστημάτων ζύγισης βιοαποβλήτων  8 ανθρωπομήνες    

3.2 Πομποδέκτης RFID κάδων βιοαποβλήτων 550 τεμάχια    

3.3 

Αισθητήρες μέτρησης πληρότητας 

υπογειοποιημένων κάδων 19 τεμάχια    

3.4 

Σύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης που 

περιλαμβάνει αναγνώστη και κεραία RFID 6 τεμάχια    

3.5 

Εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης πληρότητας 

υπογειοποιημένων κάδων, προγραμματισμός 

λειτουργίας και αρχική παραμετροποίηση 60 ανθρωποώρες    

3.6 

Εγκατάσταση συστημάτων ζύγισης και 

ταυτοποίησης που περιλαμβάνει αναγνώστη και 

κεραία RFID 120 ανθρωποώρες    

3.7 

Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης για όλους τους 

σταθμούς μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων 

με σύστημα άμεσων ειδοποιήσεων, διεπαφές 

ανοιχτών δεδομένων και διασύνδεση με τρίτες 

εφαρμογές 8 ανθρωπομήνες    

3.8 

Σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων με 

σύνδεση στο διαδίκτυο 4 τεμάχια    

3.9 

Αισθητήρας καταμέτρησης θερμοκρασίας, 

υγρασίας, πίεσης 4 τεμάχια    

3.10 
Αισθητήρας καταμέτρησης σωματιδίων PM1, PM2.5, 

4 τεμάχια    





 

 

 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

PM10 

3.11 Αισθητήρας καταμέτρησης O3 4 τεμάχια    

3.12 Αισθητήρας καταμέτρησης NO ή CO 4 τεμάχια    

3.13 Αισθητήρας καταμέτρησης NO2 ή CO2 4 τεμάχια    

3.14 Αισθητήρας καταμέτρησης SO2 4 τεμάχια    

3.15 

Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών 

δεδομένων σε επιλεγμένα σημεία, 

προγραμματισμός λειτουργίας και αρχική 

παραμετροποίηση 60 ανθρωποώρες    

Γενικό Σύνολο :      

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………………………. 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πακέτου Εργασίας 3 “Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

4.1 

Λογισμικό μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Δήμου 8 ανθρωπομήνες    

4.2 Ψηφιακοί αναλυτές κατανάλωσης ρεύματος 4 τεμάχια    

4.3 Μετασχηματιστές ρεύματος 4 τεμάχια    

4.4 Αναμεταδότης μετρητή ενέργειας 4 τεμάχια    

4.5 

Εγκατάσταση τηλεμετρούμενων μετρητών, 

προγραμματισμός λειτουργίας και αρχική 

παραμετροποίηση 30 ανθρωποώρες    

4.6 

Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης και 

τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού 8 ανθρωπομήνες    

4.7 Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού LED 240 τεμάχια    

4.8 

Ασύρματος τοπικός κόμβος επικοινωνίας (gateway) 

δεδομένων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών LED 5 τεμάχια    

4.9 

Εγκατάσταση αισθητήρων τηλεδιαχείρισης 

φωτιστικών LED, προγραμματισμός λειτουργίας και 

αρχική παραμετροποίηση 320 ανθρωποώρες    

Γενικό Σύνολο :      

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

…………………………………. 

(σφραγίδα – υπογραφή) 





 

 

 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πακέτου Εργασίας 4 “Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

5.1 

Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων πολεοδομικού 

ενδιαφέροντος 2 ανθρωπομήνες    

5.2 Ψηφιοποίηση πολεοδομικών φακέλων 51.000 φάκελοι    

Γενικό Σύνολο :      

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………………………. 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πακέτου Εργασίας 5 “Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου «beacon»” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

6.1 

Εφαρμογή για Android και iOS τουριστικής 

προβολής 8 ανθρωπομήνες    

6.2 Beacons 60 τεμάχια    

6.3 Εγκατάσταση beacons 60 ανθρωποώρες    

6.4 

Συλλογή πληροφοριακού υλικού και ανάπτυξη 

κεντρικής βάσης και εφαρμογής διαχείρισης 

τουριστικής προβολής 5 ανθρωπομήνες    

Γενικό Σύνολο :      

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………………………. 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

  

 

 

 

 

 





 

 

 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πακέτου Εργασίας 6 “Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) – Social Wifi” 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

7.1 

Ασύρματες μονάδες συγκέντρωσης δεδομένων 

IoT 3 τεμάχια    

7.2 

Wi-Fi access point υποστήριξης πολλαπλών 

χρηστών Multi-User MIMO (MU-MIMO) 

(Συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου 

εξοπλισμού για την εγκατάσταση –ιστοί, καλώδια 

κλπ.) 11 τεμάχια 
   

7.3 

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε 

λειτουργία εξοπλισμού δικτύου 140 ανθρωποώρες 
   

Γενικό Σύνολο :      

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………………………. 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για το έργο  

«Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» 

Στα Ιωάννινα σήμερα, ήμερα ……………….., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο Δήμος 

Ιωαννιτών με Α.Φ.Μ 997908926 - Δ.Ο.Υ ΙΩΑΝΝΟΝΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Δήμαρχο κ. ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ και αφετέρου ο/η κ ……………………………….. φυσικό πρόσωπο 

(πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία με την επωνυμία «…………………….. » με δ.τ. «………………..» που 

εδρεύει στην ……….(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ , τηλ , φαξ , με Α.Φ.Μ ……. & 

Δ.Ο.Υ ……., και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ ……........... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το 

Καταστατικό της εταιρείας και με το από ………. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε 

ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …… / …… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε 

στον ανάδοχο «…………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το/τα Πακέτο 

Εργασίας …………………………………, του έργου «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης 

Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» (Διακήρυξη ΑΔΑΜ ………………………………), και στην τιμή της 

οικονομικής του προσφοράς.   

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς : 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται ένα σύστημα (Πακέτο Εργασίας 

……………………) που περιλαμβάνει «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το 

Δήμο Ιωαννιτών» σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της 

προσφοράς του αναδόχου): 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες/παραδοτέα/αγαθά για το/τα Πακέτο Εργασίας …………………..…, 

του έργου «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο, θα είναι σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

σε συνδυασμό με την οικονομική προσφορά του και την υπ’ αριθμ. …… / …. /2020 διακήρυξη. 

Στην παρούσα επισυνάπτονται η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οικονομική προσφορά και η 

τεχνική προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος 

τμήμα αυτής.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 
Ιωάννινα :       /      / 2020 
 
Αρίθμ. Πρωτ.:  
 

Πληρ.: Γ. Λαδιάς 
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ 45444 
Τηλ.: 26513 61334 
FAX.: 26510 74441 
e-mail : gladias@ioannina.gr 

 





2 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω 

συνολικού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η παρακολούθηση του έργου (προμήθεια υλικών / παραδοτέα) και η πιστοποίηση της 

εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη της Ομάδας Διοίκησης 

Έργου όπως αυτή έχει οριστεί  με την αριθμ. πρωτ.: 75113/6589/21.11.2019 (ΑΔΑ : ΩΡ6ΚΩΕΩ-

ΛΗΑ) απόφαση Δημάρχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών και εργασιών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% 

υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ) η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών 

οικονομικού έτους 2020, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α .... Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε 

στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών και των παραδοτέων/υπηρεσιών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης, γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, 

που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 

κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα 

στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

Η παρακολούθηση, επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

παραδοτέων/υπηρεσιών του Αναδόχου γίνεται βάσει των άρθρων 216, 219, 220 του 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 

από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και 

κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος 

ορίζει ως εκπρόσωπο του τον/την κ ……………………………, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική 





4 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η 

προμήθεια. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 

επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 

38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 

57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017) και μέχρι την παράδοση του συνόλου των 

υπό προμήθεια ειδών/παραδοτέων, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι  

………/………/20…. ή εντός διαστήματος …….. ( … ) μηνών. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε την Νο 

……………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………………….. (κατάστημα, …………) ποσού 

……………………. Ευρώ, που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 

Φ.Π.Α. . Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την λήξη των 

συμβατικών υποχρεώσεων του και την πλήρη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

συμβαλλόμενους.  

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

Σε περιπτώσεις που από την Επιτροπή παραλαβής παρατηρείται μη ικανοποιητική 

ανταπόκριση του Αναδόχου στην εκτέλεση της παροχής των από τη σύμβαση 

προβλεπόμενων υπηρεσιών/παραδοτέων η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο 

ειδική όχληση η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος θέτοντας προθεσμία εύλογη και ανάλογη με τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες .  

Αν η προθεσμία που τέθηκε με τη ειδική όχληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσα αρχής. 

Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των υπηρεσιών/παραδοτέων, η Αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης, που αφορά στη 

συγκεκριμένη σύμβαση.   

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
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προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, το δε άλλο επιδόθηκε 

στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

Για την ανάδοχο εταιρία  

ο νόμιμος εκπρόσωπος  

 





 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ    

Διασύνδεση με τις υφιστάμενες υποδομές του Δήμου 

Για το έργο «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού για τα Πακέτα 

Εργασίας WP3: Testing και WP4: Transferring τουέργου “Promoting citizens’active 

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

Demand” με ακρωνύμιο “MOTIVATE”» το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα διαχείρισης 

παρόδιων θέσεων στάθμευσης, ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει το σχετικό Parking Interface 

API. Το API θα παρέχεται ως SOAP web service μέσω συγκεκριμένου URL. Οι μέθοδοι που 

υποστηρίζονται από το API είναι: 

 GetCurrentParkingData 

 GetParkingAllSpotsStatus 

 GetParkingSpotsForOnStreetParking 

 GetParkingSpotsNotAllowedInAllParkings 

 

Για τη διασύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων, θα 

γίνει επίσης με χρήση συγκεκριμένων APIs έχει ο Δήμος και αφορούν:  

 Trafficevents (Τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα),  

 TrafficConditions (Τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες)  

 Parking Status (Τρέχουσα κατάσταση πάρκινγκ (ανοικτών και κλειστών χώρων 

στάθμευσης)) 

Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα API documentation, url και ip addresses βρίσκονται στο 

Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου 

Ιωαννιτών και θα επιδοθούν στον ανάδοχο σε όποιο υποέργο απαιτείται διασύνδεση με τις 

υφιστάμενες υποδομές του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

  




		2020-10-13T12:03:06+0300




