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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΠΛΑΝΗ 7
Πόλη Ιωάννινα
Ταχυδρομικός Κωδικός 45221
Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS2 EL 543 Ιωάννινα
Τηλέφωνο 26513 61334
Φαξ 26510 74441
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο gladias@ioannina.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες3 Λαδιάς Γεώργιος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ioannina.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4 -

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, «μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή» και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση/ Υποτομέας ΟΤΑ.  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ο νόμος 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
Στοιχεία Επικοινωνίας 6 
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.7

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 σχετικά με την διαχείριση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού παρέχονται από 
τους υπαλλήλους Γεώργιο Οικονόμου (ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) και Ειρήνη Αραμπατζή (ΠΕ 
Μηχανολόγος Μηχανικός) του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
του Δήμου Ιωαννιτών. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αλλά και με το με 

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
5 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) 
Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική 
προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

6 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
7 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου παρέχονται από την ως άνω Υπηρεσία, τηλ: 26510 
83880.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16  σύμφωνα με την 
Απόφαση 497/2021, ΑΔΑ : ΩΘΟΙΩΕΩ-Β25 (Συνεδρίαση 19–18/05/2021) της Ο.Ε.. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης8

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, (Κωδ. ΣΑ ΕΠ0181). Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.7341.005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα 9 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ ήτοι από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με αριθ. ενάριθ. έργου 
2020ΕΠ01810028. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 
1524/14.09.2020 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5050501 10. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ11.
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί με  ΑΔΑΜ : 21REQ008613394 2021-05-17

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
              1) Ο τίτλος της σύμβασης προμήθειας  είναι: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».
2) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του αναγκαίου υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και των συναφών ειδικών υλικών, καθώς και η παροχή των αναγκαίων «παρακολουθηματικών» 
υπηρεσιών για την τοποθέτηση, την θέση σε λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια 
ειδών, με σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας 
στο δίκτυο φωτεινών σηματοδοτών, που θα υλοποιηθεί με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης σε διασταυρώσεις του οδικού δικτύου του πολεοδομικού 
συγκροτήματος της πόλης των Ιωαννίνων. Αναλυτικότερα, η προβλεπόμενη προμήθεια στοχεύει στην 
υλοποίηση των ακολούθων:
■ Στην εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης για την 
online επιτήρηση της λειτουργίας των φωτ. σηματοδοτών και της εξέλιξης του προγράμματος 
σηματοδότησης, τη διάγνωση των βλαβών, τη συλλογή δεδομένων λειτουργίας και μετρήσεων 
κυκλοφορίας, την εκ του μακρόθεν παραμετροποίηση και προγραμματισμό των ρυθμιστών και την 
εφαρμογή προσαρμοστικών στην κυκλοφορία μεθόδων ελέγχου της λειτουργίας των φωτ. σηματοδοτών.
■ Στην ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Μοντέλου και εκπόνηση ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης 
της κυκλοφορίας. Για τη δημιουργία των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας και την αξιολόγησή τους, θα 
διαμορφωθεί βαθμονομημένο κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας σε μικροσκοπικό 
επίπεδο, με τη βοήθεια λογισμικού προσομοίωσης, με πλήρη αποτύπωση της ζήτησης για μετακινήσεις (π.χ. 
μητρώα προέλευσης-προορισμού), της προσφοράς (π.χ. αναλυτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου 
σε επίπεδο λωρίδας) καθώς και του ελέγχου της κυκλοφορίας (π.χ. σηματοδότες και προγράμματα) και της 

8 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
9 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
10 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 
11 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014)
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ενημέρωσης των μετακινούμενων. Εκτός των κυκλοφοριακών δεδομένων, το κυκλοφοριακό μοντέλο θα έχει 
τη δυνατότητα προσομοίωσης περιβαλλοντικών δεδομένων, όπως εκπομπών CO2 των οχημάτων. Τα 
προγράμματα σηματοδότησης θα υπολογισθούν με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής και 
του αριθμού στάσεων σε φωτ. σηματοδότες καθώς και την επίτευξη συντονισμού με λειτουργία “πράσινου 
κύματος” όπου είναι εφικτό. Για την αξιολόγηση και εφαρμογή των στρατηγικών θα διαμορφωθούν οι 
απαραίτητοι δείκτες απόδοσης, οι οποίοι εκτός των κυκλοφοριακών δεδομένων θα μπορούν να αξιοποιούν 
και άλλα δεδομένα, όπως περιβαλλοντικά. Τέλος, οι στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας θα 
αξιολογούνται στο περιβάλλον προσομοίωσης πριν την εφαρμογή τους.
■ Στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Στρατηγικών και Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας με 
στόχο την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας, τη βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες 
διαδρομές και την ενημέρωση των μετακινούμενων. 
■ Στην επέκταση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των 
μετακινούμενων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών C_ITS. 
Το σύστημα πληροφόρησης των μετακινούμενων θα περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: 
Υπηρεσία GLOSA

Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA): «Υπηρεσία ενημέρωσης για την προβλεπόμενη διάρκεια της 
πράσινης και κόκκινης ένδειξης των σχετικών φωτ. σηματοδοτών καθώς και την προτεινόμενη ταχύτητα 
πορείας, ώστε το όχημα να κινηθεί βέλτιστα από άποψη ασφάλειας, μείωσης του χρόνου αναμονής στον 
κόμβο και μείωσης εκπομπής ρύπων».
Υπηρεσία IVS

In Vehicle Signage (IVS): «Υπηρεσία ενημέρωσης εντός του οχήματος για πινακίδες σήμανσης (στατικές και 
δυναμικές), ώστε να αναγνωρίζουν οι οδηγοί δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες σε περίπτωση που δεν 
παρατηρήσουν τις πινακίδες που είναι τοποθετημένες παρά την οδό.»
Οι υπηρεσίες GLOSA και IVS θα παρέχονται μέσω εφαρμογής Android και IOs για νομαδικές -έξυπνες- 
συσκευές (κινητά και tablets).
■ Στην ενσωμάτωση σε όλους τους ρυθμιστές του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διασύνδεσή τους, 
μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας και πρωτοκόλλου TCP/IP, με το Κέντρο Ελέγχου. 
■ Στην αναβάθμιση παλιών ρυθμιστών κυκλοφορίας, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονες 
τεχνολογίες ελέγχου κυκλοφορίας και συνεργατικών υπηρεσιών για την πληροφόρηση των 
μετακινούμενων.
■ Στην εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης της κυκλοφορίας, ασύρματης τεχνολογίας για την 
ελαχιστοποίηση της παρέμβασης/όχλησης στο αστικό περιβάλλον. Οι ασύρματοι αισθητήρες θα 
τοποθετούνται εντός του οδοστρώματος ανά λωρίδα κυκλοφορίας και θα εντοπίζουν την παρουσία των 
οχημάτων, καταμετρώντας την μεταβολή του μαγνητικού πεδίου της γης που προκαλείται από την 
παρουσία μεταλλικής μάζας. Οι αισθητήρες θα διαθέτουν μπαταρία με διάρκεια ζωής της τάξης των 10 
ετών, ενώ η επικοινωνία τους με τους αντίστοιχους ρυθμιστές θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ασύρματων 
αναμεταδοτών μεγάλης εμβέλειας. 
■ Στην εγκατάσταση μικροκυματικών ανιχνευτών οχημάτων (radar) για την εφαρμογή μεθόδων 
τοπικής επενέργειας από την κυκλοφορίας (μικρορύθμιση), όπως κλήση ή/και παράταση φάσης 
προγράμματος σηματοδότησης.
■ Στην αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών λαμπτήρων πυράκτωσης με νέους τεχνολογίας LED 
χαμηλής κατανάλωσης και αναβαθμισμένων φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό. 
■ Στην εγκατάσταση σε επιλεγμένες διαβάσεις πεζών καταμετρητών αντίστροφης μέτρησης 
(countdown) για την πληροφόρηση των πεζών. 
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■ Στην εγκατάσταση συσκευών ηχητικής σήμανσης σε λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με 
σταθερές ή επενεργούμενες φάσεις πεζών και με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο, για την υποβοήθηση της 
κινητικότητας ατόμων με πρόβλημα όρασης (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό. 
■ Στην αντικατάσταση των φθαρμένων ιστών σηματοδότησης με νέους γαλβανισμένους.

Τα προς προμήθεια είδη και οι συναφείς υπηρεσίες για την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στους 
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34996000-5 (εξοπλισμός 
ελέγχου και ασφαλείας σηματοδότησης οδών), συμπληρωματικών (CPV) : 45316200-7 (Τοποθέτηση 
εξοπλισμού σηματοδότησης) και 64226000-6 (Υπηρεσίες τηλεματικής).

Η δημοπράτηση της παρούσας σύμβασης αφορά το σύνολο του παραπάνω αναφερόμενου αντικειμένου 
και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους. 
Το περιεχόμενο της σύμβασης στον Προϋπολογισμό της μελέτης, μπορεί να διακριθεί σε δύο μέρη, κατ’ 
αντιστοιχία προς το τεχνικό αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται συνοπτικά στα παρακάτω εδάφια (α) και 
(β), χαρακτηριζόμενα (τα μέρη) το μεν πρώτο ως «προμήθεια», το δε δεύτερο ως «παροχή γενικών 
υπηρεσιών» 
Συνοπτικά, τα προαναφερόμενα διακριτά μέρη έχουν ως εξής:

α) Προμήθεια των διαφόρων ειδών,  με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 547.425,00 € (χωρίς ΦΠΑ) που 
απαιτείται για την προμήθεια του Κέντρου Διαχείρισης και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και την 
αναβάθμιση του αντίστοιχου εξοπλισμού πεδίου (ρυθμιστών κυκλοφορίας, φωτ. σηματοδοτών, 
ανιχνευτικών διατάξεων κ.λ.π.). 
β) Παροχή γενικών υπηρεσιών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 121.929,84 € (χωρίς ΦΠΑ) για την 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης και τον προγραμματισμό και παραμετροποίηση του εξοπλισμού πεδίου (τοποθέτηση 
του εξοπλισμού, ρυθμίσεις, αποκατάσταση φθορών  κ.λ.π.).

Η υλοποίηση του αντικειμένου έκαστου εκ των δύο διακριτών μερών της σύμβασης δεν μπορεί να 
εκτελεσθεί ως ξεχωριστό τμήμα χωρίς δυσμενείς συνέπειες (διάσπαση της υπευθυνότητας μεταξύ 
προμηθευτή και εγκαταστάτη), λαμβανομένου υπόψη ότι ο προγραμματισμός, η παραμετροποίηση και η 
εγκατάσταση των επί μέρους συστημάτων απαιτεί ειδική εμπειρία και τεχνογνωσία και ότι από την καλή 
εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών εξαρτάται απόλυτα η τεχνική απόδοση του υπό προμήθεια κεντρικού 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου κυκλοφορίας. 
Κατά συνέπεια η ανάθεση των ως άνω μερών της σύμβασης, οφείλει να γίνει ενιαία και όχι χωριστά, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου, της παραγρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4412/2016.
Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η υπό δημοπράτηση σύμβαση χαρακτηρίζεται «μικτή» (άρθρο 4, 
παράγρ. 2 του Ν.4412/2016) περιλαμβάνουσα δύο (2) μέρη, εκείνο που αφορά στην προμήθεια νέου 
εξοπλισμού (ειδικών υλικών, ανταλλακτικών κ.λ.π.) και αυτό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια προϊόντων (με κωδικό CPV 34996000-5 και 
45316200-7) ανέρχεται σε  ποσοστό περίπου 81,78 %  της συνολικής, που αποτελεί και το «κύριο μέρος» 
της σύμβασης, δεδομένου ότι υπερβαίνει την αντίστοιχη της παροχής υπηρεσιών (με κωδικούς CPV 
64226000-6) ποσοστού αντιστοίχως 18,21 %,

3) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 830.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 669.354,84, ΦΠΑ: € 160.645,16). Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε 
τμήματα.
4) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 15  μήνες. Μετά το πέρας της σύμβασης θα επακολουθήσει το 
χρονικό διάστημα διάρκειας 12 μηνών της  εγγυημένης λειτουργίας της παρούσας σύμβασης προμήθειας, 
περί της οποίας το παρακάτω Κεφάλαιο 6.6  και αναλυτικότερα στο σχετικό άρθρο  της Ειδ. Συγγραφής 
Υποχρεώσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. 

Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
και στο συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη Τεύχος των «Τεχνικών Προδιαγραφών» της Μελέτης. 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
12 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 ιδίως13:

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

  του Ν.4782/2021, κατά το μέρος που αφορά την έναρξη ισχύος των διατάξεων που περιλαμβάνονται  
στα άρθρα 140, παρ. 1 και 142, παρ. 2  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)14, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013»,

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,15

 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 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)16 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών17

12 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
13 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με 
την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

14 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
15 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
16 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.

17 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 
άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379,
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 Τις διατάξεις του Ν.3548/07 (ΦΕΚ 68 τ. Α΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», συνδυαστικά με το άρθρο 46 του ν.3801/2009 και τις 
διατάξεις του άρθρου 377 του ν. 4412/2016.

 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 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. 4605/2019 (Α΄52) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 
από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”- Άρθρα 40, 43, 
44, Τροποπ. διατάξεων του ν.4412/2016.

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

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

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

 Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  21REQ008613394 2021-05-17

 Το αριθμ. πρωτ.: 44610/17.05.20201 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 Την με αριθμό 547/2021 (ΑΔΑ : 6Χ9ΛΩΕΩ-ΜΒΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Την υπ’ αριθμ. 497/2021 (ΑΔΑ ΩΘΟΙΩΕΩ-Β25) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης της δημόσιας σύμβασης (μικτή σύμβαση προμήθειας 
με υπηρεσία, με κύριο αντικείμενο αυτής την προμήθεια) με τίτλο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

 Την αριθμ. πρωτ.: 89395/31.12.2020 (ΑΔΑ ΩΣΞΝΩΕΩ-ΒΕΦ) απόφαση Δημάρχου με θέμα “Ορισμός 
αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με θητεία από 01.01.2021 μέχρι 31.12.2021’’ .

 Το υπ’ αριθ. 1263/17.05.2021 Έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020» όπου 
διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της επί των όρων της παρούσας διακήρυξη 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/06/2021 και ώρα 15: 00 μμ18

18 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
, την 28/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10: 00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης19 

Προκήρυξη20 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/05/2021 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 21

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 22. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.23:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 133141
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται  και στον Ελληνικό Τύπο 24 25 26, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα .
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 25/05/2021 όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ : 
9ΔΜΛΩΕΩ-3ΧΙ .
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) : www.ioannina.gr στην διαδρομή : ΝΕΑ ► ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις 27/05/202127. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

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

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου

19 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016. 

20 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 

21 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 
48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης 

22 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
23 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
24 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. 
(59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

25 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 
5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

26 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

27 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της 
διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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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 τους28 

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.

28 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
2.1.1.1  Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης29  είναι τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα Διακήρυξη στην οποία επισυνάπτονται αναπόσπαστα και αποτελούν μέρος αυτής: 
2.  η με αρ. 2021/S 099-260898 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 21PROC008656251 2021-05-25), όπως 
αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]30, πληροφορίες για την συμπλήρωση του οποίου 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ.
4.  Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της I έως  VIII,31 ήτοι ήτοι:

I.   ΜΕΡΟΣ Α -  Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.
      ΜΕΡΟΣ Β - Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
II.  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
III. Πληροφορίες για την συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
IV. Άλλες Δηλώσεις & Στοιχεία (υπομνήματα) [Άλλα δικαιολογητικά συνοδευτικά των «αποδεικτικών 
μέσων» ικανοποίησης των κριτηρίων «επιλογής» εκ μέρους του διαγωνιζόμενου (περιγραφικά έγγραφα 
– υποδείγματα/ δηλώσεις)].
V. Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλα Τεχνικής Συμμόρφωσης. [Δικαιολογητικά και  λοιπά 
στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς].
VΙ.  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
VII. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.

      VIII. Σχέδιο Σύμβασης
5.  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως   σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
6. Επί πλέον τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ήτοι την Μελέτη Προμήθειας με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση 

στην υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Ιωαννιτών», Ιούνιος 2020, περιλαμβάνουσα τα 
μέρη Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης και Τεχνικές Προδιαγραφές.

     
2.1.1.2  Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση προμήθειας είναι 
τα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια 1 έως 6.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών οφείλει να καθορίζεται (άρθρο 53, παράγρ. 2, εδάφ. κα΄ του Ν.4412/2016) και 
θα έχει ως κατωτέρω:
1. Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.

29 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή 
να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του 
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των 
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την 
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία 
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

30 Για συμβάσεις άνω των ορίων
31 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
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3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα 
και (δυνητικά) των «τρίτων» φορέων, στις ικανότητες των οποίων δηλώνει ότι θα στηρίζεται, ή και των 
υπεργολάβων με ποσοστό συμμετοχής άνω του 30%.. 
4. Η Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού  φορέα.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της διακήρυξης).
6. Η Μελέτη Προμήθειας με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών 
του Δήμου Ιωαννιτών», με σειρά ισχύος των επί μέρους τμημάτων της ως ακολούθως: (α) Τεχνική 
Περιγραφή, (β) Τεχνικές Προδιαγραφές, (γ) Τιμολόγιο Μελέτης και (δ) Προϋπολογισμός Μελέτης.
7. Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της διακήρυξης), καθώς και όλα τα υποβληθέντα 
στοιχεία τα σχετικά προς τα κριτήρια «επιλογής» που αναφέρονται στην παρακάτω παραγρ. 2.2.9.2  ως 
«αποδεικτικά μέσα» της προσφοράς που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας, τα οποία 
αφορούν την επιχείρησή του και (δυνητικά) τους «τρίτους» φορείς, στις ικανότητες των οποίων δηλώνει ότι 
θα στηρίζεται. 

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.gr32.

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορι-
κών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών (άρθρο 21, παρ.1 ν. 4412/2016).
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται (άρθρο 21, 
παρ.3-5 ν. 4412/2016), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 
(Α΄34)33.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο εννέα (09) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο34. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις35:

32 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων.

33 Συμπληρώνονται οι απαιτήσεις από την Α.Α.
34 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
35 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών.

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

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

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)36. 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.37. 

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 
μπορούν να 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.38 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε γλώσσα αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Τα ανωτέρω 
μπορούν επίσης να υποβάλλονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα39.

2.1.5 Εγγυήσεις40

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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)41, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

36 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.

37 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
38 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 
39 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
40 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
41 Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τον σκοπό για τον οποίο εκδίδονται (συμμετοχή ή καλή 
εκτέλεση, είτε εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας) και 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 προσφορών42, 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, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Υποδείγματα -κατά περίπτωση- των εγγυητικών 
επιστολών περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη.

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 

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.43

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή44 για την υποβολή προσφοράς 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.45  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής46

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής47, που ανέρχεται στο 

42 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
43 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης

44 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
45 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
46 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
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ποσό των δεκατριών χιλιάδων τριακόσιων ογδόντα επτά ευρώ (13.387,00 €)48. Το σχετικό υπόδειγμα της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ της παρούσας. Στην περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

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

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201649. 
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 στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας παράλληλα την εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης».

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού50 
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 αμετάκλητη51 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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 

47 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 
1α ν. 4412/2016)

48 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 
άρθρου 72 ν. 4412/2016).  

49 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
50 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
51 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως 
άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου52.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

 2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο 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 τους53. 
ή/και
γ) 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) 

52 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017

53 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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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 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. 54

2.2.3.3. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης

2.2.3.4. Αποκλείεται55 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201656, 

(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 λειτουργίας57, 
(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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

54 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
55 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού 
της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές 
της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και 
τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

56 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

57 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ )  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 58

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

2.2.3.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης .

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)59 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 60.

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

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

Κριτήρια Επιλογής61 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας62 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

58 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
59 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
60 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
61 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 
παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 
διακήρυξη. 

62 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας της επιχείρησής τους, στο οποίο ανήκουν, από το οποίο θα 
πρέπει να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου η επαγγελματική τους 
δραστηριότητα. 
Εάν από το πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου στο οποίο ανήκει δεν επιβεβαιώνεται, με ρητή σ’ αυτό 
αναφορά, ότι η επαγγελματική δραστηριότητα του οικονομικού φορέα είναι συναφής με το αντικείμενο της 
προμήθειας, δηλαδή ότι τούτη πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο α΄ εδάφιο της παρακάτω παράγρ. 
2.2.6.α (παραδόσεις ειδών είτε/ και  παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης), και δεδομένου ότι τούτος καλείται -πέραν της προμήθειας- να 
παράσχει «παρακολουθηματικές» υπηρεσίες προβαίνοντας στην τοποθέτηση, στην θέση σε λειτουργία και 
στην τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών, ο οικονομικός φορέας απαιτείται επί πλέον να δηλώσει 
ενόρκως -ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής- την εκ μέρους του κατά την τελευταία 
τουλάχιστον 3-ετία (2018-2020) άσκηση επαγγέλματος με το ως άνω τεχνικό περιεχόμενο.

 
2.2.5    Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια63 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης, οι οικονομικοί φορείς σε εφαρμογή των όρων του Μέρους Ι, § (γ) του Παραρτήματος ΧΙΙ, του 
Προσαρτήματος Α! του Ν.4412/2016, απαιτείται64 να διαθέτουν τις ελάχιστες επιδόσεις (με ποσά χωρίς 
ΦΠΑ) σε μέσο «γενικό» και «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών για την 3-ετία 2017-2019 που ορίζονται 
παρακάτω. Συγκεκριμένα:

α) ότι διαθέτουν μέσο «γενικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τους σε συμβάσεις εμπορικής φύσεως ή εκτέλεσης 
έργων ή παροχής υπηρεσιών, ιδιωτικές ή δημόσιες, τις οποίες εκτέλεσαν κατά την 3-ετία 2017 έως 2019, 
ήτοι:
 Για αριθμό ετών: 3, 
 Ελάχιστος μέσος «γενικός» ετήσιος κύκλος εργασιών:     500.000,00 €

Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, η παρούσα απαίτηση μπορεί για το 
σύνολό της να ικανοποιείται αθροιστικά από τα καθέκαστα μέλη της, υπό την προϋπόθεση ότι έκαστο εξ 
αυτών διαθέτει μέσο «γενικό» ετήσιο κύκλο εργασιών το ύψος του οποίου ποσοστιαία, σε σχέση με το 
παραπάνω συνολικό ποσό των  500.000,00 €, δεν θα υστερεί από το ποσοστό συμμετοχής του εν λόγω 
μέλους στην ένωση. 

και 
β) Διαθέτουν μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τους σε δημόσιες ή ιδιωτικές συμβάσεις που 
εκτέλεσαν κατά την 3-ετία 2017 έως 2019, με τεχνικό αντικείμενο όμοιο προς το αντίστοιχο της παρούσας 
σύμβασης, δηλαδή τούτο (το τεχνικό αντικείμενο) να περιλαμβάνει την προμήθεια ή/ και την τεχνική 
υποστήριξη (εποπτεία, συντήρηση) ειδικού εξοπλισμού στον τομέα της φωτ. σηματοδότησης όμοιου προς 

63 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις 
συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, 
περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα 
κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία 
έτη) , είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία 
με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

64 Όπως υποσημείωση ανωτέρω
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τον υπό δημοπράτηση (ρυθμιστών κυκλοφορίας, Συστημάτων Ελέγχου της Φωτεινής Σηματοδότησης, 
φωτεινών σηματοδοτών LED κ.λ.π.),  με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 Για αριθμό ετών: 3, 
 Ελάχιστος αποδεκτός μέσος «ειδικός» ετήσιος κύκλος εργασιών:     250.000,00€

Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόψη συμβάσεων, προκειμένου τούτες να ληφθούν υπόψη 
στην αξιολόγηση των επιδόσεων του διαγωνιζόμενου, οφείλουν να καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
της επόμενης υποπαραγράφου 2.2.6.α της παρούσας και συγκεκριμένα αυτές που ορίζονται στα εδάφια 
(αα΄) και (αβ΄).
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, η παρούσα απαίτηση μπορεί για το 
σύνολό της να ικανοποιείται αθροιστικά από τα καθέκαστα μέλη της, υπό την προϋπόθεση ότι έκαστο εξ 
αυτών διαθέτει μέσο «ειδικό» κύκλο ετήσιο εργασιών το  ύψος του οποίου ποσοστιαία, σε σχέση με το 
παραπάνω ποσό των 250.000,00 €, δεν θα υστερεί από το ποσοστό συμμετοχής του εν λόγω μέλους στην 
ένωση.

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα65 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς, σε εφαρμογή των όρων του Μέρους ΙΙ, του Παραρτήματος ΧΙΙ, του Προσαρτήματος Α! 
του Ν.4412/2016, απαιτείται66:

α) Να παρουσιάζουν επαγγελματική δραστηριότητα στο δημοπρατούμενο αντικείμενο, ήτοι να έχουν 
αναλάβει και εκτελέσει εντός της 3-ετίας (2017 έως 2019)  στο πλαίσιο αυτοτελούς σύμβασης με δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα:

 Τουλάχιστον μία παράδοση ειδών (σύμβαση προμήθειας), όμοιων προς τα υπό δημοπράτηση 
ειδικά προϊόντα (ρυθμιστές κυκλοφορίας, Συστήματα Ελέγχου της Φωτεινής Σηματοδότησης, 
φωτεινούς σηματοδότες  LED κ.λ.π.), είτε/ και  

 Τουλάχιστον μία παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία, είτε/ και τεχνικής 
υποστήριξης (εποπτείας, συντήρησης) εξοπλισμού όμοιου επίσης προς τον υπό δημοπράτηση. 

Έκαστη εκ των ως άνω αυτοτελών συμβάσεων, θα αξιολογείται ως πλήρης με την προϋπόθεση ότι ο υπό 
προμήθεια ή/ και προς παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης, ειδικός εξοπλισμός φωτεινής 
σηματοδότησης που περιλάμβανε, διέθετε  ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον αυτά που 
καθορίζονται στα παρακάτω εδάφια (αα΄) και (αβ΄) και ότι τούτη-(ες) κατά την ημερομηνία της προκήρυξης 
της παρούσας είχε-(αν) παραδοθεί οριστικά  (στο σύνολό τους ή  σε τμήμα αυτών). 

65 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από 
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από 
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις 
απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών η 
επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα 
έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 
συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς 
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις 
πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα.

66 Όπως υποσημείωση ανωτέρω
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Η επιτυχής εκτέλεση της-(ων) υπόψη παράδοσης(-εων) ή/ και σύμβασης-(εων) οφείλει να επιβεβαιώνεται 
από τον παραλήπτη έκαστης εξ αυτών, όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα στα επόμενα. 

αα) Συμβάσεις με αποδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά θεωρούνται εκείνες των οποίων το τεχνικό τους 
περιεχόμενο περιλαμβάνει την προμήθεια ή/ και την τεχνική υποστήριξη ειδικού εξοπλισμού στον τομέα 
της φωτ. σηματοδότησης και  Συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας παρόμοιου προς 
τον δημοπρατούμενο (ενδεικτικά: ρυθμιστές και ανιχνευτές κυκλοφορίας, Κέντρα Ελέγχου  Φωτεινής 
Σηματοδότησης,, φωτεινούς σηματοδότες τύπου LED κ.λ.π.). 
αβ) Συμβάσεις με αποδεκτά ποσοτικά χαρακτηριστικά θεωρούνται εκείνες των οποίων τo περιεχόμενό 
τους (αυτοτελώς για κάθε σύμβαση) περιλαμβάνει:

 (i) την προμήθεια ή/ και την τεχνική υποστήριξη ενός τουλάχιστον Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης (συνοπτικά Κ.Δ.Κ. & Ε.Φ.Σ.), τεχνολογίας παρόμοιας -κατά 
περίπτωση- προς εκείνη που περιγράφεται αντίστοιχα στο τεύχος των Τεχν. Προδιαγραφών

 (ii) την προμήθεια ή/ και την τεχνική υποστήριξη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ρυθμιστών κυκλοφορίας, 
οι οποίοι λειτουργούσαν συνδεμένοι με το ως άνω Κέντρο.  

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει -κατά τα ανωτέρω- να δηλώσει τις παραδόσεις που διενέργησε ή/ και τις 
συμβάσεις παροχής των σχετικών υπηρεσιών που εκτέλεσε εντός της 3-ετίας 2017 – 2019 ο ίδιος ως 
Ανάδοχος είτε ως Υπεργολάβος (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με στοιχεία γνωστοποίησής 
της στην Φορολογική Αρχή). Για τις υπόψη παραδόσεις ή/ και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ο 
διαγωνιζόμενος οφείλει να αναφέρει (i) το περιεχόμενο των παραδόσεων (επιγραμματικά) ή τον τίτλο των 
συμβάσεων, (ii) την τελική αξία της παράδοσης ή/ και το ποσό της σύμβασης, (iii) την ημερομηνία της 
παράδοσης των ειδών είτε έναρξης και λήξης της σύμβασης και (iv) τον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη. Τα 
ως άνω στοιχεία των συμβάσεων ο διαγωνιζόμενος οφείλει να τα συμπεριλάβει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III παρούσας.  
Η πληρότητα των παραπάνω αυτοτελών συμβάσεων αναφοράς της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
διαγωνιζομένων θα θεωρηθεί ικανοποιητική και τούτες θα ληφθούν υπόψη προς αξιολόγηση, εφόσον θα 
τεκμηριώνεται από  τα «αποδεικτικά στοιχεία» του εδαφίου (α) της υποπαραγρ. Β.4 της παρακάτω παραγρ. 
2.2.9.2 που ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει, οποτεδήποτε κληθεί (κατά την παράγρ. 3.2 της παρούσας). 

β) Να διαθέτουν το αναγκαίο δυναμικό σε ανθρώπινους πόρους για να φέρουν σε πέρας τη σύμβαση και 
να συγκροτήσουν την «Ομάδα Έργου», με τα εξής τουλάχιστον μέλη, τα οποία ήδη απασχολούνται είτε 
πρόκειται να απασχοληθούν στην επιχείρηση του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα στην περίπτωση που 
του ανατεθεί η σύμβαση:  

(i)  Ένα (1) μηχανικό Π.Ε., με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού, ως Υπεύθυνο της 
«Ομάδας Έργου», με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 15-ετή, ο οποίος οφείλει να διαθέτει 
τεκμηριωμένα 10-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο υπό δημοπράτηση τεχνικό αντικείμενο, δηλαδή 
στην τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού φωτ. σηματοδότησης, ήτοι (α) ρυθμιστών 
κυκλοφορίας και (β) κεντρικών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας και ελέγχου φωτεινής 
σηματοδότησης, καθώς και την ειδική εμπειρία στην παραμετροποίηση, στον προγραμματισμό και στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων στον παραπάνω εξοπλισμό. 

(ii) Ένα (1) μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού, με χρόνο από 
κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 5 -ετή, που διαθέτει τεκμηριωμένα 3 -ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 
τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών κατασκευών και διατάξεων. Το εν λόγω στέλεχος πρέπει περαιτέρω να 
διαθέτει  ειδικότερη προϋπηρεσία στο υπό δημοπράτηση τεχνικό αντικείμενο, δηλαδή στην τεχνική 
υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού φωτ. σηματοδότησης. 
(iii)  Ένα (1) μηχανικό ΠΕ, με την ειδικότητα του συγκοινωνιολόγου, με χρόνο από κτήσεως πτυχίου 
τουλάχιστον 15-ετή, ο οποίος οφείλει να διαθέτει 10-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Ευφυή 
Συστήματα Μεταφορών. Επιπρόσθετα, το ως άνω στέλεχος οφείλει να έχει προϋπηρεσία α) στην 
ανάπτυξη βαθμονομημένων κυκλοφοριακών μοντέλων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού 
προσομοίωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων σε μικροσκοπικό επίπεδο και β) στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) σε αστικά περιβάλλοντα 
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και συγκεκριμένα σε συνεργατικές υπηρεσίες όμοιες προς τις αντίστοιχες της παρούσας σύμβασης, 
δηλαδή GLOSA και IVS.
(iv) Τρεις (3) τουλάχιστον τεχνικούς, με την ιδιότητα και το επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης 
αδειούχου τεχνίτη ή/και ανώτερο (π.χ. ΤΕ), ειδικότητας ηλεκτρονικού και/είτε ηλεκτρολόγου, με 2-ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο της φωτεινής σηματοδότησης. Οι ως άνω θα πλαισιώνονται 
με όσους τεχνικούς και βοηθούς απαιτούνται, της αντίστοιχης κατηγορίας και γνωστικού υποβάθρου και 
με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα για την υποστήριξη της υποομάδας, την οποία τούτοι θα 
πλαισιώνουν. 

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει στο ΕΕΕΣ -με ονομαστική αναφορά για έκαστο εξ αυτών- το 
στελεχιακό του δυναμικό, όπως το διευθυντικό (συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων για τον έλεγχο της 
ποιότητας των διαδικασιών) και το τεχνικό ως άνω προσωπικό του (περιπτώσεις (i) έως (iv)) με το οποίο θα 
σχηματίσει την «Ομάδα Έργου» για την εκτέλεση της σύμβασης, είτε τούτοι απασχολούνται απευθείας στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών τους, τα επαγγελματικά 
τους προσόντα και την ειδική τους εμπειρία (διάρκεια προϋπηρεσίας) σε υπηρεσίες όπως οι 
δημοπρατούμενες. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει επίσης να γνωστοποιήσει (σε μορφή Έκθεσης) τα καθήκοντα 
που τα ως άνω στελέχη πρόκειται να αναλάβουν στην «Ομάδα έργου», τεκμηριώνοντας όλα τα ανωτέρω με 
τα «αποδεικτικά στοιχεία» του εδαφίου (β) της υποπαραγρ. Β.4 της παραγρ. 2.2.9.2 που τούτος 
οποτεδήποτε κληθεί,  υποχρεούται -κατά την παράγρ. 3.2  της παρούσας- να προσκομίσει.
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, η παρούσα απαίτηση για την 
συγκρότηση του στελεχιακού δυναμικού της ένωσης, μπορεί στο σύνολό της να ικανοποιείται αθροιστικά 
από τα καθέκαστα μέλη της. 

2.2.7 Κριτήρια Επιλογής - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης67

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να εφαρμόζουν 
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για αντίστοιχο προς το παρόν τεχνικό αντικείμενο που περιλαμβάνει 
την προμήθεια εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ή/ και εκτέλεση έργων με αντικείμενο τη Φωτεινή 
Σηματοδότηση οδικών διασταυρώσεων ή/ και Συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και να 
συμμορφώνονται σχετικά με το Πρότυπο ΙSO 9001:201568 ή άλλο ισοδύναμο Ευρωπαϊκό, της ικανότητάς 
τους αυτής βεβαιουμένης δεόντως από τον αντίστοιχο κατάλληλο Φορέα Πιστοποίησης.

        Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός 
των σχετικών προθεσμιών διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται ο ίδιος και εφόσον ο διαγωνιζόμενος μπορεί να τεκμηριώσει ότι οι ενέργειές του προς απόκτηση 
τούτων παρείχαν στον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης την εύλογη πίστωση χρόνου για την χορήγηση της 
πιστοποίησης, περαιτέρω δε υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν ισοδυνάμως τα παραπάνω απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

67 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016)

68 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά 
που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016. 
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διασφάλισης ποιότητας, και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 
του ν. 4412/2016.

        Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν απαιτούνται.

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 αυτούς69. 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 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες70.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 71.

Η εκτέλεση των υπηρεσιών που αφορούν το μέρος της σύμβασης που αφορά την αναβάθμιση των 
ρυθμιστών και τις υπηρεσίες συγκρότησης Κέντρου Ελέγχου  των εγκ/σεων, γίνεται υποχρεωτικά, αν η 
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση 
αυτή. 

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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ72 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 1.73 
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 

69 Πρβλ 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  

70 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.  
71 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
72 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

73 Από τις 2-5-2019, 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 Πρβλ και το Διορθωτικό 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για 
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα 
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL            

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 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 αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.74

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα75

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201676.

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 (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6  )77.

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 και 2.2.3.478.

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

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 ισχύουν79.

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 δικαιολογητικών80. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.

74 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
75 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

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

76 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
77 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
78 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
79 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά81:

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.282 και 2.2.3.483 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 του84. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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 

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

81 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.) 
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. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

82 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, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν 
λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.

83 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
84 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019.
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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 Εσόδων85.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, με ημερομηνία έκδοσης έως 3 
μήνες πριν από την ημέρα υποβολής 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά 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 περ. α’ και β’, 
καθώς  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, ν. 4412/2016.

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

ε) - και

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

B.2.  Για την απόδειξη της καταλληλότητας στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (απαίτηση 
της § 2.2.4 της παρούσας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.86

85 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
86 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς  φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής τους στο Επιμελητήριο της έδρας τους στο οποίο τούτοι ανήκουν (Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή 
Βιοτεχνικό), με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγρ. 2.2.4 της παρούσας, ήτοι της 
επιβεβαίωσης στο σχετικό πιστοποιητικό της ζητούμενης εξειδίκευσης του οικονομικού φορέα. 

Εάν από το πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου στο οποίο ανήκει ο οικονομικός φορέας, δεν επιβεβαιώνεται 
από ρητή σ’ αυτό αναφορά, ότι η επαγγελματική δραστηριότητά του είναι συναφής με το αντικείμενο της 
προμήθειας, δηλαδή ότι τούτη πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο α΄ εδάφιο της προηγούμενης 
παράγρ. 2.2.6.α της παρούσας (παραδόσεις ειδών είτε/ και  παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης),  ο οικονομικός φορέας απαιτείται 
επί πλέον να δηλώσει ενόρκως -ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής- την εκ μέρους του 
κατά την τελευταία τουλάχιστον 3-ετία (2017-2019) άσκηση επαγγέλματος, με περιεχόμενο την παροχή 
υπηρεσιών για την τοποθέτηση  και την θέση σε λειτουργία, είτε/ και την τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης οδικών διασταυρώσεων.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,87 εκτός αν, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 ο 
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας προσκομίζει:
α) Αντίγραφα ισολογισμών των ετών 2017, 2018, 2019 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης 
ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής, από 
τα οποία να προκύπτει ότι κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για 
τα έτη 2017, 2018 και 2019) έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το ποσό των  
500.000,00 ευρώ (ποσό χωρίς τον ΦΠΑ). Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, στην οποία τούτος θα επιβεβαιώνει τον εκ των ανωτέρω 
στοιχείων προκύπτοντα ετήσιο κύκλο εργασιών του, ανά οικονομική χρήση (έτη 2017 – 2019).
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 άλλα κατάλληλα στοιχεία, η 
καταλληλότητα των οποίων εναπόκειται στην αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης.

β) Υπόμνημα «ειδικού» κύκλου εργασιών για την 3-ετία 2017 έως 2019, από το οποίο να προκύπτει ο 
συγκεκριμένος (ειδικός) ετήσιος κύκλος εργασιών (κατά έτος και ο αντίστοιχος μέσος της 3-ετίας) του 
οικονομικού φορέα, συνακόλουθα δε ότι κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (δηλαδή 
από 1-1-2017 ως 31-12-2019) έχει μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το ποσό 
των  250.000,00 ευρώ (ποσό χωρίς τον ΦΠΑ). Για την εκτίμηση των ως άνω οικονομικών μεγεθών θα 
λαμβάνονται (περιοριστικά) υπόψη μόνον συμβάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της 
προηγούμενης παραγρ. 2.2.5, όπως ενδεικτικά οι συμβάσεις που ο διαγωνιζόμενος έχει ενδεχομένως 
περιλάβει και στοιχειοθέτησε στο αντίστοιχο υπόμνημα της περίπτ. α΄ της επόμενης υποπαραγρ. Β.4. 
Υπόδειγμα αυτού του υπομνήματος που πρέπει να συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος περιλαμβάνεται με 
α/α 2 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας διακήρυξης, και σε τούτο θα αναφέρονται ο τίτλος και ο 
παραλήπτης της σύμβασης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της και -εφόσον πρόκειται για δημόσια 
σύμβαση- η επωνυμία του αναδόχου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία προβλέπονται στο 
παραπάνω αναφερόμενο υπόδειγμα. Τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον οι υπόψη προμήθειες ή 
υπηρεσίες παρασχέθηκαν από Κοινοπραξία ή Ένωση στην οποία ο διαγωνιζόμενος μετείχε ως μέλος, θα 
υποβάλλονται με σχετική επισήμανση και του ποσοστού συμμετοχής τούτου στο εκτελεστικό σχήμα, 
για τον αναλογικό προσδιορισμό του ύψους του «ειδικού» μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του.
Θα αναφέρονται επίσης αναλυτικά ανά έτος τα εκδοθέντα από τον οικονομικό φορέα αντίστοιχα Τιμολόγια 
για κάθε σύμβαση, με το αντίστοιχο τίμημά τους (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.). Εάν στο τίμημα του Τιμολογίου 
περιλαμβάνεται και αντικείμενο, του οποίου ο τεχνικός χαρακτήρας δεν αντιστοιχεί σε εκείνον του 

87 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019.
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«ειδικού» αντικειμένου για το οποίο εξετάζεται ο συγκεκριμένος κύκλος εργασιών, στην ιδιαίτερα 
προβλεπόμενη γι’ αυτό το σκοπό στήλη του υπομνήματος θα αναγράφεται το αντίστοιχο μερικό τίμημα για 
το περιεχόμενο που αντιστοιχεί στο ζητούμενο «ειδικό» αντικείμενο. Τα Τιμολόγια θα επισυνάπτονται στο 
«υπόμνημα» σε απλά φωτοαντίγραφα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τίμημα των Τιμολογίων που θα 
αναγράφεται στο υπόμνημα θα είναι το αντίστοιχο υπεργολαβικό. Τα υπόψη στοιχεία (τα Τιμολόγια) 
χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά κατά το άρθρο 21 του Ν.4412/2016 και δεν κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόμενους. Οποιαδήποτε ασάφεια ή ανακρίβεια στη παρουσίαση και πιστότητα του περιεχομένου 
των Τιμολογίων, σε σχέση με τα λοιπά προς υποβολή στοιχεία, θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη τους. 
Εναλλακτικά γίνονται επίσης δεκτά, αντί των απλών αντιγράφων των ως άνω Τιμολογίων, βεβαιώσεις είτε 
πιστοποιητικά Δημοσίων Φορέων, εφόσον απ’ αυτά τεκμηριώνονται πλήρως  οι απαιτήσεις της παραγρ. 
2.2.5, περί του ελάχιστου αποδεκτού «ειδικού» μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών.88 
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στην κρίση της Ε.Δ. να ζητηθούν –εάν απαιτηθεί- διευκρινιστικές 
πληροφορίες (ή/και επαλήθευση) από τον διαγωνιζόμενο, σε ότι αφορά το περιεχόμενο των συμβάσεων 
που συμπεριέλαβε στο παραπάνω υπόμνημα προκειμένου να εξετασθεί κατά πόσον τούτο (το περιεχόμενο)  
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου Β.4.α 
Η καταλληλότητα των προσκομιζόμενων από τον οικονομικό φορέα εγγράφων για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β΄ 
του Ν.4412/2016).

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (απαίτηση της § 2.2.6 της παρούσας), οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Υπόμνημα επαγγελματικής δραστηριότητας  του οικονομικού φορέα, που περιλαμβάνει κατάλογο των 
αυτοτελών συμβάσεων με δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη, περαιωμένων μέχρι την ημερομηνία της 
προκήρυξης της παρούσας, που αφορούν είτε πώληση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού 
κατάλληλου για την φωτ. σηματοδότηση οδικών διασταυρώσεων, είτε/ και παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης τούτου (του εξοπλισμού). Οι υπόψη συμβάσεις οφείλουν να πληρούν απαρέγκλιτα τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων των εδαφίων αα΄ και αβ΄ της παραγρ. 2.2.6.α, ο δε διαγωνιζόμενος οικονομικός 
φορέας να εκτέλεσε το σύνολό τους ή μέρος αυτών στην διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017 έως 2019), 
με την ιδιότητα του Προμηθευτή ή του αναδόχου υπηρεσιών ή του υπεργολάβου, είτε -εάν πρόκειται περί 
κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων- με την ιδιότητα του μέλους αυτής. Στο «υπόμνημα» ο 
διαγωνιζόμενος θα δηλώνει τις  αντίστοιχες συμβάσεις που έχει περιλάβει στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ 
(Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης) που υπέβαλε, συμπληρώνοντάς το με όλες τις ζητούμενες 
πληροφορίες, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα του υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της 
παρούσας. Το «υπόμνημα» θα συνοδεύεται στη μεν περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών από 
αντίστοιχες σχετικές βεβαιώσεις των αρμοδίων για την τεχνική υποστήριξη των εγκ/σεων δημοσίων 
Φορέων που εκδόθηκαν επ’ ονόματι του αναδόχου, στις οποίες θα βεβαιώνονται τα παραπάνω 
στοιχεία και η ημερομηνία περαίωσης της σύμβασης, στη δε περίπτωση παραδόσεων ειδών από 
αντίγραφα Τιμολογίων πώλησης τούτων. Εάν η προμήθεια ή οι υπηρεσίες που εκτελέσθηκαν, 
υλοποιήθηκαν με υπεργολαβία, τούτο θα πρέπει να επισημαίνεται αντίστοιχα από τον δηλούντα στο 
υπόμνημα, τo οποίο οφείλει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των σχετικών 
Ιδιωτ. Συμφωνητικών υπεργολαβίας μεταξύ της διαγωνιζόμενης Επιχείρησης και του Αναδόχου, με 
επισήμανση επί του φωτοαντιγράφου του σχετικού α/α πρωτοκόλλου κοινοποίησής του στην 
Φορολογική Αρχή, ενώ θα πρέπει να συνυποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις του δημόσιου 
Φορέα που χορηγήθηκαν στον Ανάδοχο για τις συγκεκριμένες συμβάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο 
προηγούμενο εδάφιο. 
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στην κρίση της Ε.Δ. να ζητηθούν –εάν απαιτηθεί- διευκρινιστικά 
πληροφορίες (ή/και επαλήθευση) από τον διαγωνιζόμενο, σε ότι αφορά το περιεχόμενο των 

88 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος 
XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού 
φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε 
περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.
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συμβάσεων που συμπεριέλαβε στο παραπάνω υπόμνημα και την αντιστοίχιση τούτου στις απαιτήσεις 
της παρούσας. 
β) «Δήλωση για τους «ανθρώπινους πόρους» του οικονομικού φορέα, τους οποίους πρόκειται να 
χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση της σύμβασης, στην οποία τούτος θα αναφέρει ονομαστικά το 
καθέκαστα προσωπικό που πρόκειται να απασχολήσει στην «Ομάδα έργου», συνοδευόμενη από τα 
στοιχεία των παρακάτω εδαφίων (β.1) έως (β.3). Η παραπάνω δήλωση θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία 
που ο διαγωνιζόμενος έχει περιλάβει στο Μέρος IV, του ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης), με 
όλες τις επί πλέον συμπληρωματικές πληροφορίες που αναφέρονται στην συνέχεια, ήτοι:

β.1) Στοιχεία που πιστοποιούν την απασχόληση, όπως ο Πίνακας Προσωπικού της Υπηρεσίας ΣΕΠΕ 
(Έντυπο 4) ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα, του προσωπικού του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα,  
που κατά την δήλωσή του συγκροτεί την «Ομάδα έργου». Σε περίπτωση υφιστάμενης, ή 
επικείμενης άμα τη αναλήψει της σύμβασης, απασχόλησης από την Επιχείρηση προσωπικού της 
«ομάδας» που δεν αμείβεται με μισθολόγιο ή άλλων τυχόν ελευθέρων συνεργατών, θα 
επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω μη μόνιμα μισθοδοτούμενου εργαζόμενου, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι απασχολείται ή δέχεται να απασχοληθεί ως συνεργάτης της 
διαγωνιζόμενης Επιχείρησης για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, με ημερομηνία 
υπογραφής μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης και προγενέστερη της 
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 
β.2) Έκθεση με τα προσόντα και την εμπειρία κάθε μέλους της «ομάδας έργου» (εκτός των βοηθών 
οποιασδήποτε ειδικότητας και του ανειδίκευτου προσωπικού), υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρονται οι τίτλοι 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που διαθέτει έκαστο εκ των ανωτέρω μελών της ομάδας, 
η εργασιακή του προϋπηρεσία (εργοδότης, καθήκοντα κ.λ.π.) για την απόκτηση της εμπειρίας στο  
αντικείμενο που δηλώνεται, καθώς και η διάρκειά της. Η Έκθεση θα συνοδεύεται από απλά 
φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των επαγγελματικών του αδειών για κάθε μέλος. 
β.3) Στοιχεία τεκμηρίωσης της προϋπηρεσίας και της εμπειρίας των επικεφαλής τεχνικών στελεχών, 
ως εξής:
 Για το τεχνικό στέλεχος της περιπτ. (i) της παραγρ. 2.2.6.β της παρούσας, θα πρέπει -επί ποινή 

απαραδέκτου ως στοιχείου αξιολόγησης- η απαιτούμενη  προϋπηρεσία και εμπειρία του στην 
τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου και του προς προμήθεια εξοπλισμού φωτ. σηματοδότησης 
(ρυθμιστές κυκλοφορίας, Κέντρο Ελέγχου της Φωτεινής Σηματοδότησης), να τεκμηριώνεται από 
αντίστοιχο πιστοποιητικό εμπειρίας ή βεβαίωση ως εξής: (i) από πιστοποιητικό εκδοθέν από τον 
δημόσιο φορέα εποπτείας των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης που αποτέλεσαν το 
αντικείμενο της προϋπηρεσίας του, είτε εναλλακτικά (ii) από Βεβαίωση του Βιομηχανικού Οίκου 
κατασκευής του ως άνω ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Από τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης θα 
προκύπτει ρητά ότι το εν λόγω τεχνικό στέλεχος διαθέτει την απαραίτητη προϋπηρεσία και 
εμπειρία για την τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου και του προς προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, όπως προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. 

 Για το στέλεχος της περιπτ. (iii) της παραγρ. 2.2.6.β της παρούσας, θα πρέπει -επί ποινή 
απαραδέκτου ως στοιχείου αξιολόγησης- η απαιτούμενη προϋπηρεσία α) στην ανάπτυξη 
βαθμονομημένων κυκλοφοριακών μοντέλων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης της 
κυκλοφορίας των οχημάτων σε μικροσκοπικό επίπεδο και β) στην ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών 
Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) σε αστικά περιβάλλοντα και ειδικότερα σε 
συνεργατικές υπηρεσίες όμοιες προς τις αντίστοιχες της παρούσας σύμβασης, δηλαδή GLOSA και IVS, 
να τεκμηριώνεται από αντίστοιχα πιστοποιητικά εμπειρίας ή βεβαιώσεις εκδοθέντα από τους 
φορείς εποπτείας των αντίστοιχων έργων/δράσεων.

 Ως αποδεικτικό στοιχείο της απαιτούμενης προϋπηρεσίας εκάστου εκ των τεχνικών μελών της 
«Ομάδας Έργου» των περιπτώσεων (ii) και (iv) της παραγρ. 2.2.6.β της παρούσας, αρκεί η 
σχετική γι’ αυτήν αναλυτική αναφορά του διαγωνιζόμενου στην Έκθεση του παραπάνω 
εδαφίου (β.2) που τούτος υποχρεούται να υποβάλει, αναφέροντας τα απαραίτητα 
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πληροφοριακά στοιχεία για το καθέκαστα μέλος (εργοδότης, διάρκεια απασχόλησης, 
καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί κ.λ.π.), η οποία (Έκθεση) θα επιβεβαιώνεται με την 
αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωσή του διαγωνιζόμενου περί της ακρίβειας του περιεχομένου της.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής του με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ο οικονομικός φορέας 
προσκομίζει σχετική βεβαίωση από αρμόδιο πιστοποιημένο σχετικά Οίκο, ότι είναι πιστοποιημένος 
σύμφωνα με το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Προτύπου ISO 9001:2015, είτε ισοδύναμου, 
επικαιροποιημένη όσον αφορά την ισχύ της (της βεβαίωσης) το πολύ προ 6-μήνου, με την οποία να 
επιβεβαιώνεται η παραπάνω ικανότητά του στην εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας κατά την 
παράγραφο 2.2.7.89

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 90.  Στις λοιπές περιπτώσεις 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  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους91 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. 

89 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.

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

91 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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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.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό92 και αναλυτικότερα   
τα παρακάτω στοιχεία:93

α) Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας στο ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης) που υποβάλει 
κατά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της προσφοράς του με τα λοιπά «δικαιολογητικά συμμετοχής» 
του στον διαγωνισμό, θα δηλώνει υπεύθυνα ότι πρόκειται να στηριχθεί στις ικανότητες και να συνεργασθεί 
με άλλους οικονομικούς φορείς, τους οποίους οφείλει να κατονομάζει με τα πλήρη στοιχεία τους 
(επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα & ταχυδρ. δ/νση), προκειμένου ο πρώτος να αποκτήσει τις ελλείπουσες 
σ’ αυτόν ικανότητες (τεχνική και επαγγελματική) που απαιτείται από τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, 
καθώς και ότι δεσμεύεται να συνεργάζεται μαζί τους και να τους χρησιμοποιεί για τον ανωτέρω σκοπό καθ' 
όλη την διάρκεια της σύμβασης, εφόσον τούτος ανακηρυχθεί  ανάδοχος, μη δικαιούμενος (έστω και 
αιτιολογημένα) να τους αντικαταστήσει, χωρίς την προς τούτο προγενέστερη έγκριση της αναθέτουσας 
αρχής. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει επίσης να επισυνάψει στην προσφορά του χωριστό ΕΕΕΣ με τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του μέρους ΙΙ, καθώς και των υπολοίπων 
μερών του υπόψη  ΕΕΕΣ που είναι απαραίτητα, ανάλογα με την «δάνεια» ικανότητα, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.
β) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του «τρίτου φορέα» είτε αυτός είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
από όπου θα προκύπτει με σαφήνεια και η εξουσιοδότηση υπογραφής του αντίστοιχου ΕΕΕΣ του «τρίτου 
φορέα».   
γ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου του τρίτου φορέα, 
εφόσον ο τελευταίος είναι Α.Ε. είτε απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., οι οποίες σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις οφείλουν να είναι πρωτότυπες και επικυρωμένες νόμιμα σε ό,τι αφορά το 
γνήσιο των υπογραφών, είτε τέλος εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωσή του 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρχής, για την υποχρεωτική διάθεση στον διαγωνιζόμενο των 
απαραίτητων μέσων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, καθ όλη την διάρκεια αυτής  μη επιτρεπόμενης 
της παραίτησής του από τα εν λόγω καθήκοντα χωρίς την προς τούτο έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
δ) Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον «τρίτο φορέα», από το οποίο θα προκύπτουν αναλυτικά οι δραστηριότητες 
και υποχρεώσεις με τις οποίες ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να τον επιφορτίσει. Αυτονόητα, εφόσον η 
υπόψη συνεργασία που θα εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι 
υποχρεωτική για τον ανάδοχο, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης τούτου και απεμπόλησης των υποχρεώσεων του που θα απορρέουν απ' αυτήν την σχέση με 
αποτέλεσμα την αναγκαστική λύση της, τούτος θα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.   Διευκρινίζεται ότι ο 
«τρίτος» οικονομικός φορέας που ενδεχόμενα θα επιλέξουν ως συνεργάτη οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται 
να είναι ο αυτός για περισσότερους του ενός εξ αυτών και τούτο δεν θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους. Η 
αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων 
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού τους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό 

92 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

93 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης94 
Κριτήριο ανάθεσης95 της Σύμβασης96 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής97. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης και στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος 
και για το σύνολο των  παραδοτέων ειδών. 
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 αυτής98.

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.)» 99.
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. 

94 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

95 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να 
αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). 
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

96 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

97 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

98 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
99 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
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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. 100

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 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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 της101.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους 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 χαρακτήρα102, σύμφωνα με τα οριζόμενα 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.

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]. 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) 
παραπέμποντας στο παρόν άρθρο της διακήρυξης και τα Υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 103 
που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  (V και VI) της παρούσας διακήρυξης.

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

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

101 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
102 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
103 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των 
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς.
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.104 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 2 του  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 που αφορούν την Τεχνική Προσφορά (βλέπε και τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 1, 
του Α΄ Μέρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσας διακήρυξης) και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 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 διαδικασίας105.

Διευκρινίζεται  επίσης σε σχέση προς το περιεχόμενο του προηγούμενου εδαφίου,  ότι στα στοιχεία που 
μπορεί εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής να ζητηθούν από τον διαγωνιζόμενο προς υποβολή οποτεδήποτε 
στην διάρκεια του σταδίου αξιολόγησης των προσφορών, συμπεριλαμβάνονται και εκείνα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία της  παραγρ. 2.2.9.2, υποπαραγρ. Β.2 έως Β.5 της παρούσας που αφορούν την 
τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του διαγωνιζόμενου στις απαιτήσεις των «κριτηρίων επιλογής» του, καθώς 
και (δυνητικά) των αντίστοιχων της υποπαραγρ. Β.9. Η διαδικασία πρόσκλησης του διαγωνιζόμενου για την 
υποβολή απ’ αυτόν των εν λόγω «αποδεικτικών μέσων», ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα προς το περιεχόμενο της παραγρ. 3.2 της παρούσας. Η μη έγκαιρη προσκόμιση 
τούτων εκ μέρους του διαγωνιζόμενου θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν106:

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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ),
β) Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

104 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/201

9105 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  

106 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
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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. 

Διευκρινίζεται επί πλέον ότι:

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 79Α,Ν. 4412/2016.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρέχεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 
εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή.

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

2.4.3.2   Τεχνική προσφορά 

H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης (Τεύχη δημοπράτησης) και ιδιαίτερα στα 
επισυναπτόμενα στην παρούσα τεύχη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και να 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της διακήρυξης “Περιεχόμενο Τεχνικής 
Προσφοράς – Φύλλα Τεχνικής Συμμόρφωσης”, τεκμηριώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. H Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει ιδίως συμπληρωμένα 
από τον διαγωνιζόμενο τα «ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» των ειδών που δηλώνει ότι θα 
προμηθεύσει ως ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και όλα τα έγγραφα και λοιπά 
δικαιολογητικά (δηλώσεις, υποσχετικές επιστολές, ενημερωτικά έντυπα και εγχειρίδια) βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των παραπάνω ειδών και των «παρακολουθηματικών» υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 107  108 .. 
Επισημαίνεται ότι οι μετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν,  επί ποινή 
αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα (παράγρ. 2.4.3.2.1 έως 2.4.3.2.6), εκ των οποίων τα 
προς συμπλήρωση (§ 2.4.3.2.1 και 2.4.3.2.5) έχουν αναρτηθεί, μαζί με τα αντίστοιχα υπόλοιπα απαιτούμενα 
της παρούσας διακήρυξης, σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Τα εν λόγω  
στοιχεία και αρχεία οφείλουν να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους εξαιρουμένων εκείνων (των στοιχείων) που 
αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο της παράγρ. 2.4.2.5 της παρούσας ότι δεν απαιτείται να προσκομισθούν 
σε έντυπη μορφή, ήτοι: 
2.4.3.2.1 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα προς την αναθέτουσα αρχή, συμπληρωμένη σύμφωνα 
με το «Υπόδειγμα υπ’ αριθ. 1» του Μέρους Β΄ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης, ψηφιακά 
υπογεγραμμένη απ’ αυτόν, στην οποία:
α) Θα προσδιορίζει δεσμευτικά τους Βιομηχανικούς Οίκους παραγωγής και την χώρα καταγωγής των υπό 
προμήθεια προϊόντων που αναφέρονται στο παραπάνω Υπόδειγμα, καθώς και τους τύπους τους. Ο 
προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα 
στην οποία θα κατασκευάσει το κατά περίπτωση προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της, άλλως η προσφορά του θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο 
ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην παρούσα δήλωσή του θα αναφέρει την 
επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το κατά περίπτωση προσφερόμενο προϊόν και τον 
τόπο εγκατάστασής της. Επί πλέον ο προσφέρων, πρέπει να δηλώνει ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος 

107 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
108 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής 
προσφοράς.
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θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος 
αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι αυτού (του προσφέροντος) την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά 
στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
β) Θα δηλώνει υπεύθυνα ότι oι υπηρεσίες  ανάπτυξης και εφαρμογής λογισμικού που προβλέπονται στις 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ να παράσχει ως ανάδοχος, οι οποίες περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους Β΄, Δ΄, ΙΓ΄ και ΙΔ΄,  θα παρασχεθούν απ’ αυτόν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι’  αυτές στην 
Μελέτη και στα συνυποβαλλόμενα με την προσφορά του σχετικά «Φύλλα Τεχνικής Συμμόρφωσης», 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον διαγωνιζόμενο και συμπληρωμένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
«Υποδείγματα» υπ’ αριθ. 3, 5, 14 και 15 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης. 
Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση θα επισυνάπτονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο προαναφερόμενο 
«Υπόδειγμα Νο 1» και τούτη θα φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
2.4.3.2.2 Δήλωση προς την αναθέτουσα αρχή, με αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, υπογεγραμμένη 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του προτεινόμενου Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης (Κ.Δ.Κ.Ε.Φ.Σ.), στην οποία θα δηλώνεται απ’ αυτόν ότι 
είναι παραγωγός του προσφερόμενου από τον διαγωνιζόμενο Κ.Δ.Κ.Ε.Φ.Σ. και εγγυάται ότι το 
συγκεκριμένο προϊόν:

 (i) είναι λειτουργικά συμβατό τόσο με τους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας νεότερης τεχνολογίας 
των εγκαταστάσεων που παραμένουν διότι δεν χρήζουν αναβάθμισης, των οποίων (ρυθμιστών) και θα 
κατονομάζει τα στοιχεία (την προέλευση και το τύπο τους), όσο και των υπολοίπων (ρυθμιστών) μετά 
την αναβάθμισή τους, όπως αυτοί θα προκύψουν συμπληρούμενοι με τον ηλεκτρονικό και λογισμικό 
εξοπλισμό, της συγκεκριμένης προέλευσης και τύπου, τον οποίο προσφέρει για τον σκοπό αυτόν ο 
διαγωνιζόμενος .
(ii)  διαθέτει τις τεχνικές επιδόσεις της  παραγρ. Α΄ του τεύχους των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και, όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο 5.5 της εν λόγω παραγράφου, θα παρέχει τη δυνατότητα αποστολής των 
τρεχουσών ενδείξεων των φωτεινών σηματοδοτών και την προβλεπόμενη διάρκειά τους σε διακομιστή 
SPAT/ MAP για την υλοποίηση της υπηρεσίας ευφυών μεταφορών C-ITS GLOSA. 

2.4.3.2.3 Δήλωση προς την αναθέτουσα αρχή, με αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, υπογεγραμμένη 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του προτεινόμενου Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που απαιτείται για την αναβάθμιση των υφιστάμενων παλαιότερης τεχνολογίας ρυθμιστών, 
στην οποία θα δηλώνεται απ’ αυτόν ότι είναι παραγωγός των απαιτούμενων για την ως άνω αναβάθμιση 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, δεσμεύεται για τη παροχή τεχνικής υποστήριξης στο διαγωνιζόμενο 
οικονομικό φορέα για την υλοποίηση της αναβάθμισης των εκσυγχρονιζόμενων ρυθμιστών και εγγυάται ότι 
τα βελτιωμένα προϊόντα που θα προκύψουν από την αναβάθμιση των ρυθμιστών -με την χρησιμοποίηση 
των προσφερόμενων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων- θα πληρούν τις απαιτήσεις της παραγρ. ΣΤ΄ του τεύχους 
των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ», για το περιεχόμενο της οποίας (παραγρ.) θα δηλώνεται επίσης από τον 
εκπρόσωπο ότι ο Βιομηχανικός Οίκος έχει λάβει γνώση.
2.4.3.2.4 Ενημερωτικά έντυπα (Brochures) ή/και εγχειρίδια χρήσης (User manuals) των υπό προμήθεια 
προϊόντων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την περιγραφή τους και τα βασικά τεχνικά τους χαρακτηριστικά, 
καθώς επίσης και λοιπά τεχνικά στοιχεία (για όποια εκ των προϊόντων προβλέπεται από τους Κανονισμούς 
σχετική υποχρέωση), όπως ενδεικτικά Πιστοποιητικά Σταθερότητας της Απόδοσης προϊόντος από 
Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης, αναλυτικές δηλώσεις και αναφορές κατασκευαστή περί 
συμμόρφωσης στις καθέκαστα απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων και των Ελληνικών Εθνικών 
Κανονισμών κ.λ.π., προκειμένου τα παραπάνω να μπορούν να συγκριθούν με τις απαιτήσεις της Μελέτης 
και να αξιολογηθούν αντίστοιχα από την Ε.Δ.. Τα ως άνω έντυπα, εγχειρίδια κ.λ.π. εάν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, οφείλουν να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
Ελληνική, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος που 
επιβεβαιώνουν τις «Απαιτήσεις» των «Φύλλων Τεχνικής Συμμόρφωσης» (περί των οποίων η επόμενη 
παράγρ. 2.4.3.2.5), τις οποίες να μπορεί να διαπιστώσει η Ε.Δ..
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2.4.3.2.5 Τα «ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» των υπό προμήθεια ειδών και των προς ανάπτυξη και 
εφαρμογή υπηρεσιών που κατά την ως άνω παράγρ. 2.4.3.2.1 δηλώνει ο ανάδοχος ότι θα τα προμηθεύσει/ 
τις παράσχει για την εκτέλεση της σύμβασης, συμπληρωμένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα «Υποδείγματα 
Φύλλων Τεχν. Συμμόρφωσης» υπ’ αριθ. 2 έως 17 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης και σε πλήρη 
αντιστοιχία προς τα λοιπά στοιχεία των ως άνω παραγρ. 2.4.3.2.1 έως 2.4.3.2.4, ψηφιακά υπογεγραμμένα 
από τον διαγωνιζόμενο. 
2.4.3.2.6 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία τούτος θα αναφέρει δεσμευτικά τα  
τεχνικά μέσα που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι τα μέσα που είναι απαραίτητα για την 
τεχνολογική αναβάθμιση των υποκείμενων σ’ αυτήν κατά την Μελέτη ρυθμιστών κυκλοφορίας, καθώς και 
για τον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση τόσο τούτων, όσο και των υπολοίπων που δεν 
αναβαθμίζονται. Ενδεικτικά αναφέρονται: εργαστήριο με δοκιμαστήρια των ρυθμιστών κυκλοφορίας με 
σκοπό τον έλεγχο των ηλεκτρονικών μονάδων και την εξομοίωση της λειτουργίας τους, λογισμικά πακέτα 
για τον προγραμματισμό τους κ.λ.π..
Εναλλακτικά, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τους τεχνικούς πόρους του προηγουμένου 
εδαφίου, πρέπει να αναφέρει τις ενέργειες, στις οποίες υπόσχεται ότι θα προβεί για τη διασφάλιση της 
έγκαιρης διάθεσης τούτων, δηλώνοντας παράλληλα -επί ποινή αποκλεισμού- την σκοπούμενη πηγή 
εφοδιασμού του (τον βιομηχανικό Οίκο παραγωγής τους). Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφορά των 
σκοπούμενων ενεργειών του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται με στοιχεία που τούτος 
οφείλει να υποβάλει με την Τεχνική του Προσφορά, η ορθή τεκμηρίωση των οποίων (των στοιχείων) θα 
επαφίεται στην αιτιολογημένη κρίση της αναθέτουσας αρχής.
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, η παρούσα απαίτηση για την 
διασφάλιση των τεχνικών πόρων εκ μέρους της ένωσης, μπορεί να ικανοποιείται και από ένα μόνο μέλος 
της.

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Επισημαίνονται τα στοιχεία που θα υποβληθούν στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των 
προσφορών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ - ΣΧΕΤ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του διαγωνιζόμενου για την 

προέλευση των υπό προμήθεια προϊόντων και την 
παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

Παράγρ. 2.4.3.2.1: Υπεύθυνη δήλωση με 
ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου, για 
τους Βιομηχανικούς Οίκους παραγωγής των υπό 
προμήθεια προϊόντων, και την παροχή από τον 
ανάδοχο των προβλεπόμενων υπηρεσιών, με 
περιεχόμενο όπως στο αντίστοιχο υπόδειγμα  
υπ’ αριθ. 1 του μέρους Β΄ του Παραρτ. V (Τεχν 
Προσφορά) της διακήρυξης.

2 ΔΗΛΩΣΗ του Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του 
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης περί της συμβατότητάς του 
με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας και την δυνατότητα 
παροχής υπηρεσιών C-ITS. 

Παράγρ. 2.4.3.2.2:   Δήλωση του Βιομηχανικού 
Οίκου παραγωγής του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης, σύμφωνη προς το περιεχόμενο 
της § 1.β, του μέρους Α΄ του Παραρτ. V (Τεχν 
Προσφορά) της διακήρυξης, με επίσημη 
μετάφραση (εάν δεν είναι στην Ελληνική). 

3 ΔΗΛΩΣΗ του Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του 
εξοπλισμού αναβάθμισης των ρυθμιστών κυκλοφορίας 
παλαιότερης τεχνολογίας.

Παράγρ. 2.4.3.2.3:  Δήλωση του Βιομηχανικού 
Οίκου παραγωγής του εξοπλισμού αναβάθμισης 
των ρυθμιστών κυκλοφορίας παλαιότερης 
τεχνολογίας., σύμφωνη προς το περιεχόμενο της 
§ 1.γ, του μέρους Α΄ του Παραρτ. V (Τεχν 
Προσφορά) της διακήρυξης, με επίσημη 
μετάφραση (εάν δεν είναι στην Ελληνική). 
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4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ή/ και ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ των υπό προμήθεια προϊόντων, 
περιλαμβάνοντα την περιγραφή τους και τα βασικά τεχν. 
χαρακτηριστικά τους.

Παράγρ. 2.4.3.2.4:  Ενημερωτικά έντυπα 
(Brochures), εγχειρίδια χρήσης (User manuals) 
και λοιπά τεχνικά στοιχεία, όλων των υπό 
προμήθεια ειδών, σύμφωνα προς το περιεχόμενο 
της § 1.δ, του μέρους Α΄ του Παραρτ. V (Τεχν 
Προσφορά) της διακήρυξης.

5 «ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» με τις 
τεχνικές επιδόσεις των υπό προμήθεια προϊόντων.

Παράγρ. 2.4.3.2.5:  Συμπλήρωση και υποβολή 
των συνημμένων υποδειγμάτων υπ’ αριθ. 2 έως 
17 του μέρους Β΄ του Παραρτ. V (Τεχν 
Προσφορά) της διακήρυξης, σχετικών με τα 
Φύλλα Τεχνικής Συμμόρφωσης για τα υπό 
προμήθεια είδη, και τις προς παροχή υπηρεσίες 
από τον ανάδοχο, με ψηφιακή υπογραφή του 
διαγωνιζόμενου.

6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του διαγωνιζόμενου για τα  
τεχνικά μέσα που διαθέτει για την εκτέλεση της 
σύμβασης..

Παράγρ. 2.4.3.2.6: Υπεύθυνη δήλωση με 
ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου, για 
τους τεχνικούς πόρους που πρόκειται να 
διαθέσει στην υλοποίηση της αναβάθμισης των 
ρυθμιστών κυκλοφορίας κ.λ.π., σύμφωνα προς 
το περιεχόμενο της § 1.στ του μέρους Α΄ του 
Παραρτ. V (Τεχν Προσφορά) της διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το μέρος της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν109.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το
άρθρο 42 του ν. 4782/2021 (Α΄36):
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας 
τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης.

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι 
της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς μόνο βάσει τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω. Υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται στο συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ που έχει αναρτηθεί 
σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο 
οφείλει να συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Α. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 110

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 

109 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
110 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α.
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ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας διακήρυξης111) σε μορφή pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης112. .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4782/21 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή113 στο 
συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη αντίστοιχο συμβατικό τεύχος του Προϋπολογισμού της Μελέτης 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών114  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών). 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 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.115

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών116

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 

111 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη.
112 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
113 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
114 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
115 Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
116 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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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,117 

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 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4782/21,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) 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.

117 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών118

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

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
06.07.2021 και περί ώρα 10:00 πμ.  

 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.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4782/2021, η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι 
πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός 
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης

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) Η αρμόδια Επιτροπή 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 οργάνου119.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

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», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

118 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

119 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”
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών120. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας  και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή121 προς έγκριση.
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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές122.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων123  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά», 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.124.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου125 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 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) ημερών126 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 έως  2.2.8  αυτής,  με την επιφύλαξη 
ότι εάν προηγήθηκε υποβολή των δικαιολογητικών των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραπάνω 
παραγρ. 2.2.4 έως  2.2.8  κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 2.4.2.5 της  παρούσας  
διακήρυξης, τα ήδη υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά εξαιρούνται της υποχρέωσης επανυποβολής τους.
  Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

120 Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
121 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
122 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
123 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του 
ν.4605/2019.

124 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
125 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
126 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.   
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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 
δικαιολογητικών127. 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος, 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. 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων, συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά128 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.
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 
Ε.Ε.Ε.Σ., 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 του129. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει 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 τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω130  και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

127 Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.

128 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
129 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
130 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
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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 αποκλειστεί 
οριστικά131, 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 και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,  παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 372, του ν. 4412/2016, 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και 
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, του ν. 4412/2016 , στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104, του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η 
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία  συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες132 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον  προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

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 εκτελεστής 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 αρχής133 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. 

131 Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.

132 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
133 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης134.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά135 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 πιστοποιητικών136

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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.137 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 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής138.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας139

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.140

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ141.

134 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
135 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
136 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
137 Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
138 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
139 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από 

το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
140 Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
141 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
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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 δικαστηρίου142. 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 
κοινοποίηση ή πλήρη γνώση 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 διαφορετικά143.
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. 

142 Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
143 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)
4.1.1  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. 
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 τίτλο της σχετικής σύμβασης 
και τον αριθμό της η τον αριθμό  ΑΔΑΜ της διακήρυξης,  το δε περιεχόμενό της οφείλει να είναι σύμφωνο 
προς τα οριζόμενα στην  παράγρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και προς το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της Διακήρυξης. 
Η εγγύηση «καλής εκτέλεσης» της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης 
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 
προκαταβολής. 144.
Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά, με τους όρους 
που αναφέρονται στην παράγρ. 6.2 της παρούσας. Ειδικότερα η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται 
μέχρι του ποσού που ισούται με την εγγύηση «καλής λειτουργίας της προμήθειας», περί της οποίας η 
παρακάτω παράγραφος 4.1.2. Το εναπομένον αυτό υπόλοιπο της εγγύησης «καλής εκτέλεσης» 
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση από τον ανάδοχο της υπόψη εγγυητικής επιστολής «καλής 
λειτουργίας της προμήθειας», με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή εγγυήσεων 
που αναφέρονται στα σχετικά λήμματα της παρούσας.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, 
η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.

4.1.2  Εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας. 
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2, του άρθρου 72, του Ν.4412/2016, μετά την ολοκλήρωση της 
οριστικής παραλαβής και του τελευταίου  τμηματικού αντικειμένου, ήτοι μετά την ολοκλήρωση του 
συνόλου της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την διασφάλιση 
της εκ μέρους του αποκατάστασης των ελαττωμάτων που ενδεχομένως να ανακύπτουν λόγω ελαττωμάτων 
των παραδοθέντων αγαθών ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ή/και δυσλειτουργία από πλημμελή 
τεχνική υποστήριξη, κατά την 12-μηνη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας που ορίσθηκε στο εδάφιο 5, 
της παράγρ. 1.3 της παρούσας. Το ύψος της εγγύησης «καλής λειτουργίας της προμήθειας» καθορίζεται στο 
ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00 €). Η ως άνω εγγύηση καλής λειτουργίας, 

144 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στοιχεία στην 
παράγραφο 2.1.5 της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, το δε 
περιεχόμενό της οφείλει να είναι σύμφωνο προς τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και προς το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της Διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται με την 
διαδικασία που αναφέρεται στην παράγρ. 6.2 της παρούσας.

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

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

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.145. 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.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια - τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, η διαδικασία της αντικατάστασής του προϋποθέτει την υποβολή αίτησης του αναδόχου 
προς την Α.Α. αιτιολογούσας τους λόγους που επιβάλλουν την αιτούμενη αντικατάσταση και στην 
συνέχεια την κατ’ αρχήν έγκρισή της, έπειτα δε την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου όλων των 
αντίστοιχων για τον υποψήφιο αντικαταστάτη «δικαιολογητικών επιλογής» και καταλληλότητας («μη 
συνδρομής λόγων αποκλεισμού») που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη κατά το στάδιο της 
ανάθεσης της σύμβασης, προκειμένου να εγκριθεί οριστικά εκ μέρους της Α.Α. η αντικατάσταση.
 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

145 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 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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άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
4.5.1 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. 4412/16146 147 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/21.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης148 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

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

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

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

146 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.

147 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 
4412/2016).

148 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί, κατά την διακριτική ευχέρεια τούτου με σχετική δήλωσή του που 
πρέπει να την συμπεριλάβει στον υποφάκελο της οικονομικής του προσφοράς, να πραγματοποιηθεί με 
έναν από τους πιο κάτω τρόπους:

α) Με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο τρόπος αυτός πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, είτε
β) με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50%, κατά το σχετικό αίτημα του αναδόχου, της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, §1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά 
την  οριστική παραλαβή -κατά περίπτωση- των “παραδοτέων”. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται 
και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, μετά από την κατά περίπτωση σχετική τμηματική οριστική 
παραλαβή που αναφέρεται στην επόμενη παράγρ. 6.1.1, από την αρμόδια επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων παραλείψει να επιλέξει τον επιθυμητό απ’ αυτόν -κατά τα ανωτέρω- 
τρόπο πληρωμής του, προβλέπεται να έχει προβάδισμα ο τρόπος του παραπάνω α΄ εδαφίου. 

Η παραπάνω προκαταβολή της παραγρ. (β) θα είναι έντοκη και θα χορηγείται τμηματικά σύμφωνα με τους 
ακόλουθους όρους: 

 1) Ο ανάδοχος  οφείλει για την εκάστοτε  χορήγησή της προκαταβολής να υποβάλει στην Υπηρεσία σχετικό 
αίτημα, στο οποίο τούτος θα καθορίζει το αιτούμενο σχετικό ποσό. Το ύψος του ποσού της προκαταβολής 
που ο ανάδοχος θα δικαιούται να αιτηθεί, δύναται να ανέρχεται στο 50% της προϋπολογιζόμενης 
αθροιστικά δαπάνης των προς παράδοση ειδών και των προς παροχή «παρακολουθηματικών» υπηρεσιών, 
η έναρξη εκτέλεσης των οποίων, με βάση  το συμβατικό χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να συντελεσθεί 
εντός του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου (εντός του οποίου υπεβλήθη το αίτημα του αναδόχου) ή/ και 
μέχρι των δύο επομένων τριμήνων του τρέχοντος. Η έγκαιρη εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής 
ικανοποίηση του αιτήματος αυτού του αναδόχου, ήτοι της ενήμερης καταβολής της αιτηθείσας υπ’ αυτού 
προκαταβολής, θα υπάγεται στις γενικότερες ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις συναλλαγές, 
όπως οι αναφερόμενες παρακάτω  στο τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγρ. 5.1.1, οι οποίες διέπουν 
και την  εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος.

2) Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό 
διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής 
παραλαβής των ειδών, επί της αξίας των οποίων έγινε η εκτίμηση της προκαταβολής. Για τον υπολογισμό 
του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες149 το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την (αποσβεστική) εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής150.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016151, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης 
(παράγρ. 6 του ως άνω άρθρου του νόμου).

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

150 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α. 

151 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017. 
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Ειδικότερα για εκείνα τα ζητήματα διαδικαστικής κυρίως φύσεως, όπως π.χ. σε περίπτωση υπερημερίας του 
Εργοδότη (αρμόδιου Φορέα) στην έγκριση είτε/και στην εξόφληση των λογαριασμών –του αναδόχου, θα 
εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
Εμπορικές Συναλλαγές» της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, όπως αυτή   ενσωματώθηκε στο εσωτερικό Δίκαιο με τον 
Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013(ΦΕΚ 107/9-5-2013), πλην των 
διατάξεων που καταργήθηκαν με το άρθρο 377, παράγρ. 1 σημείο (13) του Ν.4412 /2016.  

5.1.2. 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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ 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. 4412/2016152

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)153.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προμηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (παρ. 3, αρ. 4, Ν. 
3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 46 του Ν. 3801/2009 & παραγρ.1/35 του άρθρο 377 του 
Ν.4412/2016).

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος154  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, είτε δεν παράσχει τις 
υπηρεσίες  με τις οποίες υποχρεούται να  τοποθετήσει, να θέσει σε λειτουργία και να υποστηρίξει τεχνικά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί τα παραδοτέα αγαθά, ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά στην διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.3 της παρούσας [
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί, είτε δεν τοποθετηθεί, δεν τεθεί σε λειτουργία και 
δεν  υποστηριχθεί  τεχνικά με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

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

153 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.

154 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που παρεμποδίζουν τον ανάδοχο στην εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, κατά τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην Ειδ. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας).

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

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

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 
πρόστιμο155 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της ένωσης,  
αναλογικά προς το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο ποσό της σύμβασης.
Προκειμένου περί ποινικών ρητρών που τυχόν εφαρμόσθηκαν λόγω παραβίασης τμηματικής προθεσμίας, 
θα αίρονται στην περίπτωση της τήρησης από τον ανάδοχο της τελικής προθεσμίας.
Η εφαρμογή εκ μέρους της Υπηρεσίας οιασδήποτε εκ των παραπάνω αναφερόμενων ποινικών ρητρών, 
για παραβίαση προθεσμιών, προϋποθέτει την έγγραφη προειδοποίηση του  αναδόχου καθ' οιονδήποτε 
τρόπο, για την  εκτέλεση συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης του μέσα σε ρητά κατονομαζόμενα  και 
εύλογα χρονικά όρια.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων156  
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 τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους  

155 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
156 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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γνώσης  της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ  της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016157  
οργάνου , εντός προθεσμίας 30 ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 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. 4412/2016158. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προ-
ηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά 
η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

157 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
158  Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος παράδοσης υλικών - Παρακολούθηση της 
σύμβασης 

6.1.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες, με την λήξη της οποίας άρχεται η περίοδος της 
«εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας», διάρκειας 12 μηνών. Το εν λόγω χρονικό διάστημα αρχίζει από 
την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει με την οριστική παράδοση του(-της) τελευταίου(-
ας) των προς προμήθεια ειδών ή/ και των προς παροχή «παρακολουθηματικών» υπηρεσιών, στον χρόνο 
που ορίζεται στο συμφωνητικό.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη και τον συναφή μ’ αυτά λογισμικό εξοπλισμό που 
προβλέπονται στην σύμβαση, περαιτέρω δε να τα τοποθετήσει, να τα ρυθμίσει και να τα θέσει σε 
λειτουργία εντός των προθεσμιών του παρακάτω αναφερόμενου χρονοδιαγράμματος, οι οποίες αποτελούν 
αντίστοιχα και τις τμηματικές προθεσμίες παράδοσης των επί μέρους διακριτών μερών της σύμβασης, το 
περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται παρακάτω συνοπτικά:  

α)  1η Τμηματική προθεσμία παράδοσης: Εντός  8 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, παράδοση, 
τοποθέτηση και θέση σε κανονική λειτουργία των ακολούθων:

 Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας με το  Κέντρο Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες  ασύρματης σύνδεσής του σε 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

 Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση ρυθμιστή κυκλοφορίας

 Προμήθεια αναρτημένου φωτεινού σηματοδότη με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς 
αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου ανάρτησής του και 
τοποθέτηση

 Προμήθεια χαμηλού φωτεινού σηματοδότη με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς 
αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου και τοποθέτηση

 Προμήθεια καταμετρητή αντίστροφης μέτρησης (countdown) για φωτ. σηματοδότες πεζών 
διαστάσεως φωτεινού δίσκου 200 mm

 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης, προς αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων

 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστών σηματοδότησης, προς αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων 
(χωρίς προμήθεια)

 Προμήθεια  εξωτερικού περιβλήματος (χιτωνίου) ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ προς αντικατάσταση 
αντίστοιχου φθαρμένου

β)  2η Τμηματική προθεσμία παράδοσης:  Εντός  12 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, παράδοση, 
τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία των ακολούθων:

 Προμήθεια Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης

 Προμήθεια ασύρματου αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου

 Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής (Access Point) αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου

 Προμήθεια ασύρματου αναμεταδότη για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου

 Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή, τύπου "παρουσίας" (στην γραμμή ανακοπής ή/και 
ανίχνευσης ουράς)
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 Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή τύπου "προσέγγισης" (για την παράταση του χρονισμού 
σηματοδοτικής φάσης)

 Προμήθεια κομβίου αφής κλήσης πεζών, με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης για ΑΜΕΑ και με 
εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο και τοποθέτηση

γ)  Τελική προθεσμία παράδοσης:  Εντός  15 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, παράδοση, 
τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία των ακολούθων υπόλοιπων:

 Προμήθεια διακομιστή μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών 
C-ITS

 Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας

 Ανασύνταξη προγραμμάτων σηματοδότησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την εφαρμογή 
νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης

 Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων 
στρατηγικών

 Ανάπτυξη εφαρμογής για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android και IOs για την υλοποίηση των 
συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS

Επισημαίνεται ότι  μετά την  περαίωση κάθε σταδίου από τα αναφερόμενα στις  παραπάνω παραγρ. (α) 
έως (γ), οι αναβαθμιζόμενες εγκαταστάσεις θα παραμένουν σε λειτουργία, μετά δε το πέρας του γ΄ 
σταδίου (τελική παράδοση) θα επακολουθήσει η «εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας» διαρκείας 12 
μηνών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών για κάθε μια από τις παραπάνω τμηματικές, είτε και την 
τελική παράδοση 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. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθούν τα  συμβατικά είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.2. Ποινικές ρήτρες.
Η οποιαδήποτε κατά περίπτωση παραβίαση εκ μέρους του αναδόχου των ως άνω τασσόμενων προθεσμιών 
κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συνολικής ή/ και τμηματικών, θα συνεπάγεται την κατ’ 
αντιστοιχία επιβολή κυρώσεων (ποινικών ρητρών), σε εφαρμογή της παραγρ. 1, του άρθρου 207 του 
Ν.4412/2016. Επισημαίνεται  ότι το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζονται οι ποινικές ρήτρες θα 
ανέρχονται σε ποσοστό 5% της επιμέρους αξίας των εν υπερημερία «παραδοτέων», όπως αυτά αναλύονται 
στον προϋπολογισμό προσφοράς του αναδόχου. Οι κατά περίπτωση εφαρμοστέες ποινικές ρήτρες θα 
αφαιρούνται/ συμψηφίζονται από/ με την αμοιβή του αναδόχου. Προκειμένου περί ποινικών ρητρών που 
τυχόν εφαρμόσθηκαν λόγω παραβίασης τμηματικής προθεσμίας, θα αίρονται στην περίπτωση της τήρησης 
από τον ανάδοχο της τελικής προθεσμίας.

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. 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που τα υλικά, για λόγους που σχετίζονται με την φύση της εγκατάστασης  στην 
οποία τούτα 
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ενσωματώνονται, είναι τεχνικά αναγκαίο να προσκομίζονται απ’ ευθείας στην θέση τοποθέτησής τους και 
να μην προηγείται η διακόμισή τους μέσω της αποθήκης υποδοχής, η παραλαβή των ειδών μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος του αναδόχου και προηγούμενης συνεννόησης με τον Επόπτη της σύμβασης, να γίνεται επί 
τόπου από την αρμόδια επιτροπή.

6.1.4 Παρακολούθηση της σύμβασης. 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης σε ό, τι αφορά την παροχή των «παρακολουθηματικών» 
υπηρεσιών που εμπεριέχει τοποθέτησης των υπό προμήθεια αγαθών, αλλά και γενικότερα την διοίκηση 
όλων των πτυχών αυτής, διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από την υπηρεσία η οποία 
ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή την επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  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 δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, 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.
Ο ανάδοχος πρέπει επίσης να διαθέτει συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX) και να γνωστοποιήσει στην 
Υπηρεσία τον αριθμό τηλεφώνου της έδρας του, στον οποίο θα ειδοποιείται με αστική κλήση ειδάλλως με 
χρέωσή του, στις επείγουσες περιπτώσεις.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1  1) H παραλαβή των υλικών και των συναφών υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή 
και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782.21, και  το άρθρο 208 του Ν.4412/16159 και το Παράρτημα VIII 
της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).. 
2) Κατά την διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προαναφερόμενων διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους 
και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών), σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16, κατά τα οποία: α) είτε παραλαμβάνει τα σχετικά παραδοτέα είδη ή/ και 
υπηρεσίες, 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, σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια 3 και 4. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
3) Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα είδη δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

159 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται 
τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το 
όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου 
μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες” 
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αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4) Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
β) Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

5) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
«παραδοτέου» από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 
ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.
6) Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη 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 της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.2.2. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από την 
σχετική κατά τα ανωτέρω απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, με βάση τους ελέγχους που 
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ 
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

6.2.3 Ο ποιοτικός έλεγχος  των υπό προμήθεια προϊόντων θα γίνεται με την μακροσκοπική εξέτασή τους και 
θα περιλαμβάνει την εκ μέρους της Επιτροπής Παραλαβής αντίστοιχη εξέταση των προς παραλαβή ειδών, 
κυρίως  με την θεώρηση και την επιβεβαίωση -σε ό, τι αφορά την πληρότητά τους- δια της παραβολής των 
αντίστοιχων στοιχείων που προσκόμισε ο ανάδοχος (προέλευση, δηλώσεις, βεβαιώσεις πιστοποιημένων 
φορέων, τεχνικά έντυπα, περιγραφές κ.λ.π.) τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς του, όσο και εκ των 
υστέρων, κατά το στάδιο της  έγκρισης της προμηθείας «προ ενσωμάτωσης» τούτων. Εργαστηριακές είτε 
άλλου είδους εξετάσεις, πέραν αυτών που ενδεχομένως προβλέπονται ρητά στους όρους των συμβατικών 
τευχών να εφαρμοσθούν κατά τον ποιοτικό έλεγχο των «παραδοτέων», δεν θα είναι υποχρεωτικές για τον 
ανάδοχο.
 Η ποιοτική παραλαβή των συναφών υπηρεσιών θα διενεργείται επίσης μακροσκοπικά, κυρίως με τον 
έλεγχο της επάρκειας και της λειτουργικότητας των παραδοθέντων, στο βαθμό που τούτος θα καθίσταται 
εφικτός στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία διενεργείται, ανάλογα προς την πρόοδο της 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Τέλος, η ποιοτική παραλαβή θα μπορεί να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ενδεχομένως 
προβλέπεται ρητά στους όρους των συμβατικών τευχών.

6.2.4 Η Υπηρεσία προβαίνει στην πλήρη αποδέσμευση και επιστροφή  στον ανάδοχο -κατόπιν αιτήσεώς 
του- της εγγυητικής επιστολής του «καλής εκτέλεσης», με τις εξής προϋποθέσεις: 
α) Κατόπιν εκκαθάρισης τυχόν υφισταμένων εκκρεμοτήτων λόγω τυχόν εφαρμογής ποινικών ρητρών ή 
παραλαβής των υλικών και των συναφών υπηρεσιών με παρατηρήσεις, είτε και απόρριψης τούτων.
β) Με την κατάθεση από τον ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής «εγγυημένης λειτουργίας της  
προμήθειας», περί της οποίας  η παράγρ. 4.1.2 της παρούσας. 

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

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

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

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας - ζημίες στις εγκαταστάσεις - ανωτέρα βία - 
αναγνώριση αποζημιώσεων 160 

Μετά το την ολοκλήρωση της οριστικής παράδοσης του τελευταίου μέρους σύμβασης (τελική προθεσμία, 
εδάφιο γ΄ της § 6.1.1)  θα επακολουθήσει το χρονικό διάστημα διάρκειας 12 μηνών της  εγγυημένης 
λειτουργίας της παρούσας σύμβασης προμήθειας.  Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο 
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το 
χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαθιστά  
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά 
τεύχη της σύμβασης. Η υποχρέωση του αναδόχου κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας εκτείνεται  
στην επισκευή και στην επανόρθωση με δικές του δαπάνες το ταχύτερο, κάθε δυσλειτουργίας, βλάβης ή 
φθοράς που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις σε συνθήκες συνήθους χρήσεως των υλικών, τα οποία ο ίδιος 
προμήθευσε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία, οι οποίες (φθορές ή ζημίες) οφείλονται στην κακή 
ποιότητά τους. Αντιθέτως ευθύνη του αναδόχου δεν υφίσταται  για φθορές ή ζημίες που προκλήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις χωρίς ευθύνη τούτου (από ανωτέρα βία ή τρίτους), που εφόσον επισυμβούν και κληθεί να 
τις αποκαταστήσει, η Υπηρεσία οφείλει να τον αποζημιώσει δεόντως.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή161, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 

160 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
161  Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
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μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής162 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής στην παρούσα σύμβαση.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 
6.6.1 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. 

6.6.2 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. 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης).163 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ

162 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
163 Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 

ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016





Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1) Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής. 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ/ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.2) Υφιστάμενη κατάσταση: 
α) Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης, που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς με τις οποίες ρυθμίζεται η κυκλοφορία σε 11 
κόμβους και πεζοδιαβάσεις. Εξ άλλου στο ευρύτερο οδικό δίκτυο του πολεοδομικού συγκροτήματος των Ιωαννίνων 
λειτουργούν ακόμη 14 εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, η ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας των 
οποίων ανήκει στην Δ.Τ.Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις, παρά την γεωγραφική τους 
εγγύτητα, σήμερα δεν διαθέτουν τεχνικά κάποια οργανική διασύνδεση μέσω της οποίας να επιτυγχάνεται βέλτιστη 
συνολική λειτουργία και απόδοση στην κυκλοφοριακή ρύθμιση της πόλης. 
Οι παραπάνω εγκ/σεις φαίνονται αναλυτικά στην παράγρ. 1.1 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ της Μελέτης. 
β) Κάθε σηματοδοτική εγκατάσταση ενός κόμβου περιλαμβάνει συνοπτικά τη συσκευή ρύθμισης κυκλοφορίας με 
τους ανιχνευτές κυκλοφορίας και τον λοιπό εξοπλισμό πεδίου (ερμάριο μικτονόμησης, φωτεινούς σηματοδότες, 
ιστούς σηματοδότησης, καλωδιακά δίκτυα ζεύξης (ισχύος) και ανίχνευσης κ.λ.π.) 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σκοπός της σύμβασης είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας 
στο δίκτυο φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας του Δήμου Ιωαννιτών. Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει την 
εγκατάσταση αφενός ενός συστήματος κεντρικής λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας που θα 
επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης της κυκλοφορίας και αφετέρου ενός συστήματος 
πληροφόρησης των μετακινούμενων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών (C-ITS cooperative intelligent transport system). 
Η δημοπράτηση της παρούσας σύμβασης αφορά το σύνολο του παραπάνω αναφερόμενου αντικειμένου και δεν 
υποδιαιρείται σε τμήματα. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1 Περιγραφή του αντικειμένου. 
3.1.1 Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του αναγκαίου υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και των συναφών ειδικών υλικών, καθώς και η παροχή των αναγκαίων «παρακολουθηματικών» 
υπηρεσιών για την τοποθέτηση, την θέση σε λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών, με 
σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας στο δίκτυο 
φωτεινών σηματοδοτών, που θα υλοποιηθεί με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης σε διασταυρώσεις του οδικού δικτύου του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των 
Ιωαννίνων. Αναλυτικότερα, η προβλεπόμενη προμήθεια στοχεύει στην υλοποίηση των ακολούθων: 
■ Στην εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης για την online 

επιτήρηση της λειτουργίας των φωτ. σηματοδοτών και της εξέλιξης του προγράμματος σηματοδότησης, τη 

διάγνωση των βλαβών, τη συλλογή δεδομένων λειτουργίας και μετρήσεων κυκλοφορίας, την εκ του μακρόθεν 

παραμετροποίηση και προγραμματισμό των ρυθμιστών και την εφαρμογή προσαρμοστικών στην κυκλοφορία 

μεθόδων ελέγχου της λειτουργίας των φωτ. σηματοδοτών. 

■ Στην ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Μοντέλου και εκπόνηση ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της 

κυκλοφορίας. Για τη δημιουργία των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας και την αξιολόγησή τους, θα 

διαμορφωθεί βαθμονομημένο κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας σε μικροσκοπικό επίπεδο, 
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με τη βοήθεια λογισμικού προσομοίωσης, με πλήρη αποτύπωση της ζήτησης για μετακινήσεις (π.χ. μητρώα 

προέλευσης-προορισμού), της προσφοράς (π.χ. αναλυτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου σε επίπεδο 

λωρίδας) καθώς και του ελέγχου της κυκλοφορίας (π.χ. σηματοδότες και προγράμματα) και της ενημέρωσης των 

μετακινούμενων. Εκτός των κυκλοφοριακών δεδομένων, το κυκλοφοριακό μοντέλο θα έχει τη δυνατότητα 

προσομοίωσης περιβαλλοντικών δεδομένων, όπως εκπομπών CO2 των οχημάτων. Τα προγράμματα σηματοδότησης 

θα υπολογισθούν με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής και του αριθμού στάσεων σε φωτ. 

σηματοδότες καθώς και την επίτευξη συντονισμού με λειτουργία “πράσινου κύματος” όπου είναι εφικτό. Για την 

αξιολόγηση και εφαρμογή των στρατηγικών θα διαμορφωθούν οι απαραίτητοι δείκτες απόδοσης, οι οποίοι εκτός 

των κυκλοφοριακών δεδομένων θα μπορούν να αξιοποιούν και άλλα δεδομένα, όπως περιβαλλοντικά. Τέλος, οι 

στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας θα αξιολογούνται στο περιβάλλον προσομοίωσης πριν την εφαρμογή τους. 

■ Στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Στρατηγικών και Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας με στόχο 

την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας, τη βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και την 

ενημέρωση των μετακινούμενων. 

■ Στην επέκταση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των μετακινούμενων μέσω 
καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών C_ITS. 
Το σύστημα πληροφόρησης των μετακινούμενων θα μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: 

Υπηρεσία GLOSA 

Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA): «Υπηρεσία ενημέρωσης για την προβλεπόμενη διάρκεια της πράσινης 
και κόκκινης ένδειξης των σχετικών φωτ. σηματοδοτών καθώς και την προτεινόμενη ταχύτητα πορείας, ώστε το 
όχημα να κινηθεί βέλτιστα από άποψη ασφάλειας, μείωσης του χρόνου αναμονής στον κόμβο και μείωσης 
εκπομπής ρύπων». 

Υπηρεσία IVS 

In Vehicle Signage (IVS): «Υπηρεσία ενημέρωσης εντός του οχήματος για πινακίδες σήμανσης (στατικές και 
δυναμικές), ώστε να αναγνωρίζουν οι οδηγοί δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες σε περίπτωση που δεν παρατηρήσουν 
τις πινακίδες που είναι τοποθετημένες παρά την οδό». 

Οι υπηρεσίες GLOSA και IVS θα παρέχονται μέσω εφαρμογής Android και IOs για νομαδικές -έξυπνες- συσκευές 
(κινητά και tablets). 
■ Στην ενσωμάτωση σε όλους τους ρυθμιστές του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διασύνδεσή τους, μέσω 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας και πρωτοκόλλου TCP/IP, με το Κέντρο Ελέγχου. 

■ Στην αναβάθμιση παλιών ρυθμιστών κυκλοφορίας, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονες 

τεχνολογίες ελέγχου κυκλοφορίας και συνεργατικών υπηρεσιών για την πληροφόρηση των μετακινούμενων. 

■ Στην εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης της κυκλοφορίας, ασύρματης τεχνολογίας για την 

ελαχιστοποίηση της παρέμβασης/όχλησης στο αστικό περιβάλλον. Οι ασύρματοι αισθητήρες θα τοποθετούνται 

εντός του οδοστρώματος ανά λωρίδα κυκλοφορίας και θα εντοπίζουν την παρουσία των οχημάτων, καταμετρώντας 

την μεταβολή του μαγνητικού πεδίου της γης που προκαλείται από την παρουσία μεταλλικής μάζας. Οι αισθητήρες 

θα διαθέτουν μπαταρία με διάρκεια ζωής της τάξης των 10 ετών, ενώ η επικοινωνία τους με τους αντίστοιχους 

ρυθμιστές θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ασύρματων αναμεταδοτών μεγάλης εμβέλειας. 

■ Στην εγκατάσταση μικροκυματικών ανιχνευτών οχημάτων (radar) για την εφαρμογή μεθόδων τοπικής 

επενέργειας από την κυκλοφορίας (μικρορύθμιση), όπως κλήση ή/και παράταση φάσης προγράμματος 

σηματοδότησης. 

■ Στην αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών λαμπτήρων πυράκτωσης με νέους τεχνολογίας LED χαμηλής 

κατανάλωσης και αναβαθμισμένων φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό Τεχνικό 

Κανονισμό. 

■ Στην εγκατάσταση σε επιλεγμένες διαβάσεις πεζών καταμετρητών αντίστροφης μέτρησης (countdown) για 

την πληροφόρηση των πεζών. 

■ Στην εγκατάσταση συσκευών ηχητικής σήμανσης σε λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με σταθερές ή 

επενεργούμενες φάσεις πεζών και με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο, για την υποβοήθηση της κινητικότητας 

ατόμων με πρόβλημα όρασης (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό. 

■ Στην αντικατάσταση των φθαρμένων ιστών σηματοδότησης με νέους γαλβανισμένους. 
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3.1.2 Το περιεχόμενο της σύμβασης στον Προϋπολογισμό της μελέτης, μπορεί να διακριθεί σε δύο μέρη, κατ’ 
αντιστοιχία προς το τεχνικό αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται συνοπτικά στα παρακάτω εδάφια (α) και (β), 
χαρακτηριζόμενα (τα μέρη) το μεν πρώτο ως «προμήθεια», το δε δεύτερο ως «παροχή γενικών υπηρεσιών» 

Συνοπτικά, τα προαναφερόμενα διακριτά μέρη έχουν ως εξής: 
α) Προμήθεια των διαφόρων ειδών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 547.425,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ) που 
απαιτείται για την προμήθεια του Κέντρου Διαχείρισης και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και την 
αναβάθμιση του αντίστοιχου εξοπλισμού πεδίου (ρυθμιστών κυκλοφορίας, φωτ. σηματοδοτών, ανιχνευτικών 
διατάξεων κ.λ.π.). 
β) Παροχή γενικών υπηρεσιών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 121.929,84  € (χωρίς τον ΦΠΑ) για την 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και 
τον προγραμματισμό και παραμετροποίηση του εξοπλισμού πεδίου (τοποθέτηση του εξοπλισμού, ρυθμίσεις, 
αποκατάσταση φθορών κ.λ.π.). 

Η υλοποίηση του αντικειμένου έκαστου εκ των ως άνω δύο διακριτών μερών της σύμβασης δεν μπορεί να 
εκτελεσθεί ως ξεχωριστό τμήμα χωρίς δυσμενείς συνέπειες (διάσπαση της υπευθυνότητας μεταξύ προμηθευτή και 
εγκαταστάτη), λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι από την καλή εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών εξαρτάται 
απόλυτα η τεχνική απόδοση και αξιοποίηση του υπό προμήθεια υλικού και λογισμικού εξοπλισμού. Κατά συνέπεια 
η ανάθεση των ως άνω μερών της σύμβασης, οφείλει να γίνει ενιαία και όχι χωριστά, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του πρώτου εδαφίου, της παραγρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.4412/2016. 
Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η υπό δημοπράτηση σύμβαση χαρακτηρίζεται «μικτή» (άρθρο 4, παράγρ. 2 
του Ν.4412/2016) περιλαμβάνουσα δύο (2) μέρη, εκείνο που αφορά στην προμήθεια νέου εξοπλισμού (ειδικών 
υλικών, ανταλλακτικών κ.λ.π.) και αυτό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών και στην εκτέλεση εργασιών. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια προϊόντων (με κωδικό CPV 34996000-6 και 45316200-7) 
ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 81,78  % της συνολικής, αποτελούσα συνακόλουθα και το «κύριο μέρος» της 
σύμβασης δεδομένου ότι υπερβαίνει την αντίστοιχη της παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών (με κωδικούς 
CPV 64226000-6) ποσοστού αντιστοίχως 18,21   %. 

3.2) Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης. 
Η εκτέλεση της σύμβασης δεν προϋποθέτει πρόδρομες ενέργειες, όπως απαλλοτριώσεις, αδειοδοτήσεις ή άλλου 
είδους συναινέσεις και προκαταρκτικές συμφωνίες με τρίτους φορείς. Εξ άλλου η χρηματοδότηση, όπως 
αναφέρεται και στην παράγρ. 1 του Β! Μέρους του παρόντος Παραρτήματος είναι διασφαλισμένη. 
Για την συγκεκριμένη σύμβαση δεν υπάρχει επίσης αναγκαιότητα τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης σύμφωνα με το αρ.πρωτ. ΛΠοικ.100357 19/1/2016 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας/Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
Κατά συνέπεια, η σύμβαση μπορεί να θεωρείται ώριμη προς υλοποίηση. 

3.3 Τεχνικές Προδιαγραφές - Μεθοδολογία υλοποίησης. 
α) Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Μελέτης, Κεφάλαιο 1 «ΣΥΝΟΨΗ», 
παράγρ. 1.1, «Περιγραφή φυσικού αντικειμένου». Στο αυτό συμβατικό τεύχος αναφέρονται ο τρόπος και οι 
μέθοδοι που ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει σε κάθε τμήμα της σύμβασης για την εκτέλεσή της, η οργάνωση των 
τεχνικών συνεργείων του, τα μέσα (ηλεκτρονικός και λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμός) και οι υλικοί πόροι που 
τούτος είναι απαραίτητο να διαθέτει, οι χρονικοί κατά περίπτωση περιορισμοί για την έναρξη των ενεργειών του 
μέχρι και της τελεσφόρησης των επεμβάσεών του και άλλες σχετικές λεπτομέρειες. 
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και του ειδικού εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) που προβλέπονται να 
ενσωματώνονται στις εγκαταστάσεις της φωτεινής σηματοδότησης, είτε να εφαρμόζονται για την παροχή των 
υπηρεσιών που αποτελούν μέρος της σύμβασης, περιγράφονται στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Μελέτης. 

3.4 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης. 
Στην παράγρ. 2.2.6, περίπτωση β΄ της διακήρυξης ορίζεται η ελάχιστη σύνθεση σε εξειδικευμένα στελέχη που 
οφείλει να διαθέτει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης, ενώ αντίστοιχα η σύνθεση της «Ομάδας Έργου» θα 
διαμορφωθεί απ’ αυτόν και θα υποβληθεί με τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού ως στοιχείο αξιολόγησης 
(παράγρ. 2.2.9.2, υποπαράγρ. Β.4, περίπτ. β της παρούσας διακήρυξης). 

3.4 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης. 
Τα στοιχεία αυτά παρέχονται αναλυτικά στην παράγρ 6.1.1 της παρούσας διακήρυξης. Προβλέπονται: 
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 Η συνολική προθεσμία της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες από της υπογραφής της, εντός της οποίας θα 
ολοκληρωθεί η παράδοση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης.

 Οι ανά ομάδα «παραδοτέων» τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:

α) 1η Τμηματική προθεσμία παράδοσης: Εντός 8 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, παράδοση, 
τοποθέτηση και θέση σε κανονική λειτουργία των ακολούθων: 

 Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση ρυθμιστή κυκλοφορίας 

 Προμήθεια αναρτημένου φωτεινού σηματοδότη με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς αντικατάσταση 
αντίστοιχου φθαρμένου, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου ανάρτησής του και τοποθέτηση 

 Προμήθεια χαμηλού φωτεινού σηματοδότη με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς αντικατάσταση 
αντίστοιχου φθαρμένου και τοποθέτηση 

 Προμήθεια καταμετρητή αντίστροφης μέτρησης (countdown) για φωτ. σηματοδότες πεζών διαστάσεως 
φωτεινού δίσκου 200 mm 

 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης, προς αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων 

 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστών σηματοδότησης, προς αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων (χωρίς 
προμήθεια) 

 Προμήθεια εξωτερικού περιβλήματος (χιτωνίου) ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ προς αντικατάσταση αντίστοιχου 
φθαρμένου 

β) 2η Τμηματική προθεσμία παράδοσης: Εντός 12 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, παράδοση, 
τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία των ακολούθων: 

 Προμήθεια Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 

 Προμήθεια ασύρματου αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 
 Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής (Access Point) αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

 Προμήθεια ασύρματου αναμεταδότη για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

 Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή, τύπου "παρουσίας" (στην γραμμή ανακοπής ή/και ανίχνευσης ουράς) 

 Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή τύπου "προσέγγισης" (για την παράταση του χρονισμού 
σηματοδοτικής φάσης) 

 Προμήθεια κομβίου αφής κλήσης πεζών, με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης για ΑΜΕΑ και με εξωτερικά 
συνδεδεμένο ηχείο και τοποθέτηση 

γ) Τελική προθεσμία παράδοσης: Εντός 15 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, παράδοση, 
τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία των ακολούθων υπόλοιπων: 

 Προμήθεια διακομιστή μηνυμάτων SPAT/MAP/DENV για την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 

 Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 
 Ανασύνταξη προγραμμάτων σηματοδότησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την εφαρμογή νέων 

στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 

 Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων στρατηγικών 

 Προμήθεια εφαρμογής για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android και IOs για την υλοποίηση των 
συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 

3.5 Υπεργολαβία. 
Η υπεργολαβική ανάθεση μέρους της σύμβασης σε άλλο οικονομικό φορέα (υπεργολάβο) διέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 58 και 78 του Ν.4412/2016 και εκτίθεται ειδικότερα στην παράγρ. 4.4 της παρούσας 
διακήρυξης. 

3.6 Τόπος υλοποίησης της προμήθειας και παροχής των συναφών υπηρεσιών. 
Η προμήθεια των ειδών και η παροχή των συναφών υπηρεσιών θα υλοποιείται στην πόλη των Ιωαννίνων και στις 
θέσεις (οδικούς κόμβους) στα οποία βρίσκεται τοποθετημένος ο υπό αναβάθμιση εξοπλισμός, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται αναλυτικότερα στα συμβατικά τεύχη της Μελέτης. 

3.7 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης. 
Τα παραδοτέα υλικά και οι συναφείς υπηρεσίες αντιστοιχούν σε αυτά που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο 
Προϋπολογισμό της διακήρυξης, όπως αυτός αναφέρεται αναλυτικά στο Μέρος Β κατωτέρω και στην οικονομική 
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προσφορά του αναδόχου. Η παρακολούθηση των οφειλομένων παραδόσεων θα πραγματοποιείται από τον επόπτη 
και το λοιπό εντεταλμένο προσωπικό κατά τα αναφερόμενα στην παράγρ. 6.2 της παρούσας διακήρυξης. Η 
παραλαβή των υπηρεσιών και του λοιπού αντικειμένου της σύμβασης θα υλοποιείται σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στις παραγρ. 6.2 της παρούσας διακήρυξης και το άρθρο 11 της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων. 

3.8 Εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας. 
Προβλέπεται εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας για διάστημα 12 μηνών μετά την εκπνοή της 15-μηνης τελικής 

προθεσμίας. 

3.9 Προαιρέσεις. 
Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 

3.10 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης – Παρατάσεις της προθεσμίας. 
α) Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης θα συμμορφώνεται στους όρους του άρθρου 6.1.1 της διακήρυξης. 
β) Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής στις εξής περιπτώσεις: 
i) 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 τα «παραδοτέα» 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 οι κυρώσεις 
που προβλέπονται με το άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
ii) Με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής λόγω απρόβλεπτων συνθηκών εξ αιτίας των οποίων δυνατόν να 
προκύψει ανάγκη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατόπιν τροποποίησης της σύμβασης σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 132 του Ν4412/2016 

3.11 Τροποποίηση Σύμβασης. 
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 τους όρους της του 
άρθρου 4.4. της διακήρυξης, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 
 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Χρηματοδότηση 
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 της διακήρυξης. 

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 830.000,00 € μαζί με τον ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 669.354,84 €, ΦΠΑ: 160.645,16 €). 
Ο ενδεικτικός ανώτατος προϋπολογισμός της παρούσας «διακήρυξης» ανά «παραδοτεο» έχει όπως στον ακόλουθο 
πίνακα. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
 
 

 

Α/Α 
 

Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α 
ΣΧΕΤΙΚΟ 

CPV 
ΑΡΙΘ. 
ΤΙΜ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
 

ΔΑΠΑΝΗ 

 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού 

Κέντρου Φ.Σ. και παροχή σχετικών 

υπηρεσιών 
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1 
Προμήθεια Κέντρου Διαχείρισης 

Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης 

 
34996000-5 

 
Α.1 

 
τεμ. 

 

1 
 

120.000,00 
 

120.000,00 

 

2 
Προμήθεια διακομιστή μηνυμάτων 

SPAT/MAP/DENV για την υλοποίηση 

των συνεργατικών υπηρεσιών 

 
64226000-6 

 
Α.2 

 
τεμ. 

 

1 
 

45.000,00 
 

45.000,00 

3 
Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης 

κυκλοφορίας 
64226000-6 Α.3 τεμ. 1 30.000,00 30.000,00 

 
4 

Ανασύνταξη προγραμμάτων σηματοδό- 

τησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους 

για την εφαρμογή νέων στρατηγικών 

κυκλοφοριακής ρύθμισης 

 
64226000-6 

 
Α.4 

 
τεμ. 

 
18 

 
1.000,00 

 
18.000,00 

 

5 
Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδό- 

τησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 

υλοποίηση νέων στρατηγικών 

 
64226000-6 

 
Α.5 

 
τεμ. 

 

18 
 

800,00 
 

14.400,00 

 
6 

Προμήθεια εφαρμογής για νομαδικές 

συσκευές τεχνολογίας Android και IOS 

για την υλοποίηση των συνεργατικών 

υπηρεσιών C-ITS 

 
64226000-6 

 
Α.6 

 
τεμ. 

 
1 

 
14.529,84 

 
14.529,84 

 
 

7 

Προμήθεια ασύρματης μονάδας 

διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας με το 

Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 

Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και 

δαπάνες ασύρματης σύνδεσής του σε 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 

 
34996000-5 

 

 
Α.7 

 

 
τεμ. 

 

 
18 

 

 
1.075,00 

 

 
19.350,00 

 Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

για την τεχνολογική αναβάθμιση ρυθμιστή 

κυκλοφορίας 

  
Α.8 

    

 

8 
Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή 

εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως και 

8 σηματοδοτικών ομάδων 

 
34996000-5 

 
Α.8α 

 
τεμ. 

 

3 
 

3.800,00 
 

11.400,00 

 

9 
Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή 

εξοπλισμένου για χωρητικότητα 9 έως 

και 12 σηματοδοτικών ομάδων 

 
34996000-5 

 
Α.8β 

 
τεμ. 

 

4 
 

4.300,00 
 

17.200,00 

 

10 
Για "μεγάλου μεγέθους" ρυθμιστή 

εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως 20 

σηματοδοτικών ομάδων 

 
34996000-5 

 
Α.8γ 

 
τεμ. 

 

1 
 

7.100,00 
 

7.100,00 

 

11 
Προμήθεια ασύρματου αισθητήρα 

ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 

τύπου 

 
34996000-5 

 
Α.9 

 
τεμ. 

 

38 
 

650,00 
 

24.700,00 

 
12 

Προμήθεια ασύρματης μονάδας 

διεπαφής (Access Point) αισθητήρα 

ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 

τύπου 

 
34996000-5 

 
Α.10 

 
τεμ. 

 
9 

 
3.950,00 

 
35.550,00 

 

13 
Προμήθεια ασύρματου αναμεταδότη για 

αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 

μαγνητικού τύπου 

 
34996000-5 

 
Α.11 

 
τεμ. 

 

44 
 

2.200,00 
 

96.800,00 

 

14 
Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή, 

τύπου "παρουσίας" (στην γραμμή 

ανακοπής ή/και ανίχνευσης ουράς) 

 
34996000-5 

 
Α.12 

 
τεμ. 

 

1 
 

1.800,00 
 

1.800,00 

 

15 
Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή 

τύπου "προσέγγισης" (για την παράταση 

του χρονισμού σηματοδοτικής φάσης) 

 
34996000-5 

 
Α.13 

 
τεμ. 

 

1 
 

620,00 
 

620,00 

 

16 

Προμήθεια κομβίου αφής κλήσης 

πεζών, με συσκευή ηχητικής 

προειδοποίησης για ΑΜΕΑ και με 

εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο και 

τοποθέτηση 

 
 

34996000-5 

 
 

Α.14 

 
 

τεμ. 

 

22 

 

1.200,00 

 

26.400,00 
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 Προμήθεια αναρτημένου φωτεινού 

σηματοδότη με οπτική μονάδα 

φωτοδιόδων LED, προς αντικατάσταση 

αντίστοιχου φθαρμένου, συμπεριλαμ- 

βανομένου του πλαισίου ανάρτησής του 

και τοποθέτηση 

  

 
Α.15 

    

 
17 

Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων 

τριών (3) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και 

φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 

και πλαίσιο 

 
34996000-5 

 
Α.15α 

 
τεμ. 

 
43 

 
750,00 

 
32.250,00 

 

18 
Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιη- 

τικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και 

φωτ.ενδείξεων (κι-κι) και πλαίσιο 

 
34996000-5 

 
Α.15Β 

 
τεμ. 

 

3 
 

480,00 
 

1.440,00 

 Προμήθεια χαμηλού φωτεινού σηματοδότη 

με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς 

αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου 

και τοποθέτηση 

  
Α.16 

    

 

19 
Σηματοδότης οχημάτων τριών (3) 

πεδίων, διαμ. 200 mm και 

φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 

 
34996000-5 

 
Α.16α 

 
τεμ. 

 

83 
 

520,00 
 

43.160,00 

 

20 
Σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, 

διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο- 

πρ) 

 
34996000-5 

 
Α.16Β 

 
τεμ. 

 

108 
 

390,00 
 

42.120,00 

 

21 
Σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) 

πεδίων, διαμ. 200 mm και 

φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 

 
34996000-5 

 
Α.16γ 

 
τεμ. 

 

13 
 

270,00 
 

3.510,00 

 
22 

Προμήθεια καταμετρητή αντίστροφης 

μέτρησης (countdown) για φωτ. 

σηματοδότες πεζών διαστάσεως 

φωτεινού δίσκου 200 mm 

 
34996000-5 

 
Α.17 

 
τεμ. 

 
22 

 
470,00 

 
10.340,00 

 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης, προς 

αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων 

 
Α.18 

    

23 
Προμήθεια απλού ιστού 

σηματοδότησης, γαλβανισμένου 
45316200-7 Α.18α τεμ. 78 250,00 19.500,00 

24 
Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με 
βραχίονα, γαλβανισμένου 

45316200-7 Α.18Β τεμ. 33 520,00 17.160,00 

 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστών 

σηματοδότησης, προς αντικατάσταση 

αντίστοιχων φθαρμένων (χωρίς 

προμήθεια) 

  
Α.19 

    

25 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού 

σηματοδότησης 
45316200-7 Α.19α τεμ. 157 45,00 7.065,00 

26 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού 

σηματοδότησης με βραχίονα 
45316200-7 Α.19Β τεμ. 66 110,00 7.260,00 

 
27 

Προμήθεια εξωτερικού περιβλήματος 

(χιτωνίου) ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ 

προς αντικατάσταση αντίστοιχου 

φθαρμένου 

 
45316200-7 

 
Α.20 

 
τεμ. 

 
9 

 
300,00 

 
2.700,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 669.354,84 € 

 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΦΠΑ 160.645,16 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 830.000,00 € 

 

4. Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

Τα υπόψη θέματα αναφέρονται αναλυτικά στην παράγρ. 5.1.2 της παρούσας διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο – Ισχύουσα νομοθεσία 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους, 
σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με την ισχύουσα Νομοθεσία, και με τους Τεχνικούς Όρους της 
Μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Πρότυπες και λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές κ.λ.π.) καθώς και με τα χορηγούμενα 
από την Υπηρεσία τεχνικά στοιχεία και τις έγγραφες εντολές της, θα διεξαχθεί η προμήθεια με τίτλο: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», 
προϋπολογισμού οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (830.000,00 €). Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και 
η ανάθεσή της είναι ενιαία. 

Οι όροι της παρούσας Ε.Σ.Υ συμπληρώνουν τους όρους της διακήρυξης, σε περίπτωση δε αντίφασής τους με τους 
όρους της τελευταίας ισχύουν οι όροι της διακήρυξης. 
Στην παρούσα σύμβαση ισχύει η νομοθεσία και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγρ 1.4 «Θεσμικό 

πλαίσιο» της διακήρυξης 

ΑΡΘΡΟ 2ο Χρηματοδότηση. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται αφενός από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και αφετέρου από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ1, ήτοι από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων με αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ01810028. 

  
Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί με ΑΔΑΜ: 21REQ008613394 2021-05-17. 

ΑΡΘΡΟ 3ο Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση. 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης προμήθειας αναφέρονται και ισχύουν με την σειρά που 
αναφέρεται στην παράγρ. 2.1.1.2 της διακήρυξης. 

Το περιεχόμενο της προς υπογραφή σύμβασης, θα είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο σχέδιο «Σύμβαση ανάθεσης 
παροχής γενικών υπηρεσιών» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος παράδοσης των υλικών – Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών εντός των προθεσμιών 
(συνολικής και τμηματικών) που αναφέρονται αντιστοίχως στις επόμενες παραγράφους 4.1 και 4.2. 

4.1. Συνολική προθεσμία: 
Για την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα Μελέτη ειδών, 
συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής τους και της θέσης τους σε κανονική λειτουργία, ορίζονται οι 15 μήνες από 
της υπογραφής της σύμβασης, με την λήξη της οποίας άρχεται η περίοδος της «εγγυημένης λειτουργίας της 
προμήθειας», διάρκειας 12 μηνών. Το εν λόγω χρονικό διάστημα των 15 μηνών λήγει με την υποβολή του 
τελευταίου «παραδοτέου» στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό. 

4.2. Τμηματικές προθεσμίες: 
Για το αντικείμενο των επί μέρους δραστηριοτήτων του αναδόχου, προβλέπεται η τήρηση τμηματικών 
προθεσμιών. Η οποιαδήποτε κατά περίπτωση παραβίαση εκ μέρους του αναδόχου των τασσόμενων τμηματικών 
προθεσμιών παράδοσης και της αντίστοιχης τελικής, θα συνεπάγεται, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στην 
επόμενη παραγραφο 4.3, την επιβολή ποινικών ρητρών, κατ’ εφαρμογή της παραγρ. 1, του άρθρου 207 του 
Ν.4412/2016. Οι κατά περίπτωση εφαρμοστέες ποινικές ρήτρες θα αφαιρούνται/ συμψηφίζονται από/ με την 
αμοιβή του Αναδόχου, η παρακράτηση δε αυτή θα αίρεται στην περίπτωση της τήρησης από τον ανάδοχο της 
τελικής προθεσμίας. 
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι εκ μέρους του αναδόχου σχετικές υποχρεώσεις είναι οι ακόλουθες: 
α) 1η Τμηματική προθεσμία παράδοσης: Εντός 8 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, παράδοση, τοποθέτηση 
και θέση σε κανονική λειτουργία των ακολούθων: 

 

1 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 8 





Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας 

 Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση ρυθμιστή κυκλοφορίας 
 Προμήθεια αναρτημένου φωτεινού σηματοδότη με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς αντικατάσταση 

αντίστοιχου φθαρμένου, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου ανάρτησής του και τοποθέτηση 

 Προμήθεια χαμηλού φωτεινού σηματοδότη με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς αντικατάσταση 
αντίστοιχου φθαρμένου και τοποθέτηση 

 Προμήθεια καταμετρητή αντίστροφης μέτρησης (countdown) για φωτ. σηματοδότες πεζών διαστάσεως 
φωτεινού δίσκου 200 mm 

 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης, προς αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων 

 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστών σηματοδότησης, προς αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων (χωρίς 
προμήθεια) 

 Προμήθεια εξωτερικού περιβλήματος (χιτωνίου) ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ προς αντικατάσταση 
αντίστοιχου φθαρμένου 

β) 2η Τμηματική προθεσμία παράδοσης: Εντός 12 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, παράδοση, 
τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία των ακολούθων: 

 Προμήθεια Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 

 Προμήθεια ασύρματου αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

 Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής (Access Point) αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 
τύπου 

 Προμήθεια ασύρματου αναμεταδότη για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 
 Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή, τύπου "παρουσίας" (στην γραμμή ανακοπής ή/και ανίχνευσης 

ουράς) 

 Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή τύπου "προσέγγισης" (για την παράταση του χρονισμού 
σηματοδοτικής φάσης) 

 Προμήθεια κομβίου αφής κλήσης πεζών, με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης για ΑΜΕΑ και με εξωτερικά 
συνδεδεμένο ηχείο και τοποθέτηση 

γ) Τελική προθεσμία παράδοσης: Εντός 15 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, παράδοση, τοποθέτηση και 
θέση σε λειτουργία των ακολούθων υπόλοιπων: 

 Προμήθεια διακομιστή μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 

 Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Ανασύνταξη προγραμμάτων σηματοδότησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την εφαρμογή νέων 
στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 

 Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων στρατηγικών 

 Ανάπτυξη εφαρμογής για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android και IOs για την υλοποίηση των 
συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 

4.3 Ποινικές ρήτρες: 
Η οποιαδήποτε κατά περίπτωση παραβίαση εκ μέρους του αναδόχου των ως άνω τασσόμενων προθεσμιών κατά 
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συνολικής ή/ και τμηματικών, θα συνεπάγεται την κατ’ αντιστοιχία επιβολή 
κυρώσεων (ποινικών ρητρών), σε εφαρμογή της παραγρ. 1, του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι το 
ποσό επί του οποίου θα υπολογίζονται οι ποινικές ρήτρες θα ανέρχονται σε ποσοστό 5% της επιμέρους αξίας των 
εν υπερημερία «παραδοτέων», όπως αυτά αναλύονται στον προϋπολογισμό προσφοράς του αναδόχου. Οι κατά 
περίπτωση εφαρμοστέες ποινικές ρήτρες θα αφαιρούνται/ συμψηφίζονται από/ με την αμοιβή του αναδόχου. 
Προκειμένου περί ποινικών ρητρών που τυχόν εφαρμόσθηκαν λόγω παραβίασης τμηματικής προθεσμίας, θα 
αίρονται στην περίπτωση της τήρησης από τον ανάδοχο της τελικής προθεσμίας. 
Η εφαρμογή εκ μέρους της Υπηρεσίας οιασδήποτε εκ των παραπάνω αναφερόμενων ποινικών ρητρών, για 
παραβίαση προθεσμιών, προϋποθέτει την έγγραφη προειδοποίηση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, για την 
εκτέλεση συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης του μέσα σε ρητά κατονομαζόμενα και εύλογα χρονικά όρια. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο Υποχρεώσεις αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας και των συναφών υπηρεσιών - Εποπτεία 
της σύμβασης. 

5.1 Η προμήθεια των αγαθών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το περιεχόμενο των συμβατικών όρων της 
εγκεκριμένης Μελέτης. Η πλήρης περιγραφή του περιεχομένου έκαστου εκ των «παραδοτέων» που απαρτίζουν την 
σύμβαση και αφορ -κατά περίπτωση- την προμήθεια διαφόρων ειδών ή/ και τις προς παροχή συναφείς υπηρεσίες, 
αναφέρται στην παράγρ. 6.1.1 της διακήρυξης και με πλήρη περιγραφή στην Τεχνική Περιγραφή και στο Τιμολόγιο 
της Μελέτης, μαζί με τις προϋπολογιζόμενες τιμές μονάδος. Οι τεχνικές επιδόσεις, οι ιδιότητες και τα τεχνικά/ 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υλικών και ειδικού υλικού και λογισμικού εξοπλισμού, καθώς 
και η τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία τούτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
Μελέτης και των λοιπών δεδομένων που χαρακτηρίζουν την λειτουργικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
(σχεδίων, διαγραμμάτων, προγραμμάτων σηματορύθμισης κ.λ.π.). Μετατροπές στα ανωτέρω λειτουργικά 
δεδομένα που μπορεί ενδεχομένως να καταστούν αναγκαίες, θα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από τον 
ανάδοχο μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι νόμιμες διατάξεις, έπειτα από σχετική συνεννόηση και εντολή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία και θα τις εγκρίνει. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαιτέρως αναγκαίο να τηρείται 
στις περιπτώσεις τροποποιήσεως των προγραμμάτων σηματορύθμισης των εγκ/σεων. 
Kάθε κακοτεχνία, για την οποία -κατά την αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας- ως υπαίτιος κρίνεται ο ανάδοχος, θα 
καθαιρείται άμεσα απ’ αυτόν και θα ανακατασκευάζεται με δικές του δαπάνες, άνευ ουδενός δικαιώματος 
αποζημίωσής του γι' αυτό. 

5.2 Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης υπάλληλο της υπηρεσίας, ως 
Επόπτη με καθήκοντα εισηγητή. Τα καθήκοντα του Επόπτη, ενδεικτικά, είναι η πιστοποίηση της κανονικής 
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους 
της σύμβασης, είτε τούτοι αφορούν την προμήθεια των ειδών, είτε την παροχή των συναφών υπηρεσιών. 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. Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί πάντοτε τις 
οδηγίες του επόπτη. 

5.3 Διευκρινίζεται τέλος ότι στις τιμές των κονδυλίων του συμβατικού Τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε 
απαραίτητη δαπάνη για την εκτέλεσή τους, καθώς και τα γενικά έξοδα και το προσδοκώμενο όφελος του 
οικονομικού φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο Τόπος διαμονής του Αναδόχου - Διαταγές της Υπηρεσίας. 

6.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως στην Δ/νουσα 
Υπηρεσία την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή της διεύθυνση, σε περίπτωση δε οποιασδήποτε σχετικής 
μελλοντικής μεταβολής των εν λόγω στοιχείων μέχρις της περαίωσης και οριστικής παραλαβής της παρούσας 
σύμβασης, θα είναι επίσης υποχρεωμένος να αναφέρει την εν λόγω μεταβολή πάραυτα. 
Με γραπτή δήλωσή του επίσης ο Ανάδοχος, εφόσον τυγχάνει να είναι φυσικό πρόσωπο και δεν είναι ο ίδιος 
κάτοικος Ιωαννίνων, είτε εφόσον είναι νομικό πρόσωπο, θα διορίσει τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως 
με την δήλωση αυτή και έγγραφη αποδοχή του διορισμού του από τον αντίκλητο. 
Εάν κατά τα ανωτέρω ορισθεί αντίκλητος, προς αυτόν θα κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή 
του αντικλήτου όπως επίσης και κάθε μεταβολή της διεύθυνσής του κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα 
πρέπει επίσης να αναφέρεται πάραυτα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

6.2. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο Ανάδοχος ή ο αντίκλητός του στην διεύθυνση που δήλωσε για να παραλάβει, 
είτε αν τούτος αρνηθεί να παραλάβει έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον   Ανάδοχο ή αυτόν τούτον τον αντίκλητο, 
τότε τούτο κοινοποιείται μέσω της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή άλλου δημοσίου οργάνου στη δηλωθείσα 
διεύθυνσή τους, εφαρμοζόμενων ανάλογα στην τελευταία αυτή περίπτωση των σχετικών διατάξεων της Πολιτικής 
Δικονομίας και συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού επίδοσης ή θυροκόλλησης (κατά τις διατάξεις του Κ.Π.Δ.). 

ΑΡΘΡΟ 7ο Δ/νση έργων από τον Ανάδοχο και συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση και τις λοιπές διαταγές της 
Υπηρεσίας –Δ/νση «Ομάδας Έργου». 

7.1. Ο Ανάδοχος, εάν τυγχάνει φυσικό πρόσωπο, είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, να διευθύνει την «Ομάδα Έργου» και να συντονίζει τις υπό εκτέλεση υπηρεσίες αυτοπροσώπως, είτε - 
και ιδίως εφόσον είναι νομικό πρόσωπο- με ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του που θα διαθέτει την αναγκαία 
προϋπηρεσία και τεχνική κατάρτιση. Η οργανωτική διάρθρωση και τα μέσα που οφείλει να διαθέτει η «Ομάδα 
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Έργου» που θα είναι επιφορτισμένη με την εκτέλεση της σύμβασης θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτή που δήλωσε ο 
ανάδοχος στα έγγραφα που συνόδευσαν την προσφορά του κατά τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκ 
μέρους των ανωτέρω στην άσκηση των καθηκόντων τους παρατεταμένης χρονικής διάρκειας λόγω κωλύματος, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει αναπληρωτή αυτού του ιδίου ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, με τα 
αυτά προσόντα. 
Τα παραπάνω άτομα που ενδεχόμενα θα ορισθούν ως αναπληρωτές ή εκπρόσωποι του Αναδόχου, οφείλουν να 
διαθέτουν κατ’ ελάχιστο την προϋπηρεσία και τα τεχνικά προσόντα που τούτος εδήλωσε στα σχετικά στοιχεία της 
στελέχωσης της «Ομάδας Έργου» που υποβλήθηκαν απ’ αυτόν κατά τον διαγωνισμό και αφορούσαν τα «κριτήρια 
επιλογής» του. 

Για την υπογραφή από τον Ανάδοχο οποιωνδήποτε εγγράφων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, 
ελλείψει αναλυτικότερου σχετικού με το αντικείμενο της σύμβασης διαδικαστικού πλαισίου του νόμου, 
εφαρμόζονται αναλογικά προς το άρθρο 143 του Ν. 4412/2016 οι σχετικές διατάξεις "περί εκπροσώπησης". Τα 
παραπάνω αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα μπορούν, εφόσον τύχουν σχετικής εξουσιοδότησης από τον 
Ανάδοχο που θα κατατεθεί στην Υπηρεσία, να τον αντιπροσωπεύουν επίσης και κατά την υπογραφή όλων των 
σχετικών εγγράφων που αφορούν την παρούσα σύμβαση και αναφέρονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας, 
όπως Πρωτοκόλλων Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής (Π.Τ.Ο.Π.) και των επιμετρήσεων εν γένει, των 
Λογαριασμών – Πιστοποιήσεων, τροποποιήσεων της σύμβασης κ.λ.π. με τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία, όπως 
επίσης σε περιπτώσεις διαφωνιών να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε έννομες ενέργειες . 
7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μελέτη προμήθειας και τα 
σχετικά με αυτήν στοιχεία, όπως τα προγράμματα σηματορύθμισης κόμβων κ.λ.π. να τηρεί τις διαστάσεις και την 
διάταξη των διαφόρων τμημάτων ή μερών κλπ, και να συμμορφώνεται επακριβώς προς τις διατάξεις της παρούσας 
και των λοιπών συμβατικών τευχών της Μελέτης. 

7.3. Εάν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο Ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια που 
δεν είχαν προβλεφθεί από την σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Δ/νουσα Υπηρεσία υποβάλλοντας 
συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίας. 

7.4. Ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην παρούσα 
σύμβαση «παραδοτέων», που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται 
μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεπομένων. Για κάθε μεταβολή, από την 
οποία προέρχεται οικονομία, καταβάλλεται στον Ανάδοχο μόνο η ανάλογη προς την αντιπαροχή τούτου δαπάνη. 
Αν από την μεταβολή αυτή προκύψει πλημμελής κατασκευή, εφαρμόζονται εις βάρος του Αναδόχου αναλογικά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν4412/2016. 

7.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επείγοντα περιστατικά που ενέχουν κίνδυνο για την κυκλοφοριακή ασφάλεια να 
συμμορφώνεται προς τις προφορικές εντολές του Επόπτη της σύμβασης. Στην περίπτωση όμως αυτή, η 
οποιαδήποτε προφορική εντολή του Επόπτη οφείλει να επιβεβαιώνεται το ταχύτερο με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) προς τον διευθύνοντα την «Ομάδα Έργου» του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο Ποιότητα – Προδιαγραφές υλικών. 

Τα υλικά που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος θα είναι άριστης ποιότητας και με τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της μελέτης. Επισημαίνεται γενικά, ότι ο ειδικός εξοπλισμός και τα νέα υλικά 
που θα ενσωματώνονται στις εγκαταστάσεις από τον Ανάδοχο, οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών, των Προτύπων και λοιπών Προδιαγραφών που αναφέρονται στα επόμενα εδάφια. Η ενσωμάτωση των 
εν λόγω υλικών ή/και του ειδικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις προϋποθέτουν την προγενέστερη έγκριση και 
αποδοχή τους από την Υπηρεσία. 
Οι Προδιαγραφές και οι Κανονισμοί που σύμφωνα με τους όρους αυτούς ισχύουν, είναι οι ακόλουθοι: 
1. Ο Τεχνικός Κανονισμός του ΥΠΟΜΕΔΙ «Για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής 
σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών» (Απόφ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254, Φ.Ε.Κ. 1321/23.5.2014, τεύχος 
Β!). 
2. Ο Τεχνικός Κανονισμός του ΥΠΟΜΕΔΙ «για τον καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για φωτεινούς σηματοδότες 
ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών», (ΦΕΚ 3007/26.11.2013, τεύχος Β!). 
3. Η Τεχνική Προδιαγραφή ΔΚ-5 (επαγωγικοί ανιχνευτές κυκλοφορίας) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 
ΕΠ3/0/15465/26-3-82 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Αναθεώρηση Οκτώβρ./ έτους 1984). 

4. Ο Τεχνικός Κανονισμός «Για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε 
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φωτεινούς σηματοδότες» (ΦΕΚ 1244/ 11-4-2017, τεύχος Β!). 
5. Ο Τεχνικός Κανονισμός «Για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των συσκευών αφής πεζών και τη χρήση 
τους σε φωτεινούς σηματοδότες» (ΦΕΚ 1758/2019 τεύχος Β!). 

ΑΡΘΡΟ 9o Τροποποίηση σύμβασης. 
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 τους όρους της του 
άρθρου 4.4. της διακήρυξης, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10o Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης - Παράταση προθεσμίας ισχύος της. 

10.1 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης. 

10.1.1 Ο ανάδοχος, όπως αναφέρεται και στην παράγρ. 6.1.1 της διακήρυξης, με βάση την συνολική και τις 
τμηματικές προθεσμίες που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο 4 της παρούσας, υποχρεούται να συντάξει και να 
υποβάλει προς έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία «Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα» εκτέλεσης της σύμβασης, με 
αναλογική εφαρμογή –λόγω ελλείψεως σχετικής αντίστοιχης πρόνοιας των ισχυουσών διατάξεων- του άρθρου 145 
του Ν.4412/2016. Η υποβολή του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος οφείλει να πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο το 
βραδύτερο εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σ’ αυτό θα αναλύεται, με χρονική μονάδα εκείνη 
του ενός μηνός, το αντικείμενο αυτής (της σύμβασης) που πρέπει να εκτελεσθεί, θα επισημαίνονται δε 
ανακεφαλαιωτικά τα σημαντικά, από πλευράς προόδου της εκτέλεσης χρονικά ορόσημα, οριζόμενα εφεξής ως 
οιονεί «ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες», χωρίς μεν να επαπειλείται η εφαρμογή ποινικών ρητρών σε 
περίπτωση παραβίασής τους, αλλά επιφυλασσομένων εν προκειμένω των κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου που 
αναφέρονται στην επόμενη παράγρ. 10.1.2, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 
σύμβασης θα συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των 
«παραδοτέων» στο σύνολο, θα συνοδεύεται δε από σχετική επεξηγηματική Έκθεση. 

10.1.2 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα και 
μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου, συνεκτιμώντας τη λειτουργικότητα που οφείλουν να 
διατηρούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις Φωτεινής Σηματοδότησης της πόλης των Ιωαννίνων στη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και απορρίπτοντας τυχόν μη επαρκώς αιτιολογημένες προτάσεις του αναδόχου. Το 
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο, η δε παραβίαση με υπαιτιότητα του αναδόχου των 
επί μέρους σημαντικών χρονικών ορόσημων, ορισθέντων όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο 11.1.1 ως 
οιονεί «ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών», θα μπορεί να συνεπάγεται την επιβολή σ’ αυτόν κυρώσεων, όπως οι 
επαπειλούμενες στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, ως συνέπεια της «μη συμμόρφωσης» τούτου στις εντολές της 
Υπηρεσίας και στην συνεπακόλουθη καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης. 
Αν η έγκριση του ως άνω «Αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος» δε γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των 15 
ημερών ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δε ζητήσει εγγράφως η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή 
αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις στο χρονοδιάγραμμα, τούτο θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

10.1.3 Αναπροσαρμογές του «Αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος» εγκρίνονται αιτιολογημένα, εφόσον είτε 
μεταβληθεί συμβατική προθεσμία (τμηματική ή συνολική), είτε εάν τροποποιηθεί το αντικείμενο της σύμβασης, 
κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

10.2 Παράταση προθεσμίας της ισχύος της σύμβασης. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής στις εξής περιπτώσεις: 
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α) 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 τα παραδοτέα 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 την παραγρ. 1, του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 
β) Με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής λόγω απρόβλεπτων συνθηκών εξ αιτίας των οποίων δυνατόν να 
προκύψει ανάγκη παράτασης του συμβατικού χρόνου, ή/ και τροποποίηση της σύμβασης με εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 132 του Ν4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11o Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών - Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση. 

11.1 Για τον τρόπο και την διαδικασία παραλαβής των «παραδοτέων» της σύμβασης ισχύει το άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν.4605/2019, καθώς και όσα αναφέρονται στην 
παράγρ. 6.2 της διακήρυξης. Η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής θα γίνει σύμφωνα με την παράγρ 3 του 
επικαιροποιημένου άρθρου 221 του ως άνω Νόμου. Η οριστική παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων θα πραγματοποιείται τμηματικά, έπειτα από την εκάστοτε παράδοσή τους, σύμφωνα προς τα 
αναφερόμενα στην παράγρ. 6.2.1 της διακήρυξης και σ’ αυτήν μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

11.2 Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, για την προμήθεια των ειδών και τις παρασχεθείσες από τον Ανάδοχο 
συναφείς υπηρεσίες που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας και μετά την ολοκλήρωση από τεχνικής πλευράς 
του περιεχομένου έκαστου εκ των ανωτέρω «παραδοτέων», αφού ολοκληρωθεί η κατά περίπτωση προβλεπόμενη 
παράδοση αυτών, θα συντάσσονται περιοδικά Πρωτόκολλα Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής των «παραδοτέων» 
ειδών, τα οποία θα υπογράφονται αφενός από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής που θα συστήσει για τον σκοπό 
αυτό η αναθέτουσα αρχή και από τον ίδιο τον Ανάδοχο είτε από τον εκπρόσωπο του, εφόσον εκλήθη να παραστεί. 
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, κατά την διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών και των «παραδοτέων» 
γενικότερα της σύμβασης θα τηρούνται και τα ακόλουθα: 

α) Η ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται με την μακροσκοπική εξέτασή τους και θα 
περιλαμβάνει την εκ μέρους της Επιτροπής Παραλαβής αντίστοιχη εξέταση των προς παραλαβή ειδών, κυρίως 
με την θεώρηση και την επιβεβαίωση -σε ό, τι αφορά την πληρότητά τους- δια της παραβολής των αντίστοιχων 
στοιχείων που προσκόμισε ο ανάδοχος (προέλευση, δηλώσεις, βεβαιώσεις πιστοποιημένων φορέων, τεχνικά 
έντυπα, περιγραφές κ.λ.π.) κατά την υποβολή της προσφοράς του.. Εργαστηριακές είτε άλλου είδους εξετάσεις, 
πέραν αυτών που προβλέπονται ρητά στους όρους των συμβατικών τευχών να εφαρμοσθούν κατά τον ποιοτικό 
έλεγχο των «παραδοτέων», δεν θα είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο. 
β) Η ποιοτική παραλαβή των συναφών υπηρεσιών θα διενεργείται επίσης μακροσκοπικά, κυρίως με τον έλεγχο 
της επάρκειας και της λειτουργικότητας των «παραδοτέων», στο βαθμό που τούτος (ο έλεγχος) θα καθίσταται 
εφικτός στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία διενεργείται, ανάλογα προς την πρόοδο της 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
γ) Τέλος, η ποιοτική παραλαβή των «παραδοτέων» ειδών και συναφών υπηρεσιών θα μπορεί να 
πραγματοποιείται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο προβλέπεται ρητά στους όρους των συμβατικών τευχών 

11.3) 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. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος,        υποκείμενος        στις        νόμιμες         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. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 
213 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12ο Πιστοποιήσεις - Πληρωμές 

Για τον τρόπο και την διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών και των παραδοτέων της σύμβασης ισχύει το άρθρο 
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200 του Ν.4412/2016, καθώς και όσα αναφέρονται στην παράγρ. 5.1 της διακήρυξης, θα εφαρμόζονται δε οι 
αναφερόμενοι όροι των παρακάτω παραγρ. 12.1 έως 12.3. 
12.1 Οι Πιστοποιήσεις - Λογαριασμοί θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο περιοδικά, θα συνοδεύονται δε 
απαραίτητα από συνοπτική επιμέτρηση κατ' άρθρο των πλήρως εκτελεσθέντων κονδυλίων των υπηρεσιών κ.λ.π., 
όπως αυτά καθορίζονται από το συμβατικό Τιμολόγιο. Η επιμέτρηση θα θεωρείται απαραίτητο δικαιολογητικό για 
την αποπληρωμή του Αναδόχου. Οι περιοδικοί αυτοί λογαριασμοί θα χαρακτηρίζονται ως «τμηματικοί», ενώ οι 
ποσότητες των διαφόρων επιμετρηθέντων κονδυλίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην υποβαλλόμενη απ’ αυτόν 
επιμέτρηση, προκειμένης της έγκρισης του Λογ/μού από την Υπηρεσία για την αποπληρωμή τούτου θα 
παραλαμβάνονται προηγουμένως με Πρωτόκολλο Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή, η 
οποία θα έχει συσταθεί κατά τους όρους του προηγουμένου άρθρου (υπ’ αριθμ. 11) της παρούσας. 
12.2 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των τιμολογίων που τούτος θα εκδώσει, για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση 
υπερημερίας του Εργοδότη (αρμόδιου Φορέα) στην έγκριση είτε/και εξόφληση των Λογαριασμών – Πιστοποιήσεων 
του αναδόχου, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
Εμπορικές Συναλλαγές», όπως τούτη αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2011/7/ΕΕ και ενσωματώθηκε στο εσωτερικό 
Δίκαιο με τον Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013), 
πλην των διατάξεων που καταργήθηκαν με το άρθρο 377, παράγρ. 1 σημείο (13) του Ν.4412 /2016. 
12.3 Δεν θα ισχύσει αναθεώρηση στην παρούσα σύμβαση, της συμβατικής αξίας των λογαριασμών. Στην ολική 
αξία κάθε τμηματικού λογαριασμού, δεν θα γίνεται προσωρινή κράτηση εγγύησης επί της αξίας των υλικών που 
παραδόθηκαν, δεδομένου ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή των όρων της 
υπό σύναψη σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο Βλάβες στις εγκαταστάσεις – Ανωτέρα βία - Αναγνώριση αποζημιώσεων 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την   Υπηρεσία για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά προκληθεί στα 
υλικά και τον ειδικό υλικό και λογισμικό εξοπλισμό που θα παραδώσει, θα τοποθετήσει και θα θέσει σε λειτουργία, 
η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση 
ακατάλληλων μέσων. Επίσης ο ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή φθορά υλικών 
που θα συμβεί εκτός του συμβατικού συνολικού χρόνου της σύμβασης, εκτός αν έχει εγκριθεί εκ των προτέρων 
παράταση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας. 
Αντιθέτως, ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται για ζημίες ή βλάβες του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου, οι 
οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, είτε σε συνθήκες ανώτερης βίας, όπως για παράδειγμα λόγω 
θεομηνίας, είτε σε δυναμικές αιτίες, είτε τέλος σε δραστηριότητες τρίτων (ενδεικτικά σε προσκρούσεις οχημάτων, 
σε βανδαλισμούς κ.λ.π.), καθώς και σε άλλες αιτίες που δεν μπορεί να προβλέψει ο ανάδοχος για να λάβει έγκαιρα 
μέτρα, όπως π.χ. σε υπερβολική τάση είτε σε άλλου είδους ανωμαλίες του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
της Δ.Ε.Η., είτε τέλος σε δράση τρωκτικών. Ο ανάδοχος οφείλει εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες από τις 
παραπάνω περιπτώσεις, να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή, δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τους 
σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός 20 ημερών από τότε που τούτα συνέβησαν, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 204 του Ν.4412/2016, προσκομίζοντας τα διαθέσιμα, κατά το εφικτό, απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 15 ημερών από της λήψεως του σχετικού αιτήματος του 
αναδόχου, άλλως παρερχομένης απράκτου της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται κατά τεκμήριο ότι έγινε αποδεκτό το 
αίτημα του αναδόχου για την σχετική προς την συγκεκριμένη περίπτωση αποζημίωσή του, λόγω ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 14ο Έκπτωση Αναδόχου 

14.1 Όταν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύμβαση και τους 
λοιπούς όρους των συμβατικών τευχών της παρούσας σύμβασης, τότε τούτος, με εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 203 του Ν.4412/2016, κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων που αυτή του παρέχει και υφίσταται τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο 203 και στην παράγρ. 5.2.1 της διακήρυξης. Η έκπτωση του 
Αναδόχου ακολουθεί διαδικαστικά τους όρους των προαναφερόμενων διατάξεων του Ν.4412/2016 και της παράγρ. 
5.2.1 της παρούσας διακήρυξης. 
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14.2. Η εκκαθάριση και συνέχιση των υπηρεσιών που διακόπηκαν εξαιτίας της οριστικής έκπτωσης του Αναδόχου 
για τις ποσότητες και τα κονδύλια που ήταν υποχρεωμένος να εκτελέσει, θα γίνεται με εφαρμογή των όσων 
προβλέπονται στις σχετικές γενικές διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 15ο Εργοταξιακή σήμανση 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται κατά το στάδιο της παροχής των προβλεπόμενων συναφών υπηρεσιών τοποθέτησης 
των παραδοτέων ειδών, προς ασφαλή καθοδήγηση των οχημάτων και πεζών να τοποθετεί και να επιμελείται της 
διατήρησης των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών ανακλαστικών πινακίδων και λοιπών σημάτων για 
την απρόσκοπτη και την ασφαλή κυκλοφορία επί της οδού, των παρακαμπτηρίων προσπελάσεων και γενικά επί 
όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων κατά την μέρα και την νύχτα, σε εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας, 
ήτοι της Απόφασης Υφ.ΠΕΧΩΔΕ υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 (ΦΕΚ 946 Β!/9-7-2003) «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», είτε όποιας 
σχετικής νεώτερης ενδεχόμενης έκδοσης ή Οδηγίας υφίσταται, ευθυνόμενος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που θα γίνει λόγω πλημμελούς σήμανσης, μη εξαιρουμένων των απολογιστικά ενδεχομένως εκτελούμενων 
εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 16ο Τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου – Διάθεση τεχνικών και υλικών πόρων για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

16.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε κατά τον διαγωνισμό που αναφέρονται 
αναλυτικά στις παραγρ. 2.2.9.2.Β4, εδάφιο (β) και (γ) της διακήρυξης, σε ό,τι αφορά την κατοχή απ’ αυτόν της 
απαραίτητης τεχνικής ικανότητας για την εκτέλεση της σύμβασης, συγκεκριμένα δε για την εκ μέρους του διάθεση 
έμπειρου και επαρκούς τεχνικού προσωπικού, καθώς και των αναγκαίων τεχνικών μέσων, σε πλήρη συμφωνία 
προς τις απαιτήσεις των σχετικών όρων της Τεχν. Περιγραφής και της διακήρυξης της Μελέτης και προς τα στοιχεία 
που υπέβαλε κατά τον διαγωνισμό για την τεκμηρίωση της τεχνικής του ικανότητας, τα οποία αξιολογήθηκαν και 
έγιναν δεκτά ως προϋπόθεση για την κατακύρωση σ’ αυτόν της σύμβασης. 
Ειδικότερα: 
16.2 Ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης οφείλει να διαθέτει την στελέχωση 
σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο δεσμεύθηκε ότι θα απασχολεί, σύμφωνα προς τα σχετικά στοιχεία 
που υπέβαλε κατά τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος σκοπεύει κατά τους όρους της παραγρ. 2.2.8 
της διακήρυξης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες «τρίτου φορέα», για την απόκτηση απ’ αυτόν της ζητούμενης από 
την διακήρυξη τεχνικής ικανότητας, η στελέχωση σε προσωπικό οφείλει να είναι αυτή που δηλώθηκε υπεύθυνα 
κατά τον διαγωνισμό για τον «τρίτο φορέα». Το προσωπικό τούτο πρέπει να αποτελείται από ειδικευμένους, 
πεπειραμένους μηχανικούς, τεχνίτες και λοιπό βοηθητικό προσωπικό με ικανοποιητική προϋπηρεσία σε τεχνικό 
αντικείμενο όμοιο ακριβώς προς το παρόν, την ευθύνη για την δραστηριότητα των οποίων φέρει βεβαίως ο 
ανάδοχος. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την αντικατάσταση των κατά την κρίση της απειθών 
και/είτε ακατάλληλων ατόμων του προσωπικού. 
16.3 Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και φέρει ο 
ίδιος ακέραια τις από ενδεχόμενη παράλειψή του προκύπτουσες ευθύνες. Το προσωπικό ασχέτως αν ασφαλίζεται 
στον αρμόδιο κρατικό ασφαλιστικό οργανισμό , οφείλει παράλληλα να ασφαλίζεται από τον ανάδοχο κατά 
ατυχημάτων σε μία ανεγνωρισμένη από το Κράτος Ασφαλιστική Εταιρεία. Ο ανάδοχος εφόσον κληθεί σχετικά από 
την Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από Ασφαλιστ. Εταιρεία που να 
καλύπτει την παραπάνω απαίτηση, άλλως η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρμόζει κράτηση πρόσθετου ποσοστού 2% 
εκ των Λογαριασμών και Πιστοποιήσεών του μέχρι της προσκόμισης της εν λόγω βεβαίωσης. Τον ανάδοχο 
βαρύνουν επίσης η μέριμνα, οι ευθύνες και οι δαπάνες για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας του προσωπικού, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο παρακάτω άρθρο 18 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 17ο Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας - Υποχρέωση του αναδόχου για την τεχνική υποστήριξη των 
εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων. 

17.1) Στην παρούσα σύμβαση θα ισχύσει εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας των «παραδοτέων», στη διάρκεια 
του οποίου ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί σε καλή κατάσταση αποκλειστικά τα εξειδικευμένα υλικά και 
εξοπλισμό που τούτος προμήθευσε, τοποθέτησε και έθεσε σε λειτουργία, ήτοι υποχρεούται να επισκευάζει και να 
επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε βλάβη ή φθορά τούτων σε συνθήκες συνήθους χρήσεως οι οποίες 
οφείλονται στην κακή τους ποιότητα. Η ευθύνη του αναδόχου δεν θα εκτείνεται σε φθορές ή/και ζημίες που 
ενδεχομένως προκλήθηκαν χωρίς ευθύνη του (του αναδόχου), κατά τα διαλαμβανόμενα στο προηγούμενο άρθρο 
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13 της παρούσας. Για τις ζημίες άνευ της υπαιτιότητας του αναδόχου, εφόσον επισυμβούν και κληθεί τούτος να τις 
αποκαταστήσει, η Υπηρεσία οφείλει να τον αποζημιώσει δεόντως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επικουρικά 
προς τα ανωτέρω ορίζονται και τα ακόλουθα: 

17.2) Εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας που αφορά το αντικείμενο που περιλαμβάνει η «1η τμηματική 
προθεσμία παράδοσης» του άρθρου 4 της παρούσας, θα ισχύσει αμέσως μετά την περαίωση του υπόψη πρώτου 
σταδίου υλοποίησης της σύμβασης και χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία, η δε έναρξη αυτής θα γίνει με 
την υποβολή σχετικής δήλωσης του αναδόχου στην οποία τούτος θα αναφέρει την ολοκλήρωση του υπόψη 
αντικειμένου της σύμβασης. Ως εκ τούτου, η εγγύηση της καλής λειτουργίας για τα «παραδοτέα» της 1ης τμηματικής 
προθεσμίας παράδοσης θα εκτείνεται χρονικά στο διάστημα από της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας μέχρι το 
πέρας της 12-μηνης «εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας» που έχει ορισθεί για το σύνολο του αντικειμένου 
της σύμβασης. 

17.3) Αντίστοιχοι όροι με εκείνους του παραπάνω εδαφίου 17.2 θα ισχύσουν και για τα «παραδοτέα» που 
περιλαμβάνονται στην «2η τμηματική προθεσμία παράδοσης» του άρθρου 4 της παρούσας. Μετά την περαίωση 
του υπόψη δεύτερου σταδίου υλοποίησης της σύμβασης, στην εγγυημένη λειτουργία της σύμβασης θα ενταχθούν, 
επίσης αδαπάνως για την Υπηρεσία, επί πλέον και τα σχετικά «παραδοτέα» έπειτα από σχετική δήλωση του 
αναδόχου στην οποία τούτος θα αναφέρει την ολοκλήρωση του υπόψη δεύτερου σταδίου. Ως εκ τούτου, η 
εγγύηση της καλής λειτουργίας για τα «παραδοτέα» της 2ης τμηματικής προθεσμίας παράδοσης θα εκτείνεται 
χρονικά στο διάστημα από της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας μέχρι το πέρας της 12-μηνης «εγγυημένης 
λειτουργίας της προμήθειας» που έχει ορισθεί για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. 

17.4) Μετά το πέρας του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης, θα αρχίσει η εγγυημένη λειτουργία 
του συνόλου των εγκαταστάσεων, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε 12 μήνες. 

17.5) Για οποιαδήποτε διάγνωση ή/και αποκατάσταση βλάβης, φθοράς (ενδεικτικά αναφέρονται καλωδιακές 
βλάβες, φθορές των εγκαταστάσεων από οποιαδήποτε αιτία), είτε για τη διενέργεια προληπτικής ή/και τακτικής 
συντήρησης των υφιστάμενων εγκ/σεων πέραν της οφειλόμενης από τον ανάδοχο για την εγγύηση καλής 
λειτουργίας, την μέριμνα και ευθύνη γι’ αυτό θα την έχει η Υπηρεσία. Εφόσον ο ανάδοχος κληθεί ή υποχρεωθεί να 
παράσχει υπηρεσίες ή να προμηθεύσει υλικά –με την συναίνεση της Υπηρεσίας- σχετικά προς τον παραπάνω 
σκοπό, θα αποζημιώνεται δεόντως, βάσει των κείμενων διατάξεων. 

17.6) Στη διάρκεια της «εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας» και μέχρι το πέρας αυτής, το Κέντρο Φωτεινής 
Σηματοδότησης θα λειτουργεί με την τεχνική υποστήριξη του αναδόχου, τον οποίο θα βαρύνουν και οι δαπάνες 
επικοινωνίας (του παρόχου δικτύου κινητής τηλεφωνίας) για την διασύνδεση του Συστήματος προς τους 
ενταγμένους σ’ αυτό ρυθμιστές κυκλοφορίας. Η διασφάλιση της σύνδεσης του Κ.Φ/Σ. προς το διαδίκτυο (internet) 
θα αποτελέσει μέριμνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος προκειμένου να υποστηρίζει τεχνικά τον 
αναβαθμιζόμενο εξοπλισμό, θα δικαιούται να έχει ελεύθερη φυσική προσπέλαση στον χώρο που θα εγκατασταθεί 
το Κ.Φ.Σ. και θα υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και να διαθέτει ελεύθερη ψηφιακή πρόσβαση στο ίδιο το Σύστημα, 
κατέχοντας τους απαραίτητους γι’ αυτό κωδικούς. Μέσω της παραπάνω -ψηφιακής ή/ και φυσικής- πρόσβασης του 
αναδόχου στο Κ.Φ.Σ., τούτος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την λειτουργία των ενταγμένων σ’ αυτό 
ρυθμιστών και να ενημερώνει την Υπηρεσία και –καθ’ όση έκταση θα αποτελεί υποχρέωσή του- να παρεμβαίνει για 
την αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών ή άλλης μορφής δυσλειτουργιών του Συστήματος ή των ρυθμιστών 
κυκλοφορίας, εφόσον βεβαίως η διαπιστούμενη βλάβη συσχετίζεται με τον εξοπλισμό που τούτος προμήθευσε και 
τοποθέτησε και αυτή οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα. Η δυνατότητα που θα έχει η Υπηρεσία για την εκ μέρους 
της παρακολούθηση των εγκ/σεων μέσω του Συστήματος, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την προαναφερθείσα 
υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου, ήτοι της παρακολούθησης και -εφόσον υπέχει ευθύνη- της παρέμβασής 
του. 

17.7) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται βλάβη, όπως οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο 12.5, για την οποία 
πιθανολογείται σφόδρα ότι οφείλεται κατά τα ανωτέρω σε υπαιτιότητα του αναδόχου, η παρέμβασή τούτου προς 
αποκατάστασή της -εάν αυτή δεν είναι εφικτή με την βοήθεια των ευκολιών που παρέχει το Σύστημα Τηλεματικής 
Εποπτείας- θα γίνεται μόνο κατόπιν σχετικής εκ μέρους της Υπηρεσίας προκαταρκτικής έρευνας των αιτίων της 
βλάβης και επακόλουθης εντολής της προς τον ανάδοχο, γραπτής ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο 
χρόνος δε αποκατάστασης της βλάβης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την εύλογα απαιτούμενη διάρκεια. 

17.8) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
παρόν άρθρο, καθώς και όλες οι τηρητέες σχετικά διαδικασίες, περιλαμβάνονται στην παράγρ. 6.4 της διακήρυξης. 
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Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την 
ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72, παράγρ. 2 του 
Ν.4412/2016, ή/και τον συμψηφισμό των σχετικών δαπανών προς τα ενδεχομένως οφειλόμενα σ' αυτόν ποσά. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

17.9) Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη για 
τον χειρισμό του και την λειτουργία του Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης, καθώς και χορήγηση αποδεικτικού 
εκπαίδευσης του προσωπικού για τη χρήση του κέντρου διαχείρισης. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης 
αμοιβής για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του αυτής. 

Άρθρο 18ο Ευθύνη Αναδόχου έναντι ατυχημάτων - Πρόληψη και αντιμετώπιση εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή του έργου  (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, δεδομένου ότι ευθύνεται ποινικά και αστικά εξ 
ολοκλήρου για κάθε ατύχημα στο προσωπικό που απασχολείται απ' αυτόν ή από την Υπηρεσία και σε κάθε άλλο 
τρίτο, και το οποίο οφείλεται ή προκαλείται από οποιονδήποτε λόγο ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση 
των εργασιών επειδή δεν θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, 
αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου, όπως εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει το Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας 
(Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) στην παροχή υπηρεσιών, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως Δήλωση 
πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου 

 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας κατά τις διατάξεις του σχετικού 
Νόμου. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων 
τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας, καθώς ενδεχομένως και 
του γιατρού εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/1985, Π.Δ. 
294/1988, Π.Δ. 17/1996). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και 
υγείας της εργασίας καθώς επίσης του γιατρού εργασίας γίνεται γραπτά και κοινοποιείται στη διευθύνουσα 
υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσία τεχνικού 
ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του 
Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανόμενης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κλπ. ο 
Ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή / και με ειδικά αδειοδοτημένη από το 
Υπουργείο Εργασίας (Π.Δ. 17/1996, Π.Δ. 95/1999) Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.

 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.
 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας, κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται οι διαδικασίες για:

 αναφορά ατυχήματος, 
 διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 
 αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
 χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 

 εκπαίδευση προσωπικού, 
 ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

 Κατάρτιση ειδικών μελετών, π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη 
νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής.

 Διαδικασίες επιθεωρήσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, 
του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη 
μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται γραπτά.

 Άλλες προβλέψεις :
 εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 

Σ.ΕΠ.Ε, 
 κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε., 
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 οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο, 
 πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με το συντονιστή Α.Υ.Ε. και 

τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας. 

 Υποχρέωση Αναδόχου για σύνταξη – αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Σ.Α.Υ.): Μαζί με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών, 
δηλαδή μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει για 
έγκριση στη διευθύνουσα υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ.) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
ΔΙΠΑΔ/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266 Β/14-3-2001). Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου 
υποχρεούται να αναθεωρεί και να αναπροσαρμόζει το Σ.Α.Υ. σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών. Το 
περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. πρέπει να είναι σύμφωνο με το Γενικά στοιχεία: είδος των εργασιών και χρήση αυτού, 
σύντομη περιγραφή των εργασιών, ακριβής διεύθυνση του έργου, στοιχεία του κύριου του έργου, στοιχεία του 
υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας.

 Στοιχεία για την προσπέλαση στα εργοτάξια και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων μέσα και γύρω από το εργοτάξιο.

 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων.

 Καθορισμός χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.

 Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.

 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών.
 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού κινδύνου και 

προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις πρόσδεσης για εργασία σε ύψος, 
αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κλπ.).

 Διαδικασίες για το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας και υγείας για μελέτες που πραγματοποιούνται, αφού έχει 
αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών.

 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
της παροχής υπηρεσιών.

 Καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και 
υποφάσης των εργασιών με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας (π.χ. Χ = χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ

= μέτρια εκτίμηση κινδύνου και Υ = υψηλή εκτίμηση κινδύνου) και σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης των 
φάσεων λήψη μέτρων για τους επιπλέον απορρέοντες κινδύνους. 

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για επικίνδυνες εργασίες που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
 Συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο και ειδικά μέτρα για Κατά την 

εκτέλεση των εργασιών το Σ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή του 
Σ.Α.Υ. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται η σύνταξη, αναθεώρηση, ενημέρωση και τήρηση του Σ.Α.Υ. 
αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Έργου (Φ.Α.Υ.): Μαζί με το χρονοδιάγραμμα της παροχής υπηρεσιών, δηλαδή 
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει 
για έγκριση στη διευθύνουσα υπηρεσία Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Φ.Α.Υ.) σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.177 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266 Β/14-3-2001). Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του 
έργου υποχρεούται να αναθεωρεί και να αναπροσαρμόζει το Φ.Α.Υ. σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση μαζί με το Σ.Α.Υ. και το 
Φάκελο Υγείας και Ασφάλειας (Φ.Α.Υ.). Επίσης ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να 
αναθεωρεί το Φ.Α.Υ. και ανάλογα με τις αναπροσαρμογές του Σ.Α.Υ. και σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών 
να το συμπληρώνει σταδιακά. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του Έργου 
συντάσσει και παραδίδει στον κύριο του Έργου το τελικό Φ.Α.Υ. ενημερωμένο, ώστε να περιέχει τα πραγματικά 
στοιχεία της παροχής υπηρεσιών, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Το περιεχόμενο του Φ.Α.Υ. πρέπει να είναι το 
εξής: 

 Γενικά στοιχεία: είδος της παροχής υπηρεσιών και χρήση αυτών, ακριβής διεύθυνση της παροχής υπηρεσιών, 
αριθμός αδείας, στοιχεία του κύριου του Έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που συντάσσει 
το Φ.Α.Υ.

 Στοιχεία από το μητρώο του Έργου: τεχνική περιγραφή της παροχής υπηρεσιών, παραδοχές μελέτης και 
σχέδια «ως κατεσκευάσθη».
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 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, π.χ. εργασίες 
συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον 
ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα 
(ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αέρια, ατμός κλπ.), στην πυρασφάλεια κλπ.

 Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης των παρεχομένων υπηρεσιών: περιλαμβάνει τον κανονισμό 
λειτουργίας τούτων, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες, 
βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε ένας 
από αυτούς να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων 
γεγονότων. Επίσης περιλαμβάνει οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης των 
εργασιών, π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στη συγκεκριμένη εργολαβία 
σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. Τέλος περιλαμβάνει οδηγίες 
συντήρησης των υπηρεσιών, όπου περιέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση των 
εργασιών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Φ.Α.Υ. τηρείται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου και είναι στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή του 
Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει τις υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους 
και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του Έργου. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται η σύνταξη, αναθεώρηση, 
ενημέρωση και τήρηση του Φ.Α.Υ. αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς 
του. 

Άρθρο 19ο Προστασία περιβάλλοντος 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 
δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία, για 
την παροχή των υπηρεσιών θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους, λόγω 
αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή 
καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την παροχή των υπηρεσιών να συμμορφώνεται πλήρως προς την 
εγκύκλιο Υ.Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192 (εγκύκλιος Α213/5-5-1975) για την προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Δεν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί η έγκριση ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο θα έχουν σημειωθεί τα δένδρα ή 
δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν. 

4. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, 
που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη της παροχής των υπηρεσιών (ή από τυχόν εγκεκριμένες από 
την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο Ανάδοχος ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε ευθυνών που να μπορούν να 
προκύψουν γι αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) 
στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται 
οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας. 

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΕΕΕΣ 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης που αποτελείται από ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του 
Ν.1599/1986 και διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και 
www.hsppa.gr, η  οποία ανταποκρίνεται: 
α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της 
σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και 
β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. 
Το αρχείο αναρτάται ξεχωριστά στο χώρο του συστημικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, ψηφιακά υπογεγραμμένο σε 
μορφή .pdf. Η ως άνω δήλωση αναρτάται επίσης και σε επεξεργάσιμη μορφή .xml προκειμένου να συντάξουν οι 
οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Άλλες Δηλώσεις & Στοιχεία (υπομνήματα) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των κύριων συμβάσεων προμήθειας ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα στην 3-ετία 2017 έως 2019. (παραγρ. 2.2.9.2.(Β.4), περίπτ. α΄ της διακήρυξης. 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Προμηθευτή» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
Ημερομ. διαγων ........ / …./ 202.. 

 
 

Α/ 
Α 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή 
ΣΥΝΟΠΤ. ΠΕΡΙΓΡ. ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ 

 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

 
 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΔΟΣ. ή 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

Φ.Σ. ΟΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΥΠΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΤΗΛΕΜ. 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΣΥΜΒ. ή 

ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΔ 

ΠΕΡΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣ. ή 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017        

         

         

         

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018        

         

         

         

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019        

         

         

         

 
ΣΥΝΗΜ.: α) Πιστοποιητικά & βεβαιώσεις, φύλλα ....... 

β) Ιδιωτικά Συμφωνητικά, τεύχη ….… 
Ιωάννινα … /… /20…. 

Ο διαγωνιζόμενος 
 
 
 

(Ψηφ. υπογραφή) 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 21 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 22 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τον μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών των κύριων συμβάσεων 
προμήθειας ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα κατά την 3-ετία 2017 έως 
2019, στον τομέα που καλύπτεται από την σύμβαση  (παραγρ. 2.2.9.2.(Β.3), περίπτ β΄ της διακήρυξης) 

 

Προς:   την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Προμηθευτή» για   την   δημόσια   σύμβαση: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
Ημερομ. διαγων ........ / …./ 202.. 

 
 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
Α 
/ 
Α 

Α/Α 
ΣΥΜΒ. 
ΣΤΟ Υ- 
ΠΟΔΕΙ 
-ΓΜΑ 
Νο 1 

 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
 

ΑΡΙΘ.ΤΙ 
ΜΟΛΟΓ 

 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΤΙΜΟΛ. 

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΙΤΕ 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒ. 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛ. 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ» 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017  

         

         

         

         

         

         

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018  

         

         

         

         

         

         

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019  

         

         

         

         

         

         

 ΣΥΝΟΛΟ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3-ΕΤΙΑΣ:  

 ΜΕΣΟΣ «ΕΙΔΙΚΟΣ» ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:  

 
ΣΥΝΗΜΜ. 
Αντιγρ.Τιμολογίων, φύλλα …… 

Ιωάννινα …/…/20…. 
Ο διαγωνιζόμενος 

 
 

(Ψηφιακή υπογραφή) 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλα Τεχνικής Συμμόρφωσης 
 

 

ΜΕΡΟΣ Α! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» ο διαγωνιζόμενος οικονομικός 
φορέας υποβάλλει ηλεκτρονικά, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού, όλα τα ζητούμενα στη συνέχεια του παρόντος Α! μέρους στοιχεία και αρχεία που αφορούν 
την Τεχνική προσφορά του, συμπεριλαμβανομένων και των «Φύλλων Τεχνικής Συμμόρφωσης» του 
εξοπλισμού που τούτος προτίθεται να προμηθεύσει. Τα εν λόγω στοιχεία και αρχεία στην συνέχεια 
προσκομίζονται απ’ αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη 
μορφή, λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις του τελευταίου εδαφίου του παρόντος Α! Μέρους. Στο 
Β! Μέρος του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V παρατίθενται υποδείγματα ορισμένων εκ των ως άνω 
υποβλητέων στοιχείων, προκειμένου ο διαγωνιζόμενος να τα λάβει υπόψη του και να τα συμπληρώσει 
κατάλληλα κατά την υποβολή τους. Τα εν λόγω υποδείγματα έχουν αναρτηθεί, μαζί με τα αντίστοιχα 
υπόλοιπα απαιτούμενα της παρούσας διακήρυξης, σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
Αναλυτικότερα: 
1) Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Επισημαίνεται ότι με τα 
στοιχεία που ο διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην υπόψη ηλεκτρονική φόρμα, θα προσδιορίζονται 
δεσμευτικά αφενός τα είδη που τούτος προτίθεται να προμηθεύσει και αφετέρου οι υλικοί πόροι (τεχνικά 
μέσα) που τούτος σκοπεύει να διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ανάδειξής του ως 
αναδόχου της σύμβασης. 
Συνακόλουθα ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα οφείλει να 
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου να τεκμηριωθεί η τεχνική πληρότητά της: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, υπογεγραμμένη ψηφιακά και 
συμπληρωμένη σύμφωνα με το «Υπόδειγμα» υπ’ αριθ. 1, του παρακάτω Β΄ Μερους του παρόντος, 
στην οποία: 
(i) Θα ορίζονται απ’ αυτόν δεσμευτικά οι Βιομηχανικοί Οίκοι παραγωγής και οι τύποι των 
αναφερόμενων στο παραπάνω υπόδειγμα προϊόντων, τα οποία τούτος πρόκειται να προμηθεύσει 
στο πλαίσιο των απαιτήσεων των συμβατικών τευχών της Μελέτης, καθώς και η χώρα καταγωγής 
τούτων. Ο δηλών, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το κατά περίπτωση προσφερόμενο προϊόν, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της, άλλως η προσφορά του θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον τούτος δεν πρόκειται να κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική 
μονάδα, στην παρούσα δήλωσή του θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το κατά περίπτωση προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επί πλέον 
ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας, πρέπει να δηλώνει ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 
κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο 
επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι αυτού (του προσφέροντος) την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 
αποδοχή. 
(ii) Θα δηλώνεται απ’ αυτόν υπεύθυνα ότι oι υπηρεσίες ανάπτυξης και εφαρμογής λογισμικού που 
προβλέπονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ να παράσχει ως ανάδοχος, οι οποίες περιλαμβάνονται στις 
αντίστοιχες παραγράφους Β΄, Δ΄, ΙΓ΄ και ΙΔ΄, θα παρασχεθούν απ’ αυτόν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι’ 
αυτές στην Μελέτη και στα σχετικά «Φύλλα Τεχνικής Συμμόρφωσης», συμπληρωμένα σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα «Υποδείγματα» υπ’ αριθ. 3, 5, 14 και 15 του παρακάτω Β΄ Μέρους. 
Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση θα επισυνάπτονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο προαναφερόμενο 
«Υπόδειγμα» υπ’ αριθ. 1. 

β) Δήλωση προς την αναθέτουσα αρχή, με αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
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το νόμιμο εκπρόσωπο του προτεινόμενου Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του (Κ.Δ.Κ.Ε.Φ.Σ.), στην οποία θα δηλώνεται απ’ 
αυτόν ότι είναι παραγωγός του προσφερόμενου από τον διαγωνιζόμενο Κ.Δ.Κ.Ε.Φ.Σ. και εγγυάται ότι το 
συγκεκριμένο προϊόν: 

(i) είναι λειτουργικά συμβατό τόσο με τους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας νεότερης 
τεχνολογίας των εγκαταστάσεων που παραμένουν διότι δεν χρήζουν αναβάθμισης, των οποίων 
(ρυθμιστών) και θα κατονομάζει τα στοιχεία (την προέλευση και το τύπο τους), όσο και των υπολοίπων 
(ρυθμιστών) μετά την αναβάθμισή τους, όπως αυτοί θα προκύψουν συμπληρούμενοι με τον 
ηλεκτρονικό και λογισμικό εξοπλισμό, της συγκεκριμένης προέλευσης και τύπου, τον οποίο προσφέρει 
για τον σκοπό αυτόν ο διαγωνιζόμενος. 
(ii) διαθέτει τις τεχνικές επιδόσεις της παραγρ. Α΄ του τεύχους των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και, όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο 5.5 της εν λόγω παραγράφου, θα παρέχει τη δυνατότητα αποστολής των 
τρεχουσών ενδείξεων των φωτεινών σηματοδοτών και την προβλεπόμενη διάρκειά τους σε διακομιστή 
SPAT/ MAP για την υλοποίηση της υπηρεσίας ευφυών μεταφορών C-ITS GLOSA. 

γ) Δήλωση προς την αναθέτουσα αρχή, με αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, 
υπογεγραμμένηαπό το νόμιμο εκπρόσωπο του προτεινόμενου Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απαιτείται για την αναβάθμιση των υφιστάμενων παλαιότερης τεχνολογίας 
ρυθμιστών, στην οποία θα δηλώνεται απ’ αυτόν ότι είναι παραγωγός των απαιτούμενων για την ως άνω 
αναβάθμιση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, δεσμεύεται για τη παροχή τεχνικής υποστήριξης στο 
διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα για την υλοποίηση της αναβάθμισης των εκσυγχρονιζόμενων ρυθμιστών 
και εγγυάται ότι τα βελτιωμένα προϊόντα που θα προκύψουν από την αναβάθμιση των ρυθμιστών -με την 
χρησιμοποίηση των προσφερόμενων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων- θα πληρούν τις απαιτήσεις της παραγρ. 
ΣΤ΄ του τεύχους των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ», για το περιεχόμενο της οποίας (παραγρ.) θα 
δηλώνεται επίσης από τον εκπρόσωπο ότι ο Βιομηχανικός Οίκος έχει λάβει γνώση. 
δ) Ενημερωτικά έντυπα (Brochures) ή/και εγχειρίδια χρήσης (User manuals) των υπό προμήθεια 
προϊόντων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την περιγραφή τους και τα βασικά τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και λοιπά τεχνικά στοχεία (για όποια εκ των προϊόντων προβλέπεται από 
τους Κανονισμούς σχετική υποχρέωση), όπως ενδεικτικά Πιστοποιητικά Σταθερότητας της Απόδοσης 
προϊόντος από Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης, αναλυτικές δηλώσεις και αναφορές κατασκευαστή 
περί συμμόρφωσης στις καθέκαστα απαιτήσεις των ΕυρωπαΪκών Προτύπων και των Ελληνικών Εθνικών 
Κανονισμών κ.λ.π., προκειμένου τα παραπάνω να μπορούν να συγκριθούν με τις απαιτήσεις της Μελέτης 
και να αξιολογηθούν αντίστοιχα από την Ε.Δ.. Τα ως άνω έντυπα, εγχειρίδια κ.λ.π. εάν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, οφείλουν να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
Ελληνική, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος που 
επιβεβαιώνουν τις «Απαιτήσεις» των «Φύλλων Τεχνικής Συμμόρφωσης» (περί των οποίων η επόμενη 
παράγρ. 2.4.3.2.5), τις οποίες να μπορεί να διαπιστώσει η Ε.Δ. 
ε) Τα «Φύλλα Τεχνικης Συμμορφωσης» των υπό προμήθεια ειδών και των προς ανάπτυξη και 
εφαρμογή υπηρεσιών, υπογεγραμμένα ψηφιακά από τον διαγωνιζόμενο και συμπληρωμένα, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τα αντίστοιχα «Υποδείγματα» του παρακάτω Β΄Μέρους υπ’ αριθ. 2 έως 17, 
τα οποία (είδη & υπηρεσίες) τούτος δηλώνει, κατά το ως άνω εδάφιο α΄ και την παράγρ. 2.4.3.2.1 της 
διακήρυξης, ότι θα προμηθεύσει ή/ και –εφόσον πρόκειται περί παροχής υπηρεσίας για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού- θα παραδώσει, για την εκτέλεση της σύμβασης. Η αναλυτική 
συμπλήρωση των υπόψη Φύλλων Τεχνικής Συμμόρφωσης, οφείλει να πραγματοποιηθεί σε πλήρη 
αντιστοιχία προς τα λοιπά στοιχεία των ως άνω εδαφίων (α) έως (δ). 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, στην οποία τούτος θα αναφέρει 
δεσμευτικά τα τεχνικά μέσα που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης που είναι απαραίτητα για την 
τεχνολογική αναβάθμιση των υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας παλαιότερης τεχνολογίας, καθώς και 
για τον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση τόσο τούτων, όσο και των υπολοίπων που δεν 
αναβαθμίζονται.. Ενδεικτικά αναφέρονται: εργαστήριο με δοκιμαστήρια κατάλληλα για τους ρυθμιστές 
κυκλοφορίας (αναβαθμιζόμενους και μη), με σκοπό τον έλεγχο των ηλεκτρονικών μονάδων και την 
εξομοίωση της λειτουργίας τους, λογισμικά πακέτα για τον προγραμματισμό τους κ.λ.π.. 
Εναλλακτικά, εφόσον ο οικονομικός φορέας δε διαθέτει τους τεχνικούς πόρους του προηγουμένου 
εδαφίου, πρέπει να αναφέρει τις ενέργειες, στις οποίες υπόσχεται ότι θα προβεί για τη διασφάλιση της 
έγκαιρης διάθεσης τούτων, δηλώνοντας παράλληλα -επί ποινή αποκλεισμού- την σκοπούμενη πηγή 
εφοδιασμού του (τον βιομηχανικό Οίκο παραγωγής τους). Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφορά των 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 25 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

σκοπούμενων ενεργειών του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται με στοιχεία που τούτος 
οφείλει να υποβάλει με την Τεχνική του Προσφορά, η βασιμότητα των οποίων (των στοιχείων) θα 
τεκμαίρεται κατά την αιτιολογημένη κρίση της αναθέτουσας αρχής. 
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, η παρούσα απαίτηση για την 
διασφάλιση των τεχνικών πόρων εκ μέρους της ένωσης, μπορεί να ικανοποιείται και από ένα μόνο μέλος 
της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία «Τεχνικής Προσφοράς» που 
έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της προθεσμίας των 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής τους υποβολής, εξαιρούνται αφενός τα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν εκδοθεί - 
συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή και 
αφετέρου τα στοιχεία του ως άνω εδαφίου (δ), ήτοι τα ενημερωτικά έντυπα (Brochures) ή/και εγχειρίδια 
χρήσης (User manuals) των υπό προμήθεια προϊόντων μαζί με τις μεταφράσεις στην Ελληνική, για όσα απ’ 
αυτά ορίσθηκε στο υπόψη εδάφιο ότι αυτές (οι μεταφράσεις) τυγχάνουν απαραίτητες. 

 

ΜΕΡΟΣ Β! ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα (α) για τους 
προτεινόμενους απ’ αυτόν κατασκευαστικούς Οίκους παραγωγής και τους τύπους των προσφερόμενων 
προϊόντων και (β) την συμμόρφωσή του στις Τεχν. Προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών. 
(παράγρ. 2.4.3.2.1 της διακήρυξης) 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «αναδόχου προμηθείας» για την δημόσια σύμβαση: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
Ημερομ. διαγων ....... / …./ 202.. 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η 
 

Ο υπογεγραμμένος ...................... ............................... .κάτοικος ..................... με την ιδιότητα του νόμιμου 
εκπροσώπου της Επιχείρησης ................................................ με έδρα. ............................... συμμετέχουσας 
στον διαγωνισμό προς ανάδειξη «αναδόχου προμηθείας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», 
διενεργούμενο από από τον Δήμο ιωαννιτών την .../.../202... και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.1 και 
τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην 
επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

1. Ότι από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, ο-οι βιομηχανικός-οί Οίκος-οι που προτείνεται-ονται να είναι 
ο-οι παραγωγός-οί των προβλεπόμενων από την Μελέτη προς προμήθεια ειδών και η αντίστοιχη 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία τούτα θα κατασκευασθούν, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης αυτής, 
έχουν ως ακολούθως: 
(i) Για το «Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης» (Παράγρ. A΄ των 

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ), 
(ii) ο Οίκος ……………………………………, με έδρα …………………………., τύπος ………………………………………. 

Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(ii) Για τον «Διακομιστή παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την υλοποίηση των συνεργατικών 
υπηρεσιών C-ITS» (Παράγρ. Γ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ), 
o Οίκος ……………………………… , με έδρα …………………………., τύπος ………………… ………………… . 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(iii)  Για τις «Ασύρματες μονάδες διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με το 
αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης σύνδεσής τους σε δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας» (Παράγρ. Ε΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ), 
o Οίκος …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος …………………………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(iv) Για τον «Ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την τεχνολογική αναβάθμιση των υφιστάμενων ρυθμιστών 
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κυκλοφορίας» (Παράγρ. ΣΤ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ), 
o Οίκος ………………………………, με έδρα …………………………., τύπος …………………………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(v) Για τους «Ασύρματοι αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου» (Παράγρ. Ζ΄ των 
ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ), 

o Οίκος ………………………………, με έδρα …………………………., τύπος …………………………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(vi) Για τις «Ασύρματες μονάδες διεπαφής (Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνη- 
τικού τύπου» (Παράγρ. Η΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ), 
o Οίκος …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος ………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(vii) Για τους «Ασύρματους αναμεταδότες για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου» 
(Παράγρ. Θ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ), 
o Οίκος …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος …………………………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(viii) Για τον «Μικροκυματικό ανιχνευτή για την ανίχνευση οχημάτων τύπου προσέγγισης για την 
παράταση σηματοδοτικής φάσης» (Παράγρ. Ι΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 
o Οίκος …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος …………………………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(ix) Για τον «Mικροκυματικό ανιχνευτή για την ανίχνευση οχημάτων τύπου παρουσίας για κλήση 
σηματοδοτικής φάσης» (Παράγρ. ΙA΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 
o Οίκος ……………………………, με έδρα …………………………., τύπος …………………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(x) Για το «Κομβίο αφής κλήσης πεζών με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης για ΑΜΕΑ και με 
εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο» (Παράγρ. ΙΒ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 
o Οίκος …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος …………………………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(xi) Για τους «Φωτεινούς σηματοδότες, από πολυκαρβονικό υλικό, με οπτική μονάδα φωτοδιόδων 
LED» (Παράγρ. ΙΕ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 
o Οίκος …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος …………………………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(xii) Για τον «Καταμετρητή αντίστροφης μέτρησης (countdown) για φωτ. σηματοδότες πεζών 
διαστάσεως φωτεινού δίσκου 200 mm» (Παράγρ. ΙΣΤ΄των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 
o Οίκος …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος    …………………………………… 
Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

Επί πλέον, σε σχέση προς τα ανωτέρω, δηλώνω υπεύθυνα και τα ακόλουθα: 
α)   Ότι τα παραπάνω προϊόντα που είναι τα τελικά προς προμήθεια, θα κατασκευασθούν από την ως 
άνω κατά περίπτωση δηλούμενη επιχείρηση (επιχειρηματική μονάδα), στην οποία ανήκει ή/ και 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και 
β) Ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί 
έναντι της Επιχείρησης που εκπροσωπώ, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
που μας ανατεθεί η σύμβαση. 

2. Ότι από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, oi υπηρεσίες που θα παρασχεθούν απ’ αυτήν για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή των κατωτέρω αναφερομένων κονδυλίων, θα είναι σύμφωνες με τα 
προβλεπόμενα γι’ αυτές στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και θα διαθέτουν τις κατά περίπτωση ιδιότητες 
που αναφέρονται στα υποβαλλόμενα «Φύλλα Τεχνικής Συμμόρφωσης» (Φ.Τ.Σ.) με την αντιστοίχως 
αναφερόμενη αρίθμηση: 
(I) «Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας», σχετ. άρθρο Β΄ των Τεχν. Προδιαγραφών 

(ii) «Εφαρμογή για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android και IOs για την υλοποίηση των 
συνεργατικών 

υπηρεσιών C-ITS», σχετ. άρθρο Δ΄ των Τεχν. Προδιαγραφών . 

(iii) «Ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την 
εφαρμογή νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης», σχετ. άρθρο ΙΓ΄ των Τεχν. Προδιαγραφών 

(iv) «Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων 
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στρατηγικών», σχετ. άρθρο ΙΔ΄ των Τεχν. Προδιαγραφών. 

Επισυνάπτω επίσης στην συνυποβαλλόμενη προσφορά μου, Δηλώσεις*, με αναφορά στον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό, υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους των προτεινόμενων 
παραπάνω βιομηχανικών Οίκων, για τα ακόλουθα προσφερόμενα προΪόντα: 

α)   Δήλωση για το «Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης», 
ήτοι για την περίπτωση (i) της ως άνω παραγρ. 1, όπως προβλέπεται στη παραγρ. 2.4.3.2.2 της 
διακήρυξης.* 
β) Δήλωση για τον «Ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την τεχνολογική αναβάθμιση των υφιστάμενων 

ρυθμιστών κυκλοφορίας», ήτοι για την περίπτωση (iv) της ως άνω παραγρ. 1, όπως προβλέπεται 
στη παραγρ. 2.4.3.2.3 της διακήρυξης.* 

γ) Ενημερωτικα έντυπα, εγχειρίδια χρήσης και λοιπά τεχνικά στοιχεία των Βιομηχανικών Οίκων 
παραγωγής των παραπάνω παραδοτέων ειδών, ήτοι για τις περιπτώσεις (i) έως (xii) της ως άνω 
παραγρ. 1, όπως προβλέπεται στη παραγρ. 2.4.3.2.4 της διακήρυξης.** 

Ιωάννινα …/ …/ 202.. 
Ο διαγωνιζόμενος 

 
 

(Ψηφιακή υπογραφή) 
 

Παρατηρήσεις: 
* Οι παραπάνω δηλώσειςη του(-ων)   Βιομηχανικού(-ών)   Οίκου(-ων),   εάν   είναι   ξενόγλωσες,   θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 
** Τα προς υποβολή ενημερωτικά έντυπα, εάν είναι ξενόγλωσα, σε άλλη γλώσσα πλην   της 
Αγγλικής, να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική, σε ότι αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτη- 
ριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος που επιβεβαιώνουν τις «Απαιτήσεις» των «Φύλλων Τεχνικής 
Συμμόρφωσης» 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, του προσφερόμενου «Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης» 
 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο A΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 
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Θα διαθέτει υλικό εξοπλισμό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο: 
 Λειτουργικό σύστημα με λειτουργικότητα διακομιστή (ενδεικτικά 

Windows 2019 Server)

 Επεξεργαστή 8πλου πυρήνα

 Μνήμη RAM χωρητικότητας 32 Gb

 2 σκληρούς δίσκους τύπου SAS10K, χωρητικότητας 300Gb
 1 σκληρός δίσκος τύπου SAS10K, χωρητικότητας 1 Tb για backup

 2 τροφοδοτικές διατάξεις κατάλληλης ισχύος

 Κάρτα δικτύου Ethernet 1Gb

 Οθόνη 23’’, πληκτρολόγιο, ποντίκι ενσωματωμένα στο άνω ικρίωμα
 Μονάδα αδιάλειπτης παροχής UPS 1.500VA
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Θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα δομικά στοιχεία κατ’ ελάχιστο: 
 βάση δεδομένων του συστήματος 

 λογισμικό επικοινωνίας με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας 
 λογισμικό διεπαφής με το διακομιστή παραγωγής των μηνυμάτων 

SPAT/MAP/IVS για την αποστολή σε πραγματικό χρόνο των τρεχουσών 
ενδείξεων των φωτεινών σηματοδοτών και την προβλεπόμενη διάρκειά 
τους (time-to-green, time-to-red) 

 λογισμικό διεπαφής με τους χρήστες για τη διαμόρφωση του 
προγραμματισμού του συστήματος 
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  κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας, το οποίο θα 
είναι ικανό να υποστηρίζει την εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας με τις οποίες θα επιτυγχάνεται κατ’ ελάχιστον: α) η 
αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, 
άξονες ή περιοχές, β) η βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε 
επιλεγμένες διαδρομές και άξονες, γ) η ενημέρωση των μετακινούμενων 
υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) και 
δ) η εφαρμογή σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις 
ύπαρξης έκτακτων συμβάντων. Θα είναι επίσης ικανό να υποστηρίζει 
την αξιολόγηση των στρατηγικών μέσω μετρήσιμων ή/και υπολογίσιμων 
δεικτών αποδοτικότητας 

 λογισμικό διαχείρισης στρατηγικών και παρακολούθησης της 
κυκλοφορίας 
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Η διεπαφή χρήστη του λογισμικού ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης θα 
διαθέτει κατ’ ελάχιστο: 
 «Χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, στον οποίο το λογισμικό του συστή- 

ματος θα επιτρέπει να εμφανίζονται όλοι οι ρυθμιστές κυκλοφορίας του 
συστήματος με γραφική παράσταση, στην οποία θα απεικονίζεται συμ- 
βολικά: 

- Η κατάσταση λειτουργίας τους 
- Η ύπαρξη ενδεχόμενης βλάβης 
- Η ύπαρξη ή μη επικοινωνίας με τον διακομιστή του συστήματος 
- Γραφική αναπαράσταση του «πράσινου κύματος», όπου θα εφαρμόζεται 

συντονισμός Ο «Χάρτης» , ο οποίος θα μπορεί να είναι διαδικτυακός 
(online map, π.χ. OpenStreetMap) ή σταθερός, δηλαδή αρχείο τύπου 
π.χ. jpg που θα εισάγεται στο σύστημα, θα διαθέτει λειτουργίες 
πλοήγησης και «zoom in & out». 

 «Ζώνες», δηλαδή περιοχές με κόμβους αλληλοεξαρτώμενης κυκλοφο- 
ριακής συμπεριφοράς, σε κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται ορισμέ-νος 
αριθμός κόμβων. Στις «Ζώνες» θα απεικονίζονται γραφικά οι πλη-ροφορίες 
που αναφέρονται στο «Χάρτη». 

 «Οριζοντιογραφία του κόμβου», στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι 
εξής πληροφορίες: 

- Η λειτουργική κατάσταση του ρυθμιστή και το εφαρμοζόμενο πρόγραμ- 
μα. 

- Ενδεχόμενοι προ-συναγερμοί ή/και συναγερμοί. 
- Οι φωτεινοί σηματοδότες απεικονισμένοι σε μιμικό οριζοντιογραφικό 
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 διάγραμμα του κόμβου με  τη τρέχουσα ένδειξή τους σε πραγματικό 
χρόνο. 

- Η εξέλιξη του διαγράμματος του σηματοδοτικού προγράμματος σε 
πραγματικό χρόνο. 

- Οι ανιχνευτές και οι είσοδοι του ρυθμιστή κυκλοφορίας με την 
τρέχουσα λειτουργική κατάστασή τους. 

- Οι πρόσφατες κυκλοφοριακές μετρήσεις των αντιστοίχων αισθητηρίων. 
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Οι χειρισμοί και λειτουργίες του λογισμικού ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης 
θα είναι οι εξής κατ’ ελάχιστο: 

 Επιλογή του τρόπου λειτουργίας (mode) του ρυθμιστή (κεντρική, τοπική, 
αναλαμπή, όλα κόκκινα, σβηστό)

 Επιλογή του σηματοδοτικού πρόγραμματος
 Έναυση και σβέση ρυθμιστή
 Πρόσβαση στο χειριστήριο του ρυθμιστή κυκλοφορίας εκ του μακρόθεν, 

με γραφικό τρόπο, για την παραμετροποίησή του ρυθμιστή
 Αποστολή και λήψη από τους ρυθμιστές των ενταμιευμένων στην μνήμη 

τους αρχείων, όπως των αρχείων διαμόρφωσης (configuration) του 
ρυθμιστή, του σηματοδοτικού προγράμματος και του λογισμικού του

 Λήψη από τους ρυθμιστές αρχείων καταγραφής και διάγνωσης βλαβών,
ιστορικού λειτουργίας, μετρήσεων κυκλοφορίας κλπ 
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Το Κέντρο θα αποθηκεύει χρονολογικά τις παρακάτω πληροφορίες στη βάση 
δεδομένων του συστήματος κατ’ ελάχιστο: 

 Τις ενέργειες και τις εντολές προς τους ρυθμιστές που διενεργούνται 
από τους χειριστές του συστήματος (log file), η ταυτότητα του 
εξουσιοδοτημένου χειριστή που τις εκτέλεσε, τέλος δε ο χρόνος που 
έγιναν οι χειρισμοί σε συνδυασμό με τον αριθμό του ρυθμιστή που 
εκείνες αφορούσαν. 

 Τις βλάβες που καταγράφηκαν στις εγκ/σεις των κόμβων, που θα 
αποδίδονται με συνοπτική, κατανοητή και όχι απλώς κωδικοποιημένη 
περιγραφή. 

Επί πλέον, το λογισμικό του συστήματος θα διαθέτει κατάλληλα φίλτρα 
αναζήτησης, με σκοπό την προβολή τόσο των καταγεγραμμένων εντολών 
των χειριστών προς τους ρυθμιστές ανά χρονική περίοδο, ανά χειριστή, ανά 
τύπο εντολής και ανά ρυθμιστή κυκλοφορίας, όσο και του είδους 
(λεπτομερειακά) των βλαβών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανά 
είδος συναγερμού, ανά ρυθμιστή κυκλοφορίας και/είτε ανά ανιχνευτή 
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 οχημάτων. Τέλος, το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να επιτρέπει την 
εκτύπωση των παραπάνω στοιχείων υπό μορφή αναφοράς. 
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Θα είναι ικανό να συλλέγει από τους συνδεδεμένους ρυθμιστές κυκλοφορίας, 
να αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του συστήματος και να αναλύει τα 
στοιχεία των μετρήσεων κυκλοφορίας που καταγράφουν οι ρυθμιστές. Το 
σύστημα θα έχει ως εκ τούτου τη δυνατότητα να καταγράφει τα κατωτέρω 
κυκλοφοριακά μεγέθη: 

 Τον κυκλοφοριακό φόρτο 
 Το ποσοστό κατάληψης λωρίδας 
 Τη μέση ταχύτητα (με την βοήθεια κατάλληλου αισθητηρίου, όπως π.χ. 

διπλού επαγωγικού βρόχου, μικροκυματικού ανιχνευτή ψηφιακού 
τύπου κλπ.) 

Η πραγματοποίηση των μετρήσεων αυτών θα προϋποθέτει τον προηγούμενο 
κατάλληλο προγραμματισμό των ρυθμιστών κυκλοφορίας αντιστοίχως, 
ενώ οι μετρήσεις θα μεταφέρονται από αυτούς στο σύστημα, προς 
αποθήκευση στην αντίστοιχη βάση δεδομένων. 

Τα παραπάνω δεδομένα θα μπορούν εκτός από το να απεικονίζονται σε 
διάγραμμα, να μπορούν να εξάγονται σε αρχείο (π.χ. τύπου csv) προς 
περαιτέρω επεξεργασία σε αντίστοιχα γνωστά προγράμματα (π.χ. EXCEL). 
Τέλος, το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να επιτρέπει τη δημιουργία 
αρχείου με τα παραπάνω στοιχεία υπό μορφή αναφοράς 
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Θα μπορεί να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων σε ένα κόμβο με 
ανεξάρτητη λειτουργία (απομονωμένο), σε μια αρτηρία ή σε μια περιοχή, 
μεταβάλλοντας το χρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών των συνδεδεμένων 
ρυθμιστών, με τις εξής τρεις μεθόδους ελέγχου κατ’ ελάχιστο: 

 Επιλογή προγραμμάτων σταθερού χρόνου από Χρονοδιάγραμμα 
 Δυναμική επιλογή προγραμμάτων σταθερού χρόνου 
 Προσαρμοστική εφαρμογή προγραμμάτων 
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Θα μπορεί να υποστηρίζει την ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου σε 
μικροσκοπικό επίπεδο, με τη βοήθεια λογισμικού προσομοίωσης της 
κυκλοφορίας. Το λογισμικό προσομοίωσης θα είναι κατάλληλο για εκτεταμένα 
οδικά δίκτυα και θα διαθέτει την ικανότητα προσομοίωσης της κυκλοφορίας σε 
επίπεδο μεμονωμένου οχήματος, της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών 
με   σταθερά   ή/και   προσαρμοστικά   στην   κυκλοφορία   προγράμματα,   της 
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 λειτουργίας συστημάτων ενημέρωσης και επαναδρομολόγησης οχημάτων μέσω 
εικονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και συνεργατικών υπηρεσιών C- 
ITS. Το λογισμικό προσομοίωσης θα έχει επίσης τη δυνατότητα υπολογισμού 
σύνθετων δεικτών παρακολούθησης της κυκλοφορίας, με τους οποίους θα 
επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης σε συνδυασμό με τις 
εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Το κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης αποτελεί εξειδικευμένη εφαρμογή, η 
οποία θα είναι ικανή για τις παρακάτω ειδικές λειτουργικές δυνατότητες: 

 Υποστήριξη στη δημιουργία των στρατηγικών με τις οποίες θα 
επιτυγχάνεται κατ’ ελάχιστον: 
o αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, 

άξονες ή περιοχές, 
o βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες, 
o ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω υπηρεσιών Συνεργατικών 

Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS), 
o εφαρμογή σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης 

έκτακτων συμβάντων που προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην 
κυκλοφορία (π.χ. σε αθλητικά γεγονότα, σε πολιτιστικά γεγονότα, σε 
προγραμματισμένα έργα, σε διαδηλώσεις κ.α.). 

 Υποστήριξη στην αξιολόγηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 
 Χρήση μετρήσιμων ή/και υπολογιζόμενων δεικτών αποδοτικότητας για την 

κάθε στρατηγική 
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Θα διαθέτει λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης στρατηγικών 
διαχείρισης κυκλοφορίας, το οποίο θα εξυπηρετεί τις εξής λειτουργίες: 
 διαχείριση στρατηγικών 
 παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της απόδοσης των στρατηγικών 

Με τη διαχείριση στρατηγικών θα παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες: 
- προσδιορισμός κανόνων και στόχων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας 

στην περιοχή εφαρμογής των στρατηγικών 
- ενεργοποίησης στρατηγικών και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των 

επιπτώσεών τους 
- παροχή πληροφόρησης στους μετακινούμενους μέσω υπηρεσιών 

Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) 
 

Για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της απόδοσης των στρατηγικών, 
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 το σύστημα θα παρέχει στους χρήστες, μέσω πίνακα ελέγχου (dashboard), 
δεδομένα κυκλοφορίας και δείκτες παρακολούθησης (Key Performance 
Indicators - KPIs). 

Οι δυνατότητες παρακολούθησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα: 
 Χρονοσειρές φόρτου και σημειακής ταχύτητας 

o Ανά ανιχνευτή 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 Χρόνοι διαδρομής 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας οχημάτων 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 
o Άμεση και σταθμισμένη 
 Συνθετικοί δείκτες απόδοσης λειτουργίας που λαμβάνουν υπόψη τη ροή 

και τη χωρητικότητα 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

   

 
 

Ιωάννινα / / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, της προσφερόμενης «Εκπόνησης των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας» 
 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο Β΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας» 
διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 
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Για την εκπόνηση και την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 
θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό προσομοίωσης της κυκλοφορίας, όπου θα 
διαμορφωθεί το κυκλοφοριακό μοντέλο της περιοχής εφαρμογής. Το 
κυκλοφοριακό μοντέλο θα αναπτυχθεί σε μικροσκοπικό επίπεδο. Να αναφερθεί 
στα σχόλια o Οίκος παραγωγής και ο τίτλος (ο τύπος) του ως άνω λογισμικού 
που θα χρησιμοποιηθεί. 

   

 
2 

Το κυκλοφοριακό μοντέλο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το σύνολο του 
δικτύου στην περιοχή εφαρμογής, με πλήρη αποτύπωση της ζήτησης για 
μετακινήσεις, της προσφοράς καθώς και του ελέγχου της κυκλοφορίας και της 
ενημέρωσης των μετακινούμενων. 

   

 
 
 

 
3 

Οι στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας που θα αναπτυχθούν θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να περιλαμβάνουν 

 Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή 
περιοχές

 Βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες
 Ενημέρωση των μετακινούμενων μέσων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS)
 Σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης συμβάντων (π.χ. 

αθλητικά γεγονότα, πολιτιστικά γεγονότα, προγραμματισμένα έργα, διαδηλώσεις
κ.α.) 

   

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 34 





Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 

 
4 

Για κάθε στρατηγική θα πρέπει να ορισθούν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις 
ενεργοποίησης (π.χ. συμβάντα, μετρήσεις, τρόπος ενεργοποίησης στρατηγικής, 
τρόπος απενεργοποίησης στρατηγικής, διάρκεια εφαρμογής στρατηγικής κ.α.) 
και οι τιμές/κατώφλια (π.χ. όρια σε κυκλοφοριακούς φόρτους ή χρόνους 
διαδρομής ή άλλα κατάλληλα μεγέθη) βάσει των οποίων θα ενεργοποιούνται οι 
στρατηγικές. 

   

 

Ιωάννινα / / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 35 





Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, του προσφερόμενου «Διακομιστή παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την υλοποίηση των 
συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο Γ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Διακομιστής παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για 
την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 
 
 
 

1 

Ο διακομιστής θα διαθέτει υλικό εξοπλισμό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
κατ’ ελάχιστο: 

 Λειτουργικό σύστημα με λειτουργικότητα διακομιστή (ενδεικτικά 
Windows 2016 Server)

 Επεξεργαστή 8πλου πυρήνα

 Μνήμη RAM χωρητικότητας 32 Gb

 2 σκληρούς δίσκους τύπου SAS10K, χωρητικότητας 300Gb

 2 τροφοδοτικές διατάξεις κατάλληλης ισχύος

 Κάρτα δικτύου Ethernet 1Gb
 Οθόνη 23’’, πληκτρολόγιο, ποντίκι ενσωματωμένα στο άνω ικρίωμα

   

 
 

2 

Το λογισμικό του διακομιστή θα υποστηρίζει τις συνεργατικές υπηρεσίες 
Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA) 
και In Vehicle Signage (IVS) και θα υποστηρίζει την παραγωγή τυποποιημένων 
μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για τους επιτηρούμενους κόμβους, όπως αυτοί 
αναφέρονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

   

Ιωάννινα   /   / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, της προσφερόμενης «Εφαρμογής για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android και IOs για την 
υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο Δ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Εφαρμογή για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android 
και IOs για την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής 
Συμμόρφωσης. 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 

1 
Θα μπορεί να υποστηρίζει τις συνεργατικές υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA) και In Vehicle Signage 
(IVS). 

   

 
 
 
 

2 

Θα μπορεί: 
 να λαμβάνει μηνύματα SPAT, MAP και IVS από το διακομιστή 

μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS, μέσω ανοιχτού ΑΡΙ οποιασδήποτε μορφής 
(π.χ. web service, REST call κλπ) 

 να ανιχνεύει τη γεωμετρική θέση του οχήματος αξιοποιώντας το GPS της 
νομαδικής συσκευής 

 να παρουσιάζει εκτιμήσεις για την βέλτιστη ταχύτητα του οχήματος με 
στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων 

 να παρουσιάζει εντός του οχήματος πινακίδες σήμανσης (στατικές και 
δυναμικές) καθώς και για συμβάντα (ατυχήματα, εργασίες κλπ) 

   

 
3 

Θα επεξεργάζεται και θα παρουσιάζει τις πληροφορίες αυτές σε πραγματικό 
χρόνο και με εύληπτη μορφή, σε γραφικό περιβάλλον στην οθόνη των 
νομαδικών συσκευών (κινητά, tablets) με σκοπό την πληροφόρηση των 
μετακινούμενων. 

   

 
Ιωάννινα    /   / 2021 

Ο υπευθύνως δηλών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, των προσφερόμενων «Ασύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την 
επικοινωνία τους με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης σύνδεσής τους σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο Ε΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Ασύρματες μονάδες διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας 
για την επικοινωνία τους με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης σύνδεσής τους σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας» διαθέτει 
τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Η ασύρματη μονάδα επικοινωνίας (3G ή 4G) δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα 
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές κατ’ ελάχιστο: 
 Τάση λειτουργίας: 9 VDC – 30 VDC 
 Ηλεκτρική τροφοδοσία PoE passive 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -40oC έως 75oC 

 2 θύρες Εthernet 10/100 Mbps, 1 τύπου LAN και μία τύπου WAN (προγραμ- 
ματιζόμενη ως LAN) 

 1 ψηφιακή είσοδο και 1 ψηφιακή έξοδο (open collector) 

 Δυνατότητα σύνδεσης μέσω WiFi 

 2 LTE connectors 

 1 WiFi connector 

 SIM Interface 

 Διαχείριση μέσω διεπαφής web και sms 

 NAT, Static/Dynamic routing, Firewall, OpenVPN, IPsec 
 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S), SSL, Telnet 
 Αυθεντικοποίηση: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates 

   

2 
 Εξωτερική διάταξη τηλεχειρισμού για την επανάταξη (hardware reset) του 

ρυθμιστή κυκλοφορίας μέσω sms 
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  Εξωτερική διάταξη για την διάγνωση των διακοπών ρεύματος και 
ειδοποίηση μέσω sms

 Εξωτερική διάταξη συσσωρευτών για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του router για 
τουλάχιστον 10 δλτ

   

Ιωάννινα   /   / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, του προσφερόμενου «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων 
ρυθμιστών κυκλοφορίας» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο ΣΤ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την τεχνολογική 
αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 
 
 
 
 
 

1 

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα προσδίδει στους υφιστάμενους ρυθμιστές 
τεχνικά χαρακτηριστικά, σε ό,τι αφορά στην διαφύλαξη της ηλεκτρικής 
ασφάλειας και στην διαχείριση των οπτικών σημάτων από πλευράς 
κυκλοφοριακής οδικής ασφάλειας καθώς και ανθεκτικότητας σε 
περιβαλλοντικές συνθήκες, ανταποκρινόμενα προς το περιεχόμενο και τους 
όρους του υφιστάμενου Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού «Για τον Καθορισμό 
Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών» (Απόφαση ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254, Φ.Ε.Κ. 1321/23.5.2014, 
τεύχος Β!). Τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του αναβαθμισμένου 
ρυθμιστή, πρέπει κατ’ ελάχιστο να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραπάνω 
Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Π1, Π2 
(εφαρμογή του Προτύπου EN 50556) και Π3 (εφαρμογή του Προτύπου EN 
12375). 

   

 
 
 

2 

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα προσδίδει στους υφιστάμενους ρυθμιστές 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα καλύπτουν τις εξειδικευμένες τεχνολογικές 
και κυκλοφοριακές ανάγκες των συγκεκριμένων κόμβων, ώστε σ’ αυτούς να 
είναι στην συνέχεια πραγματοποιήσιμη η προβλεπόμενη από της παρούσα 
Μελέτη τηλεματική διαχείρισή τους (επιτήρηση και διακυβέρνηση της 
λειτουργίας τους) από την  ιεραρχικά ανώτερη βαθμίδα ελέγχου στην  οποία 
εντάσσονται, η διασύνδεσή τους με σύγχρονους ανιχνευτές κυκλοφορίας και με 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 συστήματα συνεργατικών υπηρεσιών αξιοποιώντας τις κατά την αναβάθμιση 
προστιθέμενες ειδικές υλικές και λογισμικές διατάξεις. 

   

 
3 

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός θα προσδίδει στους υφιστάμενους ρυθμιστές την 
ικανότητα μείωσης της φωτεινότητας των σηματοδοτών (dimming), κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.3, σημείο 5 του Εθνικού 
Κανονισμού. 

   

 
 

Ιωάννινα / / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, των προσφερόμενων «Ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου» 
 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο Ζ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Ασύρματοι αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

1 
Ανίχνευση κινούμενων και στάσιμων οχημάτων με μέτρηση του μαγνητικού 

πεδίου 

   

2 
Αυτόνομη λειτουργία χωρίς καλωδιακή σύνδεση για ηλεκτρική παροχή ή 

επικοινωνία 

   

3 Ρυθμιζόμενη ζώνη ανίχνευσης (τυπική διάσταση διαμέτρου 2 μέτρων) 
   

4 
Ασύρματη επικοινωνία με την Ασύρματη Μονάδα Διεπαφής (Access Point) και 

τον Ασύρματο Αναμεταδότη μέσω ζώνης ελεύθερης συχνότητας (2,4GHz) 

   

5 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας του αισθητήρα περίπου 30 μέτρα 
   

6 Δυνατότητα παραμετροποίησης του αισθητήρα μέσω ηλ. υπολογιστή 
   

7 Τυπικές διαστάσεις αισθητήρα περίπου 8εκ μήκος x 8εκ πλάτος x 6εκ ύψος 
   

8 Βαθμός προστασίας αισθητήρα IP65 
   

9 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αισθητήρα: από -20oC έως +80oC 
   

10 
Ενσωματωμένη μπαταρία, ικανή να υποστηρίζει τη αυτόνομη λειτουργία του 

αισθητήρα για πολυετή χρήση, με εκτιμώμενη ελάχιστη διάρκεια της τάξεως των 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 5 ετών    

11 Τοποθέτηση εντός του οδοστρώματος σε βάθος έως και 15 εκ. 
   

 
 

Ιωάννινα / / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, των προσφερόμενων «Ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο Η΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Ασύρματες μονάδες διεπαφής (Access Point) 
αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής 
Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 
1 

Ασύρματη επικοινωνία με τους τοπικούς μαγνητικούς αισθητήρες και/είτε με 
αναμεταδότες αυτών μέσω ζώνης ελεύθερης συχνότητας, στην ίδια συχνότητα 
που χρησιμοποιούν οι ασύρματοι μαγνητικοί αισθητήρες για μετάδοση 
δεδομένων 

   

2 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αισθητήρα περίπου 30 μέτρα    

3 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αναμεταδότη περίπου 150 μέτρα    

4 
Δυνατότητα διασύνδεσης με τους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας για τη 
μετάδοση των σημάτων ανίχνευσης 

   

5 Δυνατότητα παραμετροποίησης της Μονάδας Διεπαφής μέσω ηλ. υπολογιστή    

6 Θύρα επικοινωνίας τύπου Ethernet    

7 Βαθμός προστασίας διεπαφής: IP67    

8 Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος μικρότερη από 800mW    

9 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αισθητήρα: από -20oC έως +80oC    

 
Ιωάννινα /   / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, των προσφερόμενων «Ασύρματοι αναμεταδότες για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο Θ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Ασύρματοι αναμεταδότες για αισθητήρες ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 

1 
Ασύρματη επικοινωνία με τους τοπικούς μαγνητικούς αισθητήρες και τη μονάδα 
διεπαφής μέσω ζώνης ελεύθερης συχνότητας, στην ίδια συχνότητα που 
χρησιμοποιούν οι ασύρματοι μαγνητικοί αισθητήρες για μετάδοση δεδομένων 

   

2 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αισθητήρα περίπου 30 μέτρα    

3 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με μονάδα διεπαφής περίπου 150 μέτρα    

4 Δυνατότητα παραμετροποίησης της Μονάδας Διεπαφής μέσω ηλ. υπολογιστή    

5 Βαθμός προστασίας αναμετοδότη: IP65    

 

6 
Ενσωματωμένη μπαταρία, ικανή να υποστηρίζει τη αυτόνομη λειτουργία του 
αναμεταδότη για πολυετή χρήση, με εκτιμώμενη διάρκεια της τάξεως των 7 
ετών 

   

7 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αισθητήρα: από -20oC έως +80oC    

 
 

Ιωάννινα / / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, του προσφερόμενου «Μικροκυματικού ανιχνευτή για την ανίχνευση οχημάτων τύπου 
προσέγγισης για την παράταση σηματοδοτικής φάσης» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο Ι΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Μικροκυματικός ανιχνευτής για την ανίχνευση οχημάτων 
τύπου προσέγγισης για την παράταση σηματοδοτικής φάσης» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής 
Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 
 

1 

Θα είναι ικανός να ανιχνεύει σε μία λωρίδα κυκλοφορίας τα κινούμενα 
οχήματα, τα οποία θα εισέρχονται στο πεδίο προβολής της ακτινοβολίας τους, 
ενεργοποιώντας μία έξοδο ενός ρελέ, η οποία να επιτρέπει την αντίστοιχη 
μεταφορά σήματος στον ρυθμιστή κυκλοφορίας, για την παράταση 
σηματοδοτικής φάσης. 

   

 

2 
Θα εκπέμπει την ηλεκτρομαγνητική του ακτινοβολία σε ελεύθερη συχνότητα (24 
GHz) και εντοπίζει τα κινούμενα οχήματα που βρίσκονται εντός του πεδίου 
εκπομπής, εφαρμόζοντας την αρχή Doppler. 

   

3 
Θα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει κινούμενα οχήματα από την θέση του 
μέχρι αποστάσεως 100 μέτρων. 

   

4 
Θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει οχήματα, τα οποία κινούνται με ταχύτητα 
από 4 km/h και άνω. 

   

 

5 
Θα έχει δυνατότητα επιλογής, ώστε να ανιχνεύονται είτε όλα γενικώς τα 
κινούμενα οχήματα (προσερχόμενα και απομακρυνόμενα οχήματα από και προς 
το μικροκυματικό ανιχνευτή) είτε μόνο τα προσερχόμενα σ’ αυτόν οχήματα. 

   

6 Θα διαθέτει 1 έξοδο τύπου ρελέ για την παραγωγή σήματος ανίχνευσης. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

7 Ο βαθμός προστασίας: ΙΡ65 
   

8 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: από -20C έως +60C 
   

 
 

Ιωάννινα / / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, του προσφερόμενου «Mικροκυματικού ανιχνευτή για την ανίχνευση οχημάτων τύπου 
παρουσίας για κλήση σηματοδοτικής φάσης» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο ΙΑ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Mικροκυματικός ανιχνευτής για την ανίχνευση 
οχημάτων τύπου παρουσίας για κλήση σηματοδοτικής φάσης» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής 
Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 

1 
Θα ανιχνεύει σε μία λωρίδα κυκλοφορίας τα στάσιμα οχήματα, ενεργοποιώντας 
μία έξοδο ενός ρελέ, η οποία θα επιτρέπει την αντίστοιχη μεταφορά σήματος 
στον ρυθμιστή κυκλοφορίας, για την κλήση σηματοδοτικής φάσης. 

   

 
2 

Θα εκπέμπει την ηλεκτρομαγνητική του ακτινοβολία σε συνεχές κύμα 
διαμορφωμένης συχνότητας (FMCW), σε ελεύθερη συχνότητα (24 GHz), ώστε να 
επιτυγχάνεται η ανίχνευση της παρουσίας στάσιμων οχημάτων σε ρυθμιζόμενη/ 
προγραμματιζόμενη ζώνη ανίχνευσης. 

   

 

3 
Θα διαθέτει κατάλληλο λογισμικό, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η 
παραμετροποίηση του και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του ανιχνευτή με τη 
βοήθεια φορητού υπολογιστή. 

   

4 
Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth για τη σύνδεση με φορητό 
υπολογιστή. 

   

5 Θα διαθέτει 1 έξοδο τύπου ρελέ για την παραγωγή σήματος ανίχνευσης. 
   

6 Βαθμός προστασίας: ΙΡ65 
   

7 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: από -20C έως +60C 
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8 Η κατανάλωσή του δε θα ξεπερνά το 2,5W σε τάση τροφοδοσίας 24Vdc. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, του προσφερόμενου «Κομβίου αφής κλήσης πεζών με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης για 
ΑΜΕΑ και με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο ΙΒ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Κομβίο αφής κλήσης πεζών με συσκευή ηχητικής 
προειδοποίησης για ΑΜΕΑ και με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής 
Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 
1 

Θα πληρούν τις απαιτήσεις του «Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού για τον 
καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των συσκευών αφής πεζών και τη χρήση 
τους σε φωτεινούς σηματοδότες» (ΦΕΚ 1759/2019 τεύχος Β!). 

   

2 Θα διαθέτουν εξωτερικά ηχεία 
   

 
3 

Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της ηχητικής διάταξης προβλέπεται να 
γίνεται μέσω ζήτησης, θα υπάρχει η δυνατότητα της ενεργοποίησης αυτής μέσω 
εφαρμογής Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη ή μέσω άλλης ανάλογης 
τεχνολογίας. 

   

 
 

 
4 

Θα προηγείται έλεγχος και συνεπακόλουθα κατάλληλη προσαρμογή των 
προγραμμάτων σηματοδότησης στους κόμβους όπου εφαρμόζονται ηχητικές 
σημάνσεις για ΑΜΕΑ, ώστε να διασφαλίζεται η προσαρμογή (συνήθως αύξηση) 
του χρόνου ασφαλείας των διαβάσεων των πεζών που θα χρησιμοποιούνται και 
από άτομα με προβλήματα όρασης, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής 
διεκπεραίωσή τους από το ένα πεζοδρόμιο της οδού στο άλλο. Στην 
επανεκτίμηση των προγραμμάτων θα λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του 
Κανονισμού (βλέπε α/α 1), Παράρτημα IV «Σχεδιασμός προγράμματος φωτεινής 
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 σηματοδότησης με κριτήριο την ενίσχυση της εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 6 του Κ.Ο.Κ.». 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, της προσφερόμενης «Ανασύνταξης των προγραμμάτων σηματοδότησης με σκοπό τη 
βελτιστοποίησή τους για την εφαρμογή νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. .4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο ΙΓ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης με 
σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την εφαρμογή νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο 
παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

1 
Οι οριζοντιογραφίες των κόμβων θα σχεδιαστούν με κατάλληλο σχεδιαστικό 
πρόγραμμα (ενδεικτικά  AUTOCAD). 

   

2 
Οι μήτρες των αντιμαχομένων κινήσεων και των αντίστοιχων ενδιάμεσων 
χρόνων θα υπολογισθούν σύμφωνα με τα πρότυπα RILSA. 

   

 
 

 
3 

Tα προγράμματα σηματοδότησης θα υπολογισθούν με τη βοήθεια 

εξειδικευμένου λογισμικού βελτιστοποίησης (Optimizer) και κυκλοφοριακής 

ανάλυσης, διεθνώς αναγνωρισμένου σε ότι αφορά την επιτυχή εφαρμογή του 

στην κυκλοφοριακή τεχνική (ενδεικτικά αναφέρονται τα λογισμικά TRL Transyt, 

PTV Visum). Να αναφερθεί στα σχόλια o Οίκος παραγωγής και ο τίτλος (ο τύπος) 

του ως άνω λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

   

 
 

Ιωάννινα /   / 2021 
Ο υπευθύνως δηλών 

 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 52 





Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, της προσφερόμενης «Εφαρμογής προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας 
για την υλοποίηση νέων στρατηγικών» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο ΙΔ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή 
κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων στρατηγικών» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΑ 

 
 

1 

Το πρόγραμμα σηματοδότησης θα μεταγλωττίζεται, με την βοήθεια του 

εξειδικευμένου λογισμικού του βιομηχανικού Οίκου κατασκευής του ρυθμιστή 

κυκλοφορίας. Να αναφερθεί στα σχόλια o Οίκος παραγωγής και ο τίτλος (ο 

τύπος) του ως άνω λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

   

 
2 

Το πρόγραμμα σηματοδότησης θα ελέγχεται με εξομοίωση (απομίμηση) της 
λειτουργίας του μέσω ειδικού λογισμικού του βιομηχανικού Οίκου κατασκευής 
του ρυθμιστή κυκλοφορίας. Να αναφερθεί στα σχόλια o Οίκος παραγωγής και ο 
τίτλος (ο τύπος) του ως άνω λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, των προσφερόμενων «Φωτεινών σηματοδοτών, από πολυκαρβονικό υλικό, με οπτική μονάδα 
φωτοδιόδων LED» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο ΙΕ΄ των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Φωτεινοί σηματοδότες, από πολυκαρβονικό υλικό, με 
οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.    

 
 
 

1 

Από πλευράς ηλεκτρικής τροφοδότησης, ο φωτεινός σηματοδότης μπορεί να 
λειτουργεί με ονομαστική τάση 230V AC, η δε λειτουργία του παραμένει απρόσκοπτη 
για διακύμανση της ονομαστικής τιμής της τάσης από -13% έως +10% και της 

συχνότητας δικτύου 50Hz ± 2%, διαθέτει δε πιστοποιητικό συμμόρφωσης EC 
κοινοποιημένου οργανισμού, από το οποίο προκύπτει ότι ο σηματοδότης έχει υποστεί 
με επιτυχία τις αντίστοιχες ως άνω προβλεπόμενες από το πρότυπο ΕΛΟΤ 50556 
δοκιμασίες. 

   

 
 
 

2 

Οι φψτεινές ενδείξεις και οι αντίστοιχες οπτικές τεχνικές επιδόσεις του φωτεινού 
σηματοδότη, σε συνάρτηση προς τη διάστασή του, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
κεφ. Α.4 του Εθνικού Κανονισμού «για τον καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για 
φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών», (ΦΕΚ 
3007/26.11.2013, τεύχος Β!). Ο σηματοδότης διαθέτει   πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
EC κοινοποιημένου οργανισμού, από το οποίο προκύπτει ότι τούτος έχει υποστεί με 
επιτυχία τις ως άνω προβλεπόμενες από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 δοκιμασίες. 

   

 

3 
Ο φωτεινός σηματοδότης είναι ικανός να μειώνει τη φωτεινότητά του κατά τη 
διάρκεια του νυκτερινού σκότους, κατόπιν εντολής του ρυθμιστή της κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τη παράγρ. Α.4.8 του σχετικού Εθνικού Κανονισμού. 
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5 

Η κάθε οπτική μονάδα LED των σηματοδοτών, παρακολουθεί συνεχώς -ανεξάρτητα 
από το ρυθμιστή- τη φωτεινή απόδοση των LED για πιθανή αστοχία. Αν η απόδοση της 
φωτεινή πηγής μειωθεί  κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια της προδιαγραφής, αυτή 
σβήνει τελείως. 

   

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –Η/Μ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

   

 

 
6 

Η κατασκευή του φωτ. σηματοδότη παρέχει προστασία έναντι εισόδου σκόνης και 
νερού κατηγορίας IV IP 55, όπως καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368. Η οπτική 
μονάδα LED έχει ανεξάρτητη προστασία ΙΡ 65. Ο σηματοδότης διαθέτει πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης EC κοινοποιημένου οργανισμού, από το οποίο προκύπτει ότι ο 
σηματοδότης έχει υποστεί με επιτυχία τις ως άνω προβλεπόμενες από το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 δοκιμασίες. 

   

 
 

7 

Ο σηματοδότης στο σύνολό του όσο και η οπτική μονάδα LED έχουν υποστεί με 
επιτυχία τις δοκιμές για αντοχή σε κρούση κατηγορίας IR3, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 - Πίνακας 9, καθώς και τυχαίας δόνησης, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 - Πίνακας 10 και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης EC 
πιστοποιημένου οργανισμού. 

   

 
8 

Η οπτική μονάδα του φωτ. σηματοδότη διαθέτει εξωτερικό φακό διάχυσης σε διαυγείς 
αποχρώσεις, εσωτερικό φακό Fresnel σε διαυγές λευκό, φωτεινή πηγή LED και 
τροφοδοτικό. Ο εξωτερικός φακός διάχυσης ρυθμίζει τις κατανομές των φωτεινών 
εντάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 6.4) 

   

 

 
9 

Ο φωτεινός σηματοδότης λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς καμία παραμόρφωση ή 
αλλοίωση των χαρακτηριστικών του στην περιοχή θερμοκρασιών της κατηγορίας Α ή 
Β, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, διαθέτει δε πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης EC κοινοποιημένου οργανισμού, από το οποίο προκύπτει ότι τούτος 
έχει υποστεί με επιτυχία τις αντίστοιχες προβλεπόμενες από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12368 δοκιμασίες - Πίνακας 12. 

   

 
 

10 

Ο φωτεινός σηματοδότης συμμορφώνεται με την οδηγία 2004/108/ΕΚ για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, διαθέτει δε πιστοποιητικό συμμόρφωσης EC 
κοινοποιημένου οργανισμού, από το οποίο προκύπτει ότι ο σηματοδότης έχει υποστεί 
με επιτυχία τις αντίστοιχες προβλεπόμενες από το πρότυπο EN50293 σχετικές 
δοκιμασίες. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 17: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, του προσφερόμενου «Καταμετρητή αντίστροφης μέτρησης (countdown) για φωτ. σηματοδότες 
πεζών διαστάσεως φωτεινού δίσκου 200 mm» 

 

Προς: την Επιτροπή Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». 

Ο υπογεγραμμένος ………., κάτοικος ………., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ………. της Επιχείρησης ………. με έδρα       , η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό 
προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», διενεργούμενο από το Δήμο Ιωαννιτών και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.5 και τους Γενικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της 
διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 

ότι το προσφερόμενο από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, κατά το άρθρο ΙΣΤ, των ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, «Καταμετρητής αντίστροφης μέτρησης (countdown) για 
φωτ. σηματοδότες πεζών διαστάσεως φωτεινού δίσκου 200 mm» διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής 
Συμμόρφωσης. 

 

Α 

/ 

/Α 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

 
1 

Ο αντίστροφος καταμετρητής, ενσωματώνεται σε κέλυφος ενός πεδίου, όμοιου 
με εκείνο ενός φωτ. σηματοδότη πεζών, διαστάσεων όπως προκύπτει από τον 
αντίστοιχο Εθνικό Κανονισμό (Φ200 χτ.) και απεικονίζει διψήφιους αριθμούς, 
συνεπώς η συσκευή καταμετρά χρόνο από 1 έως 99 δευτερόλεπτα. 

   

 

2 
Οι αριθμητικές ενδείξεις του αντίστροφου καταμετρητή θα αποδίδονται με 
φωτοδιόδους (LED) στην ίδια χρωματική ένδειξη με την ανίστοιχη –κατά 
περίπτωση- ένδειξη του σηματοδότη των πεζών (πράσινή είτε κόκκινη). 

   

 
3 

Οι διαστάσεις των χαρακτήρων των αριθμητικών ενδείξεων πληρούν τους όρους 
της παραγρ. 2.4 του κεφ. 2, ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του Εθνικού Κανονισμού 
«για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρη- 
σης σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών», ΦΕΚ1244 Β΄/11-4.2017. 

   

 
4 

Ο αντίστροφος καταμετρητής μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, σε περίπτωση 
εφαρμογής στο ρυθμιστή κυκλοφορίας προγράμματος σηματοδότησης 
σταθερού χρόνου, με τον τρόπο που αναφέρεται στη παράγρ. 3.1 του Εθνικού 
Κανονισμού για το υπόψη προϊόν. 
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5 

Ο αντίστροφος καταμετρητής μπορεί να λειτουργεί με τον αποκαλούμενο 
«δυναμικό τρόπο», σε περίπτωση εφαρμογής στο ρυθμιστή κυκλοφορίας 
προγράμματος σηματοδότησης «με επενέργεια», με τον τρόπο που αναφέρεται 
στη παράγρ. 3.2 του Εθνικού Κανονισμού για το υπόψη προϊόν. 

   

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

 
6 

Από πλευράς ηλεκτρικής τροφοδότησης, ο αντίστροφος καταμετρητής μπορεί να 
λειτουργεί με ονομαστική τάση 230V AC, η δε λειτουργία του παραμένει 
απρόσκοπτη για διακύμανση της ονομαστικής τιμής της τάσης από -13 έως +10% 

   

 

 
7 

Κατά τη λειτουργία του αντίστροφου καταμετρητή αποκλείεται (α) η χρωματική 
αντίφαση μεταξύ της εκάστοτε ένδειξης του αντίστροφου καταμετρητή και της 
αντίστοιχης του συσχετιζόμενου φωτεινού σηματοδότη (β) Η αντίφαση μεταξύ 
της αριθμητικής τιμής της φωτεινής ένδειξης που απεικονίζεται στον αντίστροφο 
καταμετρητή σε σχέση με την πραγματική εναπομένουσα χρονική διάρκεια της 
εκάστοτε ενεργοποιημένης ένδειξης του σηματοδότη. 

   

 
 

8 

Κατά τη λειτουργία του αντίστροφου καταμετρητή διασφαλίζεται ότι η 
ηλεκτρική τροφοδότηση και οι διατάξεις διεπαφής του καταμετρητή προς τον 
συσχετιζόμενο με αυτόν φωτεινό σηματοδότη δεν επηρεάζουν την ικανότητα 
σηματασφάλισης του ρυθμιστή σε ότι αφορά τις συσχετιζόμενες με τους 
καταμετρητές σηματοδοτικές ομάδες. 

   

 

9 
Οι αντίστροφοι κατανεμητές θα διαθέτουν την ικανότητα της μεταξύ τους ψηφι- 
ακής επικοινωνίας, όπως αναφέρεται στη παράγρ. 4.4 του Κεφ.4 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- 
ΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» του σχετικού Εθνικού Κανονισμού. 

   

 

10 
Οι αντίστροφοι κατανεμητές θα διαθέτουν διαγνωστικές ιδιότητες, όπως 
αναφέρεται στη παράγρ. 4.5 του Κεφ. 4 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» 
του σχετικού Εθνικού Κανονισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
 

Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ CPV 
ΑΡΙΘ. 
ΤΙΜ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού 
Κέντρου Φ.Σ. και παροχή σχετικών 
υπηρεσιών 

      

.1 
Προμήθεια Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης 

 

34996000-5 
 

Α.1 
 

τεμ. 1 
  

2 
Προμήθεια διακομιστή μηνυμάτων 
SPAT/MAP/DENV για την υλοποίηση 
των συνεργατικών υπηρεσιών 

 
64226000-6 

 
Α.2 

 
τεμ. 

 

1 
  

3 
Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας 

64226000-6 Α.3 τεμ. 1 
  

 
4 

Ανασύνταξη προγραμμάτων σηματοδό- 
τησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους 
για την εφαρμογή νέων στρατηγικών 
κυκλοφοριακής ρύθμισης 

 
64226000-6 

 
Α.4 

 
τεμ. 

 
18 

  

5 
Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδό- 
τησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 
υλοποίηση νέων στρατηγικών 

 

64226000-6 
 

Α.5 
 

τεμ. 

 

18 
  

 
6 

Προμήθεια εφαρμογής για νομαδικές 
συσκευές τεχνολογίας Android και IOS 
για την υλοποίηση των συνεργατικών 
υπηρεσιών C-ITS 

 
64226000-6 

 
Α.6 

 
τεμ. 

 
1 

  

 
 

7 

Προμήθεια ασύρματης μονάδας 
διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας με το 
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και 
δαπάνες ασύρματης σύνδεσής του σε 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 
 

34996000-5 

 
 

Α.7 

 
 

τεμ. 

 
 

18 

  

 Προμήθεια  του  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για την  τεχνολογική 
αναβάθμιση ρυθμιστή κυκλοφορίας 

  

Α.8 
    

8 
Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή 
εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως και 
8 σηματοδοτικών ομάδων 

 

34996000-5 
 

Α.8α 
 

τεμ. 3 
  

9 
Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή 
εξοπλισμένου για χωρητικότητα 9 έως 
και 12 σηματοδοτικών ομάδων 

 

34996000-5 
 

Α.8β 
 

τεμ. 4 
  

10 
Για "μεγάλου μεγέθους" ρυθμιστή 
εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως 20 
σηματοδοτικών ομάδων 

 

34996000-5 
 

Α.8γ 
 

τεμ. 

 

1 
  

11 
Προμήθεια ασύρματου αισθητήρα 
ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

34996000-5 Α.9 τεμ. 38 
  

12 
Προμήθεια ασύρματης μονάδας 
διεπαφής (Access Point) αισθητήρα 
ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

 

34996000-5 
 

Α.10 
 

τεμ. 

 

9 
  

13 
Προμήθεια ασύρματου αναμεταδότη για 
αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου 

 

34996000-5 
 

Α.11 
 

τεμ. 44 
  

14 
Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή, 
τύπου "παρουσίας" (στην γραμμή 
ανακοπής ή/και ανίχνευσης ουράς) 

 

34996000-5 
 

Α.12 
 

τεμ. 1 
  

15 
Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή 
τύπου "προσέγγισης" (για την παράταση 
του χρονισμού σηματοδοτικής φάσης) 

 

34996000-5 
 

Α.13 
 

τεμ. 1 
  

 
16 

Προμήθεια κομβίου αφής κλήσης πεζών, 
με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης 
για ΑΜΕΑ και με εξωτερικά συνδεδεμένο 
ηχείο και τοποθέτηση 

 
34996000-5 

 
Α.14 

 
τεμ. 

 
22 

  

 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 59 

 

 Προμήθεια   αναρτημένου   φωτεινού 
σηματοδότη με οπτική μονάδα 
φωτοδιόδων LED, προς αντικατά- 
σταση      αντίστοιχου      φθαρμένου, 
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου 
ανάρτησής του και τοποθέτηση 

  
 

Α.15 

    

 
17 

Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων 
τριών (3) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και 
φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) και 
πλαίσιο 

 
34996000-5 

 
Α.15α 

 
τεμ. 

 
43 

  

 
18 

Αναρτημένος σηματοδότης 
προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 
300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) και 
πλαίσιο 

 
34996000-5 

 
Α.15Β 

 
τεμ. 

 
3 

  

 Προμήθεια       χαμηλού       φωτεινού 
σηματοδότη με οπτική μονάδα 
φωτοδιόδων LED, προς αντικατά- 
σταση   αντίστοιχου   φθαρμένου   και 
τοποθέτηση 

  

Α.16 

    

19 
Σηματοδότης οχημάτων τριών (3) 
πεδίων, διαμ. 200 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 

 

34996000-5 
 

Α.16α 
 

τεμ. 83 
  

20 
Σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, 
διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) 

34996000-5 Α.16Β τεμ. 108 
  

21 
Σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) 
πεδίων, διαμ. 200 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 

 

34996000-5 
 

Α.16γ 
 

τεμ. 13 
  

 
22 

Προμήθεια καταμετρητή αντίστροφης 
μέτρησης (countdown) για φωτ. 
σηματοδότες πεζών διαστάσεως 
φωτεινού δίσκου 200 mm 

 
34996000-5 

 
Α.17 

 
τεμ. 

 
22 

  

 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης, 
προς αντικατάσταση αντίστοιχων 
φθαρμένων 

  

Α.18 
    

23 Προμήθεια απλού ιστού 
σηματοδότησης, γαλβανισμένου 

45316200-7 Α.18α τεμ. 78 
  

24 
Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με 
βραχίονα, γαλβανισμένου 

45316200-7 Α.18Β τεμ. 33   

 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστών 
σηματοδότησης, προς αντικατάσταση 
αντίστοιχων φθαρμένων (χωρίς 
προμήθεια) 

  
Α.19 

    

25 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού 
σηματοδότησης 

45316200-7 Α.19α τεμ. 157 
  

26 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού 
σηματοδότησης με βραχίονα 

45316200-7 Α.19Β τεμ. 66   

 
27 

Προμήθεια εξωτερικού περιβλήματος 
(χιτωνίου) ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ 
προς αντικατάσταση αντίστοιχου 
φθαρμένου 

 
45316200-7 

 
Α.20 

 
τεμ. 

 
9 

  

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΦΠΑ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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(*) Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής υπέρ Κ/ξίας ή Ένωσης το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως 
εξής: 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα. 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ της Κ/ΞΙΑΣ ή Ένωσης συμμετεχόντων: 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

Διεύθυνση: (του πρώτου Κοινοπράκτη) ...................................... ατομικά και για κάθε έναν από τους ανωτέρω ως 
αλληλέγγυους και εις ολόκληρον υπόχρεους μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Κ/ΞΙΑΣ ή Ένωσης, 

(**) Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής από το ΤΜΕΔΕ, το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε περιορισμό ποσοτικού ορίου και 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται 
υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘ. …………… 

ΕΥΡΩ ……………… Τόπος έκδοσης …./…./20…. 

Προς: ……………………………………………………………………. 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ του/της: 

(επωνυμία) ………………………………………………………………..……….. (ΑΦΜ) ……………………… 

Διέυθυνση ............................................................................................................... , (*) 

μέχρι του ποσού ευρώ Δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ 2 (ολογράφως) 13.387,00 € στο οποίο 
και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για τη συμμετοχή του/της στο διαγωνισμό σας με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς την …./…../20….. με τη διακήρυξη ............................................... για την ανάδειξη αναδόχου 
για την ανάθεση της σύμβασης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» όπως και για κάθε επανάληψή του, εφόσον αυτός ήθελε γίνει στο 
επόμενο τρίμηνο από σήμερα. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει 340 ημέρες από την από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και 
καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση καθ’ όλο 
το χρόνο ισχύος της. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας 
σας, συνοδευόμενο με συναίνεση του υπέρ ου, με την προϋπόθεση ότι το αίτημα θα μας υποβληθεί πριν την 
ημερομηνία λήξης της εγγυητικής. 

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 5 ημέρες από απλή 
έγγραφή ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουμε παράσχει προς το Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ και παραμένουν σε ισχύ, μαζί με το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε (**). 

 
 

2 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016). 
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(*) Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής υπέρ Κ/ξίας ή Ένωσης το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως 
εξής: 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα. 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ της Κ/ΞΙΑΣ ή Ένωσης συμμετεχόντων: 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

Διεύθυνση: (του πρώτου Κοινοπράκτη) ...................................... ατομικά και για κάθε έναν από τους ανωτέρω ως 
αλληλέγγυους και εις ολόκληρον υπόχρεους μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Κ/ΞΙΑΣ ή Ένωσης, 

(**).Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής από το ΤΜΕΔΕ, το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε περιορισμό ποσοτικού ορίου και 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται 
υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΑΡΙΘ. …………… 

ΕΥΡΩ ……………………… Τόπος έκδοσης …./…./20…. 

Προς: ……………………………………………………………………. 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ του/της: 

(επωνυμία) ………………………………………………………………..……….. (ΑΦΜ) ……………………… 

Διέυθυνση ............................................................................................................... , (*) 

μέχρι του ποσού ευρώ ………………………………………………….. (ολογράφως) ………………….. €, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας για την από αυτόν καλή εκτέλεση της σύμβασης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 
………………………………………. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 
υπ’αριθμ. …………. Σύμβασης από τον παραπάνω, για τον οποίο εγγυόμαστε και για κάθε απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου, που προκύπτει από την σύμβαση. 

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 5 ημέρες από απλή 
έγγραφή ειδοποίησή του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου σας. 

Η παρούσα εγγυητική ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή/ και μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απαλλασσόμαστε από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουμε παράσχει προς το Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ και παραμένουν σε ισχύ, μαζί με το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε (**). 
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(*) Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής υπέρ Κ/ξίας ή Ένωσης το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως 
εξής: 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα. 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ της Κ/ΞΙΑΣ ή Ένωσης συμμετεχόντων: 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

Διεύθυνση: (του πρώτου Κοινοπράκτη) ...................................... ατομικά και για κάθε έναν από τους ανωτέρω ως 
αλληλέγγυους και εις ολόκληρον υπόχρεους μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Κ/ΞΙΑΣ ή Ένωσης, 

(**).Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής από το ΤΜΕΔΕ, το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής από το ΤΜΕΔΕ, το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΑΡΙΘ. …………… 

ΕΥΡΩ ……………………… Τόπος έκδοσης …./…./20…. 

Προς: ……………………………………………………………………. 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ του/της: 

(επωνυμία) ………………………………………………………………..……….. (ΑΦΜ) ……………………… 

Διέυθυνση ............................................................................................................... , (*) 

μέχρι του ποσού ευρώ Δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (ολογράφως) 13.500,00€, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή λειτουργία της προμήθειας της υπ’αριθμ. ………….   σύμβασής σας: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», 
που υπογράφηκε την …………………….. με σχετικό ΑΔΑΜ ανάρτησης αυτής................................................. , ήτοι για 
την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατά τον χρόνο εγγύησης από τον παραπάνω για τον οποίο 
εγγυόμαστε, όπως και για κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου που προκύπτει από τους 
σχετικους με την καλή λειτουργία της προμήθειας όρους της σύμβασης. 

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 5 ημέρες από απλή 
έγγραφή ειδοποίησή του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου σας. 

Η παρούσα εγγυητική ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή/ και μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απαλλασσόμαστε από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουμε παράσχει προς το Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ και παραμένουν σε ισχύ, μαζί με το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε περιορισμό ποσοτικού ορίου και 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται 

υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
 

Στα Ιωάννινα σήμερα την .………….……, στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών επί της οδού …………………. 
αριθ. .... , οι κάτωθι: 
α) Αφενός ο Δήμαρχος Ιωαννιτών ......................................... που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 
ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και 
β) Αφετέρου ο …….…………………………… κάτοικος …………………………….., οδός …………………………. αριθ. ........ , ενεργών 
ως νόμιμος εκπρόσωπος, με την ιδιότητά του ως ……………………. της Επιχείρησης ....................................... με έδρα 
……………………………. Α.Φ.Μ. ………………….. που αναδείχθηκε Ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης της 
επικεφαλίδας, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής: 
1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: 

I. Την απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αρίθμ. ………… της …/…./201.. (ΑΔΑ: 
………………………………..)   με   την οποία η παρούσα προμηθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις 
……………………………….. με αριθ. ενάριθ. έργου ……………………………………... 

II. Την ……………………….. με ΑΔΑ ........................................... Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης της παρούσας, η μελέτη και η διαδικασία διαβούλευσης της παρούσας 
(Θετική πράξη ελέγχου νομιμότητας της ΑΔ ΗΠ-ΔΜ υπ’ αριθμόν 27610 – 22/05/2019).. 

III. Την υπ’ αριθμ. ………………………… με ΑΔΑ ……………………………………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του από ………………. (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς) διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας της επικεφαλίδας, η 
εκτέλεση της οποίας ανατέθηκε στον Οικονομικό Φορέα (επιχείρηση) ……………………………………… για το 
ποσόν των.......................... ΕΥΡΩ, ισόποσο του συνολικού τιμήματος του Προϋπολογισμού Προσφοράς του 
αναδόχου και με τις τιμές μονάδας επίσης της Προσφοράς του, στα οποία (τίμημα και τιμές μονάδας) δεν 
περιλαμβάνεται η δαπάνη για τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης 
δημοπράτησης. 

(Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι «ένωση οικονομικών φορέων» συμπληρώνονται και τα ακόλουθα: 

IV. Το ως άνω ποσό επιμεριζόμενο σε κάθε οικονομικό φορέα/ μέλος της «Ένωσης», κατά την μεταξύ τους 
κοινοποιημένη συμφωνία, έχει ως εξής: 

 Για το α΄ μέλος της Ένωσης …………………………., ποσό ............................€, χωρίς ΦΠΑ και 

 Για το β΄ μέλος της Ένωσης ………………………….., ποσό .......................... €, χωρίς ΦΠΑ. 

…………………………………………………………………………………………….. 

V. Το από …/…/ ........... Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την σύσταση της Ένωσης μεταξύ των ως άνω οικονομικών 

φορέων, το οποίο προσκομίσθηκε κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών. 

VI. Την επικαιροποιημένη, μετά και το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου, κοινή Υπεύθυνη Δήλωση 

από …/……/………… των οικονομικών φορέων/ μελών της Ένωσης, στην οποία δηλώνεται απ’ αυτούς υπεύθυνα η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής τους σε τούτην, προκειμένου τούτοι να υλοποιήσουν την ανατιθέμενη σύμβαση, 

καθώς και η μεταξύ αυτών κατανομή της αμοιβής.) 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 
στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», χρηματοδοτούμενη από Πιστώσεις Προγράμματος 
………………………………………………… με αριθ. ενάριθ. Έργου ……………………………………………, όπως αναφέρεται 
παραπάνω, με τους κάτωθι ειδικότερους όρους και συμφωνίες: 

α) Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του Αναδόχου: 
α.1) Διεύθυνση επικοινωνίας του αναδόχου ορίζεται: 
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- Ταχυδρομική δ/νση: ……………………………………. 

- Τηλέφωνική γραμμή: ……………………………………….. 

- Γραμμή τηλεομοιοτυπίας (FAX): ……………………………….. 

- E-mail: …………………………………………… 

(Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι «ένωση οικονομικών φορέων» συμπληρώνονται και τα ακόλουθα: 

α.2) Συντονιστής της Ένωσης και αναπληρωτής του: 

Συντονιστής της Ένωσης ορίσθηκε σύμφωνα με την παράγρ. 7 του άρθρου 96 του Ν.4412/ 2106, κατά την 
υποβολή της οικονομικής της προσφοράς, ο ………………… ……………………., Α.Τ. ……………., κάτοικος ………………………….. 
Αναπληρωτής, σε περίπτωση κωλύματος του ως άνω Συντονιστή, ορίζεται ο …………………   ……………………., Α.Τ. 

……………., κάτοικος .............................. ) 

β) Είδη και υπηρεσίες με αντίστοιχο τίμημα και τιμές μονάδας: 
Τα είδη και οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο ανάδοχος αναφέρονται αναλυτικά στην ΟΙκνομική Προσφορά που 
υπέβαλε τούτος ηλεκτρονικά και σε έντυπο, περιλαμβάνει δε τα εξής: 

 
 

Α/Α 
 

Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ CPV 
ΑΡΙΘ. 
ΤΙΜ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού 
Κέντρου Φ.Σ. και παροχή σχετικών 
υπηρεσιών 

      

.1 
Προμήθεια  Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης 

 

34996000-5 
 

Α.1 
 

τεμ. 1 
  

2 
Προμήθεια διακομιστή μηνυμάτων 
SPAT/MAP/DENV για την υλοποίηση 
των συνεργατικών υπηρεσιών 

 
64226000-6 

 
Α.2 

 
τεμ. 

 

1 
  

3 
Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας 

64226000-6 Α.3 τεμ. 1   

 
4 

Ανασύνταξη προγραμμάτων σηματοδό- 
τησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους 
για την εφαρμογή νέων στρατηγικών 
κυκλοφοριακής ρύθμισης 

 
64226000-6 

 
Α.4 

 
τεμ. 

 
18 

  

5 
Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδό- 
τησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 
υλοποίηση νέων στρατηγικών 

 

64226000-6 
 

Α.5 
 

τεμ. 

 

18 
  

 
6 

Προμήθεια εφαρμογής για νομαδικές 
συσκευές τεχνολογίας Android και IOS 
για την υλοποίηση των συνεργατικών 
υπηρεσιών C-ITS 

 
64226000-6 

 
Α.6 

 
τεμ. 

 
1 

  

 
 

7 

Προμήθεια ασύρματης μονάδας 
διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας με το 
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και 
δαπάνες ασύρματης σύνδεσής του σε 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 
 

34996000-5 

 
 

Α.7 

 
 

τεμ. 

 
 

18 

  

 Προμήθεια του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για την τεχνολογική 
αναβάθμιση ρυθμιστή κυκλοφορίας 

  

Α.8 
    

8 
Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή 
εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως και 
8 σηματοδοτικών ομάδων 

 

34996000-5 
 

Α.8α 
 

τεμ. 3 
  

9 
Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή 
εξοπλισμένου για χωρητικότητα 9 έως 
και 12 σηματοδοτικών ομάδων 

 

34996000-5 
 

Α.8β 
 

τεμ. 4 
  

10 
Για "μεγάλου μεγέθους" ρυθμιστή 
εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως 20 
σηματοδοτικών ομάδων 

 

34996000-5 
 

Α.8γ 
 

τεμ. 1 
  

11 
Προμήθεια ασύρματου αισθητήρα 
ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

34996000-5 Α.9 τεμ. 38 
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12 

Προμήθεια ασύρματης μονάδας 
διεπαφής (Access Point) αισθητήρα 
ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

 
34996000-5 

 
Α.10 

 
τεμ. 

 

9 

  

13 
Προμήθεια ασύρματου αναμεταδότη για 
αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου 

34996000-5 Α.11 τεμ. 44 
  

 
14 

Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή, 
τύπου "παρουσίας" (στην γραμμή 
ανακοπής ή/και ανίχνευσης ουράς) 

 
34996000-5 

 
Α.12 

 
τεμ. 

 
1 

  

 

15 
Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή 
τύπου "προσέγγισης" (για την παράταση 
του χρονισμού σηματοδοτικής φάσης) 

 
34996000-5 

 
Α.13 

 
τεμ. 

 

1 

  

 
16 

Προμήθεια κομβίου αφής κλήσης πεζών, 
με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης 
για ΑΜΕΑ και με εξωτερικά συνδεδεμένο 
ηχείο και τοποθέτηση 

 

34996000-5 

 

Α.14 

 

τεμ. 

 

22 

  

 Προμήθεια αναρτημένου φωτεινού 
σηματοδότη με οπτική μονάδα 
φωτοδιόδων LED, προς αντικατά- 
σταση αντίστοιχου φθαρμένου, 
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου 
ανάρτησής του και τοποθέτηση 

  

 
Α.15 

    

 
17 

Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων 
τριών (3) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και 
φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) και 
πλαίσιο 

 
34996000-5 

 
Α.15α 

 
τεμ. 

 
43 

  

18 
Αναρτημένος σηματοδότης προειδο- 
ποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 300 χτ. 
και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) και πλαίσιο 

 

34996000-5 
 

Α.15Β 
 

τεμ. 3 
  

 Προμήθεια χαμηλού φωτεινού 
σηματοδότη με οπτική μονάδα 
φωτοδιόδων LED, προς αντικατά- 
σταση αντίστοιχου φθαρμένου και 
τοποθέτηση 

  

Α.16 

    

19 
Σηματοδότης οχημάτων τριών (3) 
πεδίων, διαμ. 200 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 

 

34996000-5 
 

Α.16α 
 

τεμ. 83 
  

20 
Σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, 
διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) 

34996000-5 Α.16Β τεμ. 108   

21 
Σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) 
πεδίων, διαμ. 200 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 

 

34996000-5 
 

Α.16γ 
 

τεμ. 13 
  

 
22 

Προμήθεια καταμετρητή αντίστροφης 
μέτρησης (countdown) για φωτ. 
σηματοδότες πεζών διαστάσεως 
φωτεινού δίσκου 200 mm 

 
34996000-5 

 
Α.17 

 
τεμ. 

 
22 

  

 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης, 
προς αντικατάσταση αντίστοιχων 
φθαρμένων 

  

Α.18 
    

23 Προμήθεια απλού ιστού σηματοδό- 
τησης, γαλβανισμένου 

45316200-7 Α.18α τεμ. 78 
  

24 
Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με 
βραχίονα, γαλβανισμένου 

45316200-7 Α.18Β τεμ. 33   

 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστών 
σηματοδότησης, προς αντικατάσταση 
αντίστοιχων φθαρμένων (χωρίς 
προμήθεια) 

  
Α.19 

    

25 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού 
σηματοδότησης 

45316200-7 Α.19α τεμ. 157 
  

26 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού 
σηματοδότησης με βραχίονα 

45316200-7 Α.19Β τεμ. 66   
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27 

Προμήθεια εξωτερικού περιβλήματος 
(χιτωνίου) ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ 
προς αντικατάσταση αντίστοιχου 
φθαρμένου 

 
45316200-7 

 
Α.20 

 
τεμ. 

 
9 

  

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ Φ.Π.Α. 24%  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε ........................... ΕΥΡΩ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

• Σύνολο αξίας των ειδών που θα προμηθευθούν € ………………………... 

• Δαπάνη για ΦΠΑ 24% € ………………………… 

• Σύνολο συμβατικής δαπάνης € ………………………… 

Τα ανωτέρω είδη και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. …… 
Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, ιδίως της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, καθώς και της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου. 

(Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι «ένωση οικονομικών φορέων» συμπληρώνονται και τα 
ακόλουθα: 

Αλληλέγγυα ευθύνη μελών της Ένωσης – Αντικατάσταση μέλους 

Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ των μελών της Ένωσης συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 

μόνον στις εσωτερικές σχέσεις τους και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Περιφέρειας 

ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, εάν οποιοδήποτε από τα μέλη της Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητάς 

του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, το άλλο 

μέλος συνεχίζει να έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Στην ως άνω περίπτωση ο 

Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την Περιφέρεια. Εάν, κατά την κρίση της 

Περιφέρειας, οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από το εναπομείναν μέλος της Ένωσης, η Σύμβαση 

υλοποιείται από το εν λόγω εναπομένον μέλος στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα 

αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση της Περιφέρειας περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων 

από το εναπομένον μέλος κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. 

Εφόσον η Περιφέρεια αποφασίσει σχετικά ότι το εναπομείναν μέλος δεν επαρκεί για να εκπληρώσει τους όρους 

της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του 

αποχωρούντος μέλους. Η Περιφέρεια εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που 

η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει 

τον Ανάδοχο έκπτωτο.) 

γ) Υπεργολαβία 
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος γνωστοποίησε στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, για τους οποίους έχει ήδη αποφασισθεί ότι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής και προσκόμισε τις σχετικές δηλώσεις για την ανάθεση των σχετικών 
ενεργειών. 

Ο ανάδοχος 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. 

δ) Τροποποίηση σύμβασης: 
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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.  
Προμήθειες ειδών είτε υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται σαν συμπληρωματικές είτε σαν μειωτικές αντίστοιχων επί 
μέρους προμηθειών ή υπηρεσιών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί συλλήβδην στα «παραδοτέα» της Μελέτης, θα 
τιμολογούνται με βάση την τιμή μονάδας του αντίστοιχου «παραδοτέου» μόνον για το μεταβαλλόμενο επί πλέον 
ή επί έλασσον τμήμα αυτού. 

ε) Εγγυήσεις: 
(i) Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε εγγύηση 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, 
ήτοι …………………………………., η οποία κατατέθηκε (πριν ή κατά) την υπογραφή της σύμβασης. 
Η κατατεθήσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό (ή ΑΔΑΜ) της διακήρυξης και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, το δε 
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 
Η εν λόγω εγγύηση θα αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του 
τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου. 
(ii) Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2, του άρθρου 72, του Ν.4412/2016, μετά την ολοκλήρωση της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και του τελευταίου τμηματικού αντικειμένου, ήτοι του συνόλου της 
σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει «εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας» για την αντίστοιχη 12- 
μηνη περίοδο που ορίσθηκε στο εδάφιο 6, της παράγρ. 1.3 της διακήρυξης, προς διασφάλιση ενδεχόμενης 
ανάγκης για την αποκατάσταση ελαττωμάτων που ενδεχομένως να ανακύψουν ή ζημιών που προκλήθηκαν από 
πλημμελή τεχνική υποστήριξη ή/και δυσλειτουργία λόγω ελαττωμάτων των παραδοθέντων αγαθών ή των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στο ποσό των 13.500,00 €, 
ήτοι σε ποσοστό περίπου 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς τον ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής 
λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης και επιπλέον τα αναφερόμενα στοιχεία στην παράγραφο 2.1.5 της παρούσας, το δε περιεχόμενό της 
οφείλει να είναι σύμφωνο προς τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και προς το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται με την διαδικασία που 
αναφέρεται στην παράγρ. 6.6 της παρούσας 

στ) Ποινικές ρήτρες: 

Η οποιαδήποτε κατά περίπτωση παραβίαση εκ μέρους του αναδόχου των ως άνω τασσόμενων προθεσμιών κατά 
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συνολικής ή/και τμηματικών, θα συνεπάγεται την κατ’ αντιστοιχία επιβολή 
κυρώσεων (ποινικών ρητρών), σε εφαρμογή της παραγρ. 1, του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι 
το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζονται οι ποινικές ρήτρες θα ανέρχονται σε ποσοστό 5% της επιμέρους αξίας 
των εκπροσθέσμως «παραδοτέων», όπως αυτά αναλύονται στον προϋπολογισμό προσφοράς του αναδόχου. Οι 
κατά περίπτωση εφαρμοστέες ποινικές ρήτρες θα αφαιρούνται/ συμψηφίζονται από/ με την αμοιβή του 
αναδόχου. Προκειμένου περί ποινικών ρητρών που τυχόν εφαρμόσθηκαν λόγω παραβίασης τμηματικής 
προθεσμίας, θα αίρονται στην περίπτωση της τήρησης από τον ανάδοχο της τελικής προθεσμίας. 
Η εφαρμογή εκ μέρους της Υπηρεσίας οιασδήποτε εκ των παραπάνω αναφερόμενων ποινικών ρητρών, για 
παραβίαση προθεσμιών, προϋποθέτει την έγγραφη προειδοποίηση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, για 
την εκτέλεση συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης του μέσα σε ρητά κατονομαζόμενα και εύλογα χρονικά 
όρια. 

ζ) Διοικητικές προσφυγές: 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων της διακήρυξης 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
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6.2. (Παραλαβή υλικών 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 30 ημερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών εφαρμόζεται το άρθρο 205Α του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

η) Διαδικασία παραλαβής: 
1) H παραλαβή των υλικών και των συναφών υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/16, από επιτροπές πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 221 του ως άνω νόμου. 
2) Κατά την διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προαναφερόμενων διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και μπορεί 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, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
3) Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
4) Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
220 του ν.4412/2016. 
5) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6) Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη 
τηςεπιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
7) Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από την 
σχετική κατά τα ανωτέρω απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 
κατ΄ έφεση εξέτασης. 
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8) Τα Πρωτόκολλα Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής (Π.Τ.Ο.Π.) των παραδοτέων θα συντάσσονται μετά την 
ποσοτική και ποιοτική εξέταση αυτών , ο έλεγχος δε τούτων θα πραγματοποιείται όπως αναφέρεται στα επόμενα 
εδάφια α΄ έως γ΄ και -κατά περίπτωση- θα υλοποιείται προ της ενσωμάτωσής τους ή/ και μετά απ’ αυτήν, 
εξαρτώμενος χρονικά σε ό, τι αφορά την άσκησή του από την τεχνική ιδιαιτερότητα του παραδοτέου και την 
εκάστοτε αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας. 

α) Για τον έλεγχο λαμβάνονται υπόψη, αφενός μεν τα παραστατικά που ορίζονται στην παράγρ. 6.1.3 της 
διακήρυξης για την παραλαβή των ειδών είτε στην αποθήκη υποδοχής των υλικών της Υπηρεσίας ή ακόμη και 
επί τόπου, εφόσον τούτο καθίσταται για τεχνικούς λόγους αναγκαίο, αφετέρου δε τα λοιπά στοιχεία 
(ενδεικτικά των υπολογισμών, των διαγραμμάτων κ.λ.π.) για την πλήρη επιμέτρηση των ποσοτήτων των υπό 
προμήθεια προϊόντων και των συναφών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 
β) Η ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων θα γίνεται με την μακροσκοπική εξέτασή τους και θα 
περιλαμβάνει την εκ μέρους της Επιτροπής Παραλαβής αντίστοιχη εξέταση των προς παραλαβή ειδών, κυρίως 
με την θεώρηση και την επιβεβαίωση -σε ό, τι αφορά την πληρότητά τους- δια της παραβολής των αντίστοιχων 
στοιχείων που προσκόμισε ο ανάδοχος (προέλευση, δηλώσεις, βεβαιώσεις πιστοποιημένων φορέων, τεχνικά 
έντυπα, περιγραφές κ.λ.π.) τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς του, όσο και εκ των υστέρων, κατά το 
στάδιο της έγκρισης της προμηθείας «προ ενσωμάτωσης» τούτων, όπως αναφέρεται στην παράγρ. 6.2.5 της 
παρούσας. Εργαστηριακές είτε άλλου είδους εξετάσεις, πέραν αυτών που προβλέπονται ρητά στους όρους των 
συμβατικών τευχών να εφαρμοσθούν κατά τον ποιοτικό έλεγχο των «παραδοτέων», δεν θα είναι υποχρεωτικές 
για τον ανάδοχο. 
γ) Η ποιοτική παραλαβή των συναφών υπηρεσιών θα διενεργείται επίσης μακροσκοπικά, κυρίως με τον έλεγχο 
της επάρκειας και της λειτουργικότητας των «παραδοτέων», στο βαθμό που τούτος θα καθίσταται εφικτός 
στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία διενεργείται, ανάλογα προς την πρόοδο της εκτέλεσης της 
σύμβασης. Τέλος, η ποιοτική παραλαβή θα μπορεί να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
προβλέπεται ρητά στους όρους των συμβατικών τευχών. 

θ) Τρόπος και χρόνος πληρωμής: 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - 
ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ…….. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ..................... με 
αριθ. ενάριθ. …………………... (Απόφαση υπ’ αριθμόν ……….. –…./…./20… Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
ΑΔΑ ....................................... ) 
Η πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με τη σχετική δήλωσή του που έχει συμπεριλάβει στον υποφάκελο της 
οικονομικής του προσφοράς, θα πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο (επιλέγεται ένα εκ των επομένων 
εδαφίων α και β): 

 Με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο τρόπος αυτός πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, είτε

 Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50%, κατά το σχετικό αίτημα του αναδόχου, της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, §1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την 
οριστική παραλαβή -κατά περίπτωση- των “παραδοτέων”. 

Η παραπάνω προκαταβολή της παραγρ. (β) θα είναι -όπως αναφέρεται- έντοκη και θα χορηγείται τμηματικά 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους: 

1) Ο ανάδοχος οφείλει για την εκάστοτε χορήγησή της να υποβάλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα, στο οποίο θα 
καθορίζεται το υπ’ αυτού αιτούμενο σχετικό ποσό. Το ύψος του ποσού της προκαταβολής που ο ανάδοχος θα 
δικαιούται, δύναται να ανέρχεται στο 50% της προϋπολογιζόμενης αθροιστικά δαπάνης των «παραδοτέων», η 
έναρξη εκτέλεσης των οποίων στο εγκεκριμένο «Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα» προβλέπεται να συντελεσθεί εντός 
του τρέχοντος ή/ και του επόμενου τριμήνου του τρέχοντος. Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού του αναδόχου, 
ήτοι της ενήμερης καταβολής της αιτηθείσας υπ’ αυτού προκαταβολής, θα υπάγεται στις γενικότερες ρυθμίσεις 
που αφορούν την  εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος. 

2) Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
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ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (παράγρ. 6 του ως άνω 
άρθρου του νόμου). 
Ειδικότερα για εκείνα τα ζητήματα διαδικαστικής κυρίως φύσεως, όπως π.χ. σε περίπτωση υπερημερίας του 
Εργοδότη (αρμόδιου Φορέα) στην έγκριση είτε/και στην εξόφληση των λογαριασμών –του αναδόχου, είτε στην 
εμπρόθεσμη χορήγηση της προκαταβολής, θα εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ που ενσωματώθηκε στο 
εσωτερικό Δίκαιο με τον Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013(ΦΕΚ 107/9-5- 
2013), πλην των διατάξεων που καταργήθηκαν με το άρθρο 377, παράγρ. 1 σημείο (13) του Ν.4412 /2016.5.1.2. 

3) 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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016)1 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

2. Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος αποδέχεται και αναλαμβάνει την προμήθεια και την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται από 
την συμβατική Μελέτη με τους όρους που αναφέρονται στις προηγούμενες ενότητες. Επιπλέον: 
2.1) 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. 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. 

2.2) Ο ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης οφείλει να διαθέτει έμπειρο και 
επαρκές τεχνικό προσωπικό, ιδίως δε να διαθέτει τη στελέχωση σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο 
δεσμεύθηκε ότι θα απασχολεί, σύμφωνα προς τα σχετικά στοιχεία που υπέβαλε κατά τον διαγωνισμό. Στην 
περίπτωση που ο ανάδοχος σκοπεύει κατά τους όρους της παραγρ. 2.2.8 της διακήρυξης να χρησιμοποιήσει τις 
υπηρεσίες «τρίτου φορέα», για την απόκτηση απ’ αυτόν της ζητούμενης από την διακήρυξη τεχνικής ικανότητας, 
η στελέχωση σε προσωπικό οφείλει να είναι αυτή που δηλώθηκε υπεύθυνα κατά τον διαγωνισμό ότι διαθέτει ο 
«τρίτος φορέας». 

                                                           
1 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και 

απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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2.3) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

2.4) 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. Σε περίπτωση που 
ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια - 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η διαδικασία της 
αντικατάστασής του προϋποθέτει την υποβολή αίτησης του αναδόχου προς την Α.Α. αιτιολογούσας τους λόγους 
που επιβάλλουν την αιτούμενη αντικατάσταση και στην συνέχεια την κατ’ αρχήν έγκρισή της, έπειτα δε την 
υποβολή εκ μέρους του αναδόχου όλων των αντίστοιχων για τον υποψήφιο αντικαταστάτη «δικαιολογητικών 
επιλογής» και καταλληλότητας («μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού») που προβλέπονται στην παρούσα 
διακήρυξη κατά το στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης, προκειμένου να εγκριθεί οριστικά εκ μέρους της Α.Α. η 
αντικατάσταση. 

2.5) Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

2.6) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, να διευθύνει τις υπό 
εκτέλεση εργασίες/υπηρεσίες αυτοπροσώπως (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) είτε με ειδικά εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του (υποχρεωτικά εάν είναι νομικό πρόσωπο) που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, 
καθώς επίσης και τον αναπληρωτή αυτού του τελευταίου με τα αυτά προσόντα. Τα ως άνω άτομα οφείλουν να 
διαθέτουν την κατάρτιση και προσόντα που ορίζονται στις παράγρ. 2.2.6.β εδάφια (i) και (ii) καθώς και 
2.2.9.2.Β.4.β της διακήρυξης, να είναι δε εκείνα που ο ανάδοχος κατά τον διαγωνισμό, αναφερόμενος 
στουςανθρώπινους πόρους της επιχείρησής του, δήλωσε στα προσκομισθέντα στοιχεία προς αξιολόγηση της 
προσφοράς του και δεσμεύθηκε ότι θα διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης. Για την υπογραφή από τον 
ανάδοχο οποιωνδήποτε εγγράφων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, ελλείψει αναλυτικότερου 
σχετικού με το αντικείμενο της σύμβασης διαδικαστικού πλαισίου του νόμου εφαρμόζονται αναλογικά προς το 
άρθρο 143 του Ν. 4412/2016 οι σχετικές διατάξεις "περί εκπροσώπησης". Τα παραπάνω αναφερόμενα στο παρόν 
άρθρο πρόσωπα μπορούν, εφόσον τύχουν σχετικής εξουσιοδότησης από τον ανάδοχο που θα κατατεθεί στην 
Υπηρεσία, να τον αντιπροσωπεύουν επίσης και κατά την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν 
την παρούσα σύμβαση και αναφέρονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας, όπως Πρωτοκόλλων Τμηματικής 
Οριστικής Παραλαβής (Π.Τ.Ο.Π.) 

2.7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Μελέτη και τα σχετικά με 
αυτήν σχέδια και διαγράμματα κ.λ.π. να τηρεί τις διαστάσεις και την διάταξη των διαφόρων τμημάτων ή μερών 
κλπ, και να συμμορφώνεται επακριβώς προς τις διατάξεις της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών της 
Μελέτης. 

2.8) Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια που δεν είχαν 
προβλεφθεί, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις 
του για την αντιμετώπισή τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της 
Υπηρεσίας. 

2.9) Ο ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην 
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παρούσα «παραδοτέων», που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται 
μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεπομένων. Για κάθε μεταβολή, από την 
οποία προέρχεται οικονομία, καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η ανάλογη δαπάνη προς την αντιπαροχή τούτου. 

2.10) Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επείγοντα περιστατικά που ενέχουν κίνδυνο για την κυκλοφοριακή ασφάλεια 
να συμμορφώνεται προς τις προφορικές εντολές του Επόπτη. Στην περίπτωση όμως αυτή, η οποιαδήποτε εντολή 
οφείλει να καταχωρείται είτε εκ μέρους του Επόπτη , είτε από τον ίδιο τον ανάδοχο – εν είδει γραπτής 
επιβεβαίωσης – στο ημερολόγιο της σύμβασης. 

2.11) Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος έχει ήδη δηλώσει εγγράφως στην Δ/νουσα Υπηρεσία την 
έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή της διεύθυνση, σε περίπτωση δε οποιασδήποτε σχετικής μελλοντικής 
μεταβολής των εν λόγω στοιχείων μέχρις της περαίωσης και οριστικής παραλαβής της παρούσας σύμβασης, θα 
είναι επίσης υποχρεωμένος να αναφέρει την εν λόγω μεταβολή πάραυτα. Με γραπτή δήλωσή του επίσης ο 
ανάδοχος, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και δεν είναι ο ίδιος κάτοικος Ιωαννίνων, είτε οπωσδήποτε εάν είναι 
νομικό πρόσωπο, θα διορίσει τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως με την δήλωση αυτή και έγγραφη 
αποδοχή του διορισμού του από τον αντίκλητο. Ο αντίκλητος θα πρέπει να είναι κάτοικος Ιωαννίνων , προς αυτόν 
δε θα κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή του αντικλήτου όπως επίσης και κάθε μεταβολή 
της διεύθυνσής του κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα πρέπει να αναφέρεται πάραυτα στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

2.12) Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο ανάδοχος ή ο αντίκλητός του στην διεύθυνση που δήλωσε για να 
παραλάβει, είτε αν τούτος αρνηθεί να παραλάβει έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή αυτόν τούτον τον 
αντίκλητο, τότε τούτο κοινοποιείται μέσω της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή άλλου δημοσίου οργάνου στη 
δηλωθείσα διεύθυνσή τους, εφαρμοζόμενων ανάλογα στην τελευταία αυτή περίπτωση των σχετικών διατάξεων 
της Πολιτικής Δικονομίας και συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού επίδοσης ή θυροκόλλησης (κατά τις 
διατάξεις του Κ.Π.Δ.). 

2.13) Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της παρούσας 
και θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
των συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 

Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια. 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που 
συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η 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 του Ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικήςπράξης ή παράλειψης. 
Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται 
τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων εκτός και αν αλλιώς προβλέπεται από τις κατά περίπτβωση διατάξης περί απονομής 
δικαιοσύνης. 

Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

3. Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα. 
Η παρούσα σύμβαση προμήθειας θα   έχει   διάρκεια   15   μηνών   και   συνεπώς   θα   ολοκληρωθεί   την 
…………………………….., μετά το πέρας της οποίας θα επακολουθήσει ο χρόνος «εγγύησης της καλής λειτουργίας» της 
σύμβασης διαρκείας 12 μηνών. Ακολουθεί το Χρονοδιάγραμμα Προμήθειας. 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 73 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης και τα παραδοτέα της σύμβασης. 
Χρονοδιάγραμμα 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15 ΜΗΝΕΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΤΙΜΟΛ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1 
Προμήθεια Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 

Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 
Α.1 

                

2 
Προμήθεια διακομιστή μηνυμάτων SPAT/MAP/DENV 

για την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών 
Α.2 

                

3 Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας Α.3 
                

 
4 

Ανασύνταξη προγραμμάτων σηματοδότησης με σκοπό 

τη βελτιστοποίησή τους για την εφαρμογή νέων 

στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 

 
Α.4 

                

5 
Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 

ρυθμιστή κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων 
Α.5 

                

 
6 

Προμήθεια εφαρμογής για νομαδικές συσκευές 

τεχνολογίας Android και IOS για την υλοποίηση των 

συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 

 
Α.6 

                

 
 

7 

Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής ρυθμιστή 

κυκλοφορίας με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

και Ελέγχου Φωτ.Σηματοδότησης και δαπάνες 

ασύρματης σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής 

 
 

Α.7 

                

 
 
 
 

8 

Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 

τεχνολογική αναβάθμιση ρυθμιστή κυκλοφορίας 
Α.8 

  

Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή εξοπλισμένου για 

χωρητικότητα έως και 8 σηματοδοτικών ομάδων 
Α.8α 

                

Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή εξοπλισμένου για 

χωρητικότητα 9 έως και 12 σηματοδοτικών ομάδων 
Α.8β 

                

Για "μεγάλου μεγέθους" ρυθμιστή εξοπλισμένου για 

χωρητικότητα έως 20 σηματοδοτικών ομάδων 
Α.8γ 

                

9 
Προμήθεια ασύρματου αισθητήρα ανίχνευσης 

οχημάτων μαγνητικού τύπου 
Α.9 

                

10 
Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής (Access 

Point) αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 
Α.10 
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11 
Προμήθεια ασύρματου αναμεταδότη για αισθητήρες 

ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

 

Α.11 
               

 
12 

Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή, τύπου 

"παρουσίας"  (στην γραμμή  ανακοπής ή/και 

ανίχνευσης ουράς) 

 
Α.12 

               

 
13 

Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή τύπου 

"προσέγγισης" (για την παράταση του χρονισμού 

σηματοδοτικής φάσης) 

 
Α.13 

               

 
14 

Προμήθεια κομβίου αφής κλήσης πεζών, με συσκευή 

ηχητικής προειδοποίησης για ΑΜΕΑ και με εξωτερικά 

συνδεδεμένο ηχείο και τοποθέτηση 

 
Α.14 

               

 
 
 
 

 
15 

Προμήθεια αναρτημένου φωτεινού σηματοδότη με 

οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς 

αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου, 

συμπεριλαμβανομένου  του  πλαισίου  ανάρτησής 

του και τοποθέτηση 

 

 
Α.15 

 

Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) 

πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) 

ή (κο-κι-κι) και πλαίσιο 

 
Α.15α 

               

Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) 

πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) και 

πλαίσιο 

 
Α.15β 

               

 
 
 
 
 

16 

Προμήθεια χαμηλού φωτεινού σηματοδότη με 

οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς 

αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου και 

τοποθέτηση 

 

Α.16 

 

Σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 

mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 
Α.16α 

               

Σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm 

και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) 
Α.16β 

               

Σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 

200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 
Α.16γ 

               

 
17 

Προμήθεια καταμετρητή αντίστροφης μέτρησης 

(countdown) για φωτ. σηματοδότες πεζών 

διαστάσεως φωτεινού δίσκου 200 mm 

 
Α.17 

               

 
 
 

18 

Προμήθεια ιστών σηματοδότησης, προς 

αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων 

 
Α.18 

 

Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης, 

γαλβανισμένου 

 
Α.18α 

               

Προμήθεια   ιστού   σηματοδότησης με βραχίονα, 

γαλβανισμένου 

 
Α.18β 
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19 

Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστών σηματοδότησης, 

προς αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων 

(χωρίς προμήθεια) 

 
Α.19 

 

Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού 

σηματοδότησης 

 

Α.19α 
               

Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με 

βραχίονα 

 

Α.19β 
               

 
20 

Προμήθεια εξωτερικού περιβλήματος (χιτωνίου) 

ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ προς αντικατάσταση 

αντίστοιχου φθαρμένου 

 
Α.20 

               

 
 
 

H παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 
ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
Με Εντολή Δημάρχου 

Ο Αντιδήμαρχος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 830.000,00 € 

Κ.Α.: 64.7341.005 

 

 

      ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

΄΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΄΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   ΄΄ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. ΣΥΝΟΨΗ 

 

1.1 Περιγραφή φυσικού αντικειμένου 
 

 Στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα των Ιωαννίνων λειτουργούν περίπου τριάντα 

(30) σηματοδοτούμενοι κόμβοι, οι οποίοι συνθέτουν ένα ενιαίο δίκτυο ελέγχου της κυκλοφορίας 

της πόλης. Στο Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Ιωαννιτών προτείνεται η διατήρηση των περισσότερων από 

αυτούς καθώς και η μετατροπή ενός σημαντικού αριθμού σε κυκλικούς κόμβους (roundabouts) 

τόσο ισόπεδους (συντριπτική πλειοψηφία) όσο και ανισόπεδους (κόμβος Περιφερειακής Οδού 

και Λ. Νιάρχου- Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο).  

 Στην επόμενη χρονική περίοδο (μέχρι το 2023) σχεδιάζεται η κατασκευή πέντε (5) 

κυκλικών κόμβων τόσο από την Περιφέρεια Ηπείρου όσο και από τον Δήμο Ιωαννιτών με άμεση 

συνέπεια την κατάργηση της υποδομής των φωτεινών σηματοδοτών στους κόμβους αυτούς. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι κόμβοι για τους οποίους υπάρχει άμεσος σχεδιασμός 

για την μετατροπή τους σε κυκλικούς καθώς και ο Φορέας Υλοποίησης: 

α/α Περιγραφή Κόμβου Υπεύθυνος Φορέας 

1. 
Λ. Δωδώνης/Πυρσινέλα/Ν. Ζέρβα/Σπύρου 

(ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ) 

Δήμος Ιωαννιτών 

2. Λεωφ. Γράμμου/Κωνσταντινουπόλεως (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ) Δήμος Ιωαννιτών 

3. Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων/Περιφερειακή Οδός (Τ.Ε.Ι) Περιφέρεια Ηπείρου 

4. Περιφερειακή Οδός/Λ. Νιάρχου  Περιφέρεια Ηπείρου 

5. Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων/ Λ. Νιάρχου Περιφέρεια Ηπείρου 

 

 Στην περιοχή εφαρμογής παραμένουν ενεργές οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις φωτεινής 

σηματοδότησης, που αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Στον ίδιο Πίνακα φαίνεται 

επίσης ο υπεύθυνος Φορέας για τον κάθε κόμβο. 

α/α Περιγραφή Κόμβου Υπεύθυνος Φορέας 

1. Β. Ηπείρου / Βηλαρά /Παπατούκου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) Δήμος Ιωαννιτών 

2. Β. Ηπείρου / Μεγ. Αλεξάνδρου (ΣΚΟΡΠΙΟΣ) Δήμος Ιωαννιτών 

3. Σπ. Λάμπρου / Χρηστοβασίλη Δήμος Ιωαννιτών 
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4. Σπ. Λάμπρου / Χ.Πάτση/ Σουλίου (ΠΛ.ΠΑΡΓΗΣ) Δήμος Ιωαννιτών 

5. 28ης Οκτωβρίου / Φ.Τζαβέλλα/Τρικούπη (ΠΑΛΛΑΔΙΟ) Δήμος Ιωαννιτών 

6. Φιλίππου / Παπατούκου (ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ) Δήμος Ιωαννιτών 

7. 
Λεωφ. Δωδώνης / 28ης Οκτωβρίου / Μπιζανίου 

(ΔΙΕΘΝΕΣ) 

Δήμος Ιωαννιτών 

8. 
Λεωφ. Δωδώνης / Καποδιστρίου / Τσαλδάρη 

(ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 

Δήμος Ιωαννιτών 

9. Λεωφ. Δωδώνης / ΚενάνΜεσαρέ (ΔΟΜΠΟΛΗ) Δήμος Ιωαννιτών 

10. Λεωφ. Δωδώνης / Σάββα Νικολάτου (ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ) Περιφέρεια Ηπείρου 

11. Λεωφ. Δωδώνης / Γιαννιώτικο Σαλόνι Περιφέρεια Ηπείρου 

12. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας Μπάφρα - Πεδινή Περιφέρεια Ηπείρου 

13. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας Τελωνείο Περιφέρεια Ηπείρου 

14. ΚενάνΜεσαρέ / Βελισαρίου Δήμος Ιωαννιτών 

15. ΚενάνΜεσαρέ / Βεργίνας Δήμος Ιωαννιτών 

16. Περιφερειακή Π.Ασημακοπούλου (ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ) Περιφέρεια Ηπείρου 

17. Περιφερειακή / Κάτω Μάρμαρα Περιφέρεια Ηπείρου 

18. Περιφερειακή / Σταυράκι Περιφέρεια Ηπείρου 

19. Επ.Ο. Σταυρακίου - Μάρμαρα Σταυράκι Περιφέρεια Ηπείρου 

20. Περιφερειακή / Ολυμπιάδα Περιφέρεια Ηπείρου 

21. 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας Περιφερειακή 

(ΔΕΣΜΟΣ) 

Περιφέρεια Ηπείρου 

22. 
Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων / διασταύρωση 

Αεροδρομίου 

Περιφέρεια Ηπείρου 

23. Λεωφ. Γράμμου / Τσιάρα / Τάτση (ΛΕΜΟΝΙΑ) Περιφέρεια Ηπείρου 

24. Ε.Ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων Πέραμα Κ1 Περιφέρεια Ηπείρου 

25. Ε.Ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων Πέραμα Κ2 Περιφέρεια Ηπείρου 

 

 Οι εγκατεστημένοι ρυθμιστές κυκλοφορίας, που ελέγχουν τους φωτεινούς σηματοδότες 

στους κόμβους ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, διαθέτουν 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό συμβατό, από άποψη δυνατοτήτων επικοινωνίας και συνδεσιμότητας με 

σύστημα κεντρικού ελέγχου, αφού προέρχονται από τον ίδιο τεχνολογικό πάροχο, γεγονός που 

εξασφαλίζει μελλοντικά τη δυνατότητα εγκατάστασης ενιαίου συστήματος κεντρικού ελέγχου 

(για τους κόμβους ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου) χωρίς να απαιτείται η συνολική 

αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού πεδίου. 

 Υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 

παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας στο δίκτυο φωτεινών σηματοδοτών 

αρμοδιότητας του Δήμου Ιωαννιτών. Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
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αφενός ενός συστήματος κεντρικού ελέγχου της λειτουργίας των συστημάτων  ρύθμισης της 

κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες που θα επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης 

στρατηγικής διαχείρισης της κυκλοφορίας και αφετέρου ενός συστήματος πληροφόρησης των 

μετακινούμενων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 

(C-ITS cooperative intelligent transport system).  

 Η παρούσα προμήθεια με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» θα κατατεθεί στα πλαίσια της πρόσκλησης 

81/2019 της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου  (Α/Α ΟΠΣ: 3721) με τίτλο: «Παρεμβάσεις που 

συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων». Η   

πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων στα αστικά 

κέντρα της περιφέρειας, στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, στοχεύοντας αφενός 

στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού 

συστήματος μεταφορών και αφετέρου στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στην αύξηση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παρούσα 

πρόταση του Δήμου Ιωαννιτών περιλαμβάνει:  

■ Εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 

για την online επιτήρηση της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και της εξέλιξης 

του προγράμματος σηματοδότησης, τη διάγνωση των βλαβών, τη συλλογή δεδομένων 

λειτουργίας και μετρήσεων κυκλοφορίας, την εκ του μακρόθεν παραμετροποίηση και 

προγραμματισμό των ρυθμιστών και την εφαρμογή προσαρμοστικών στην κυκλοφορία 

μεθόδων ελέγχου της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών. 

■ Ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Μοντέλου και εκπόνηση ολοκληρωμένων στρατηγικών 

διαχείρισης της κυκλοφορίας. Για τη δημιουργία των στρατηγικών διαχείρισης 

κυκλοφορίας και την αξιολόγησή τους, θα διαμορφωθεί βαθμονομημένο κυκλοφοριακό 

μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας σε μικροσκοπικό επίπεδο, με τη βοήθεια 

λογισμικού προσομοίωσης, με πλήρη αποτύπωση της ζήτησης για μετακινήσεις (π.χ. 

μητρώα προέλευσης-προορισμού), της προσφοράς (π.χ. αναλυτικά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του δικτύου σε επίπεδο λωρίδας) καθώς και του ελέγχου της 

κυκλοφορίας (π.χ. σηματοδότες και προγράμματα) και της ενημέρωσης των 

μετακινούμενων. Εκτός των κυκλοφοριακών δεδομένων, το κυκλοφοριακό μοντέλο θα 

έχει τη δυνατότητα εξαγωγής περιβαλλοντικών δεδομένων, όπως εκπομπών CO2 των 

οχημάτων. Τα προγράμματα σηματοδότησης θα υπολογισθούν με γνώμονα την 

ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής και του αριθμού στάσεων σε φωτεινούς 

σηματοδότες καθώς και την επίτευξη συντονισμού με λειτουργία “πράσινου κύματος”, 

όπου τούτο είναι εφικτό. Για την αξιολόγηση και εφαρμογή των στρατηγικών θα 

διαμορφωθούν οι απαραίτητοι δείκτες απόδοσης, οι οποίοι εκτός των κυκλοφοριακών 

δεδομένων θα μπορούν να αξιοποιούν και άλλα δεδομένα, όπως περιβαλλοντικά. Τέλος, 

οι στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας θα αξιολογούνται στο περιβάλλον 

προσομοίωσης πριν την εφαρμογή τους. 

■ Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Στρατηγικών και Παρακολούθησης της 

Κυκλοφορίας με στόχο την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας, τη βελτίωση των 

χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και την ενημέρωση των μετακινούμενων. 

Επέκταση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των 

μετακινούμενων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 

Μεταφορών C-ITS. Συγκεκριμένα, το σύστημα πληροφόρησης των μετακινούμενων θα 

περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: 

Υπηρεσία GLOSA 

Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA): Υπηρεσία ενημέρωσης για την 

προβλεπόμενη διάρκεια της πράσινης και κόκκινης ένδειξης των σχετικών φωτεινών 

σηματοδοτών καθώς και την προτεινόμενη ταχύτητα πορείας, ώστε το όχημα να κινηθεί 
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βέλτιστα από άποψη ασφάλειας, μείωσης του χρόνου αναμονής στον κόμβο και μείωσης 

εκπομπής ρύπων. 

Υπηρεσία IVS 

In Vehicle Signage (IVS): Υπηρεσία ενημέρωσης εντός του οχήματος για πινακίδες 

σήμανσης (στατικές και δυναμικές), ώστε να αναγνωρίζουν οι οδηγοί δυνητικά 

επικίνδυνες συνθήκες ή και άλλη πληροφόρηση σχετική με την κυκλοφορία. 

Οι υπηρεσίες GLOSA και IVS θα παρέχονται μέσω εφαρμογής Android και IOs για έξυπνες 

συσκευές (κινητά και tablets). 

■ Ενσωμάτωση σε όλους τους ρυθμιστές του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διασύνδεσή 

τους, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας και πρωτοκόλλου TCP/IP, με το Κέντρο 

Ελέγχου.  

■ Αναβάθμιση παλιών ρυθμιστών κυκλοφορίας, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν 

σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου κυκλοφορίας και συνεργατικών υπηρεσιών για την 

πληροφόρηση των μετακινούμενων. 

■ Εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης της κυκλοφορίας, ασύρματης τεχνολογίας για 

την ελαχιστοποίηση της παρέμβασης/όχλησης στο αστικό περιβάλλον. Οι ασύρματοι 

αισθητήρες θα τοποθετούνται εντός του οδοστρώματος ανά λωρίδα κυκλοφορίας και θα 

εντοπίζουν την παρουσία των οχημάτων, καταμετρώντας την μεταβολή του μαγνητικού 

πεδίου της γης που προκαλείται από την παρουσία μεταλλικής μάζας. Οι αισθητήρες θα 

διαθέτουν μπαταρία με διάρκεια ζωής της τάξης των δέκα (10) ετών, ενώ η επικοινωνία 

τους με τους αντίστοιχους ρυθμιστές θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ασύρματων 

αναμεταδοτών μεγάλης εμβέλειας.  

■ Εγκατάσταση μικροκυμματικών ανιχνευτών οχημάτων (radar) για την εφαρμογή 

μεθόδων τοπικής επενέργειας από την κυκλοφορίας (μικρορύθμιση), όπως κλήση ή/και 

παράταση φάσης προγράμματος σηματοδότησης. 

■ Αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών λαμπτήρων πυράκτωσης με νέους τεχνολογίας LED 

χαμηλής κατανάλωσης και αναβαθμισμένων φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα 

με τον ισχύοντα Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό.  

■ Εγκατάσταση σε επιλεγμένες διαβάσεις πεζών καταμετρητών αντίστροφης μέτρησης 

(countdown) για την πληροφόρηση των πεζών.  

■ Εγκατάσταση συσκευών ηχητικής σήμανσης σε λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με 

σταθερές ή επενεργούμενες φάσεις πεζών και με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο, για την 

υποβοήθηση της κινητικότητας ατόμων με πρόβλημα όρασης (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό.  

■ Αντικατάσταση των φθαρμένων ιστών σηματοδότησης με νέους γαλβανισμένους και 

βαμμένους. 
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1.2   Στόχοι 
 

Με την παρούσα προμήθεια αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός πεδίου των εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης, εγκαθίσταται εκτεταμένο σύστημα καταμέτρησης της κυκλοφορίας, 
εγκαθίσταται Κέντρο Ελέγχου και αναπτύσσεται σύστημα πληροφόρησης των μετακινούμενων 
με σκοπό να επιτευχθεί: 

1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης 

2. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών αέριων ρύπων των οχημάτων 

3. Διασφάλιση της κίνησης των ΑΜΕΑ στους σηματοδοτούμενους κόμβους 
4. Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής και εξοπλισμού και αναβάθμισή του μόνο όπου 

κρίνεται απαραίτητο, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονες τεχνολογίες 
5. Παροχή, όπου τούτο είναι κατά τη παρούσα φάση εφικτό, δια-λειτουργικότητας μέσω 

διεπαφής με τρίτα ή/και υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης της κινητικότητας των 
πολιτών (συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, μετρητικά, πληροφόρησης)  

 

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  

Η αντικατάσταση των παλιών φωτεινών σηματοδοτών ξεπερασμένης τεχνολογίας  λαμπτήρων 

πυράκτωσης από νέους τεχνολογίας LED θα επιφέρει σημαντική μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας. 

 

Μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων 

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων 

συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας και πληροφόρησης των μετακινούμενων είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αξιολόγηση και εφαρμογή 

στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση του χρόνου αναμονής 

σε φωτεινούς σηματοδότες, στη μείωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και 

στη γενικότερη εξομάλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων που θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και τη συνεπαγόμενη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων. 

 

Διασφάλιση της κίνησης των ΑΜΕΑ 

Με την εγκατάσταση συσκευών κλήσης πεζών, κατάλληλες για άτομα με προβλήματα όρασης 

και ακοής (ηχητικές / δονητικές διατάξεις), σε σηματοδοτούμενους κόμβους θα παρέχονται τα 

απαιτούμενα βάση του Εθνικού Κανονισμού ηχητικά σήματα και σήματα αφής με δόνηση, ώστε 

τα ΑΜΕΑ να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια. 

 

Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής και εξοπλισμού 

Με την παρούσα πρόταση προβλέπεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας 

νέας τεχνολογίας, οι οποίοι κατά προσέγγιση είναι περίπου οι μισοί του όλου πληθυσμού των 

ρυθμιστών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής, ενώ οι υπόλοιποι ρυθμιστές παλιότερης 

τεχνολογίας θα αναβαθμιστούν με αντικατάσταση/προσθήκη ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης, 

θα αξιοποιηθεί πλήρως η υφιστάμενη υποδομή υπόγειων δικτύων και καλωδιώσεων. 

Επιπρόσθετα προβλέπεται, όπου τούτο κατά τη παρούσα φάση καταστεί εφικτό, η αξιοποίηση 

του υφιστάμενου συστήματος πληροφόρησης με πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, αλλά και 

των εγκατεστημένων ή προς εγκατάσταση -μέσω άλλων δράσεων- μετρητικών συστημάτων 

κυκλοφορίας και καταγραφής διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων. 
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Παροχή δια-λειτουργικότητας  με τα υφιστάμενα συστήματα 

Θα αναπτυχθούν λογισμικές διεπαφές, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η διασύνδεση με τρίτα 

ή/και υφιστάμενα συστήματα πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και μετρητικών σταθμών 

κυκλοφορίας, όπου τούτο κατά τη παρούσα φάση καταστεί εφικτό, ώστε αφενός να μπορούν 

να συλλέγονται δεδομένα από τρίτα μετρητικά συστήματα, τα οποία θα μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τις στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας, και αφετέρου να μπορούν να 

αποστέλλονται μηνύματα πληροφόρησης μετακινούμενων προς πινακίδες μεταβλητών 

μηνυμάτων. Με την εξασφάλιση της δια-λειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων θα 

δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο, πρωτοποριακό και βιώσιμο πλαίσιο διαχείρισης της αστικής 

κινητικότητας.    

  
2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2.1 Εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης 
 

 Συνοπτικά, ο αριθμός σηματοδοτούμενων κόμβων εντός του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της πόλης των Ιωαννίνων που θα παραμείνουν μελλοντικά σε λειτουργία είναι 

είκοσι πέντε (25) και στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύονται ανά οδικό άξονα και συναφή 

περιοχή: 

 

Περιοχή / Οδικός άξονας Αριθμός 

Κόμβων 

Λεωφόρος Δωδώνης από τον κόμβο στο Γιαννιώτικο 

Σαλόνι έως τον κόμβο 28ης Οκτωβρίου/ Μπιζανίου 

(ΔΙΕΘΝΕΣ)  

5 

Λεωφόρος Κενάν Μεσαρέ 2 

Περιφερειακή οδός από την Ε.Ο. Άρτας – Ιωαννίνων έως 

τον κόμβο Αεροδρομίου 
7 

Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας 2 

Άξονας 28ης Οκτωβρίου 1 

Στον άξονα Σπύρου Λάμπρου-  Β.Ηπείρου - 

Μ.Αλεξάνδρου(και Δ.Πατατούκα) 
5 

Λεωφόρος Γράμμου 1 

Ε.Ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων 2 

Άθροισμα: 25 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται ο αναλυτικός κατάλογος των εγκαταστάσεων.  

 

2.1.1 Εξοπλισμός των Εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης 
 

Οι εγκαταστάσεις πεδίου στους κόμβους πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των 

Ιωαννίνων αποτελούνται από τα παρακάτω δύο διακριτά μέρη:  

1. Από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του πεδίου που περιλαμβάνει:  
i. το ρυθμιστή κυκλοφορίας (υλικό και λογισμικό),  
ii. το ερμάριο στης συσκευής ρύθμισης κυκλοφορίας μαζί με τη βάση πάκτωσης, 
iii. τους κάθε κατηγορίας υφιστάμενους ανιχνευτές κυκλοφορίας και τους φωρατές 

(κομβία κλήσης) πεζών. 
2. Από τον λοιπό εξοπλισμό του πεδίου που περιλαμβάνει: 





8 
 

i. τους φωτεινούς σηματοδότες, 
ii. το ηλεκτρικό ερμάριο μικτονόμησης, την ηλεκτρική παροχή και τους γειωτές, 
iii. τους ιστούς σηματοδότησης, χαμηλούς και με βραχίονα, 
iv. τα καλωδιακά δίκτυα ζεύξης των σηματοδοτών και την αντίστοιχη υποδομή τους  

(βάσεις ιστών, πινάκων, σωληνώσεις διέλευσης καλωδίων και φρεάτια  
διακλάδωσης κ.λ.π.).  

 

Παρακάτω αναφέρονται τα ιδιαίτερα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά των παραπάνω μερών 

που απαρτίζουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κεντρικού Τομέα. 

2.1.2 Ρυθμιστές κυκλοφορίας 
 

Οι ρυθμιστές κυκλοφορίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης είναι κατασκευής του 

Ιταλικού Οίκου SCAE (Semafori Controlli Automazione Elettronica S.p.A.), με έδρα το 

Μιλάνο/Segrate της Ιταλίας. Ο τύπος των εγκατεστημένων ρυθμιστών στους προαναφερόμενους 

κόμβους και ο αντίστοιχος αριθμός τους, έχουν ως εξής: 

i. Ρυθμιστές τύπου ΜΤ4000 τεμ. 6 
ii. Ρυθμιστές τύπου MP1 τεμ. 2 
iii. Ρυθμιστές τύπου ΜΤ4040  τεμ. 2 
iv. Ρυθμιστές τύπου STC4012  τεμ. 2 
v. Ρυθμιστές τύπου PEGASO τεμ.  4 
vi. Ρυθμιστές τύπου VEGA τεμ. 2 

Οι ρυθμιστές κυκλοφορίας των τύπων ΜΤ4000 και ΜΡ1 είναι παλιάς τεχνολογίας, δεν διαθέτουν 

σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν πληρούν τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και δεν 

έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης σε σύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Ως εκ τούτου, αυτοί οι 

ρυθμιστές προβλέπεται να αναβαθμιστούν, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 

υποστηρίζουν σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου κυκλοφορίας και συνεργατικών υπηρεσιών για 

την πληροφόρηση των μετακινούμενων. 

Οι υπόλοιποι ρυθμιστές κυκλοφορίας διαθέτουν σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά, πληρούν τα 

σχετικά με την φωτεινή σηματοδότηση Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN12675:2000, EN50293 και HD638 

S1:2001 +A1:2006, ιδιαίτερα δε οι της παραγρ. (v) και (vi) που έχουν εγκατασταθεί σχετικά 

πρόσφατα σε αναβάθμιση υφιστάμενων, πληρούν επί πλέον και τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ΕΝ50556:2011, καθώς και του πρόσφατου ελληνικού Εθνικού Κανονισμού για ρυθμιστές 

κυκλοφορίας (ΦΕΚ Β! 1321/23-5 2014). Από λειτουργικής πλευράς, οι υπόψη νεότεροι 

ρυθμιστές διαθέτουν λογισμικό για την καταμέτρηση της κυκλοφορίας και τη λειτουργία με 

μικρο- και μακρορύθμιση, δηλαδή εφαρμογή δυναμικής επιλογής προγρ/των (plan selection), 

εφαρμογή αλγορίθμων για τη δυναμική προσαρμογή προγρ/των με επενέργεια από την 

κυκλοφορία, εφαρμογή προτεραιότητας σε ειδικά οχήματα κ.λ.π. Η χωρητικότητα της μνήμης 

της κεντρικής μονάδας τους επιτρέπει την ενταμίευση σε κάθε ρυθμιστή μεγάλου αριθμού 

προγραμμάτων σηματορύθμισης (μέχρι 16 διαφορετικών προγραμμάτων δομικών και 

χρονισμού), καθώς και την χρήση και αξιοποίηση ενσωματωμένων διαγνωστικών εργαλείων για 

την εμπεριστατωμένη καταγραφή του «ιστορικού» της λειτουργίας τους.  

Οι ρυθμιστές των παραγρ. (iii) έως και (vi) έχουν την ικανότητα να λειτουργούν σε καθεστώς 

κεντρικού ελέγχου απλά με την προσθήκη κατάλληλης μονάδας διεπαφής μέσω δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας για τη διασύνδεσή τους με το Κέντρο. Η επικοινωνία των ρυθμιστών με το Κέντρο 

επιτυγχάνεται μέσω εξειδικευμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας τεχνολογίας TCP/IP και 

ευρυζωνικής σύνδεσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.  
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2.1.3 Ανιχνευτές οχημάτων 
 

Στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό πεδίου περιλαμβάνονται επίσης οι ανιχνευτές οχημάτων, με την 

βοήθεια των οποίων υλοποιείται σήμερα η τεχνική της τοπικής επενέργειας από την 

κυκλοφορία για την κλήση ή/και παράταση φάσης του σηματοδοτικού προγράμματος.  

 

Οι εγκατεστημένοι ως άνω ανιχνευτές είναι επί το πλείστον επαγωγικού τύπου, κατασκευής του 

Ιταλικού Οίκου SCAE όπως και οι ρυθμιστές κυκλοφορίας. Σε επιλεγμένες θέσεις είναι επίσης 

τοποθετημένοι μικροκυματικοί ανιχνευτές (Radar), τύπου «προσέγγισης» είτε τύπου 

«καταμέτρησης» της κυκλοφορίας.  

Αναλυτικά, οι ανιχνευτές οχημάτων είναι εγκατεστημένοι στους εξής κόμβους: 

1. Στον κόμβο Β. Ηπείρου /Βηλαρά /Παπατούκου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) υπάρχει 1 επαγωγικός 
βρόχος για την κλήση φάσης σε λωρίδα αριστερής στροφής. 

2. Στον κόμβο Σπ. Λάμπρου / Χρηστοβασίλη υπάρχει 1 επαγωγικός βρόχος για την κλήση 
φάσης σε λωρίδα σε οδό δευτερεύουσας σημασίας. 

3. Στον κόμβο Λεωφ. Δωδώνης/Καποδιστρίου/Τσαλδάρη (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) υπάρχουν 2 
επαγωγικοί βρόχοι για την κλήση φάσης σε λωρίδες αριστερής στροφής. 

4. Στον κόμβο Λεωφ. Δωδώνης/ Γιαννιώτικο Σαλόνι υπάρχουν 4 επαγωγικοί βρόχοι για την 
κλήση φάσης, 2 σε λωρίδες αριστερών στροφών και 2 σε οδούς δευτερεύουσας 
κυκλοφορίας 

5. Στον κόμβο Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων / Περιφερειακή οδός (Τ.Ε.Ι.) υπάρχουν 2 
μικροκυματικοί ανιχνευτές «προσέγγισης» για την κλήση φάσης σε λωρίδες αριστερών 
στροφών 

6. Στον κόμβο Περιφερειακή / Κάτω Μάρμαρα υπάρχουν 4 επαγωγικοί βρόχοι για την 
κλήση φάσης, 2 σε λωρίδες αριστερών στροφών και 2 σε οδούς δευτερεύουσας 
κυκλοφορίας 

7. Στον κόμβο Περιφερειακή / Ολυμπιάδα υπάρχουν 4 επαγωγικοί βρόχοι για την κλήση 
φάσης, 2 σε λωρίδες αριστερών στροφών και 2 σε οδούς δευτερεύουσας κυκλοφορίας 

8. Στον κόμβο Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων / διασταύρωση Αεροδρομίου υπάρχουν 8 
επαγωγικοί βρόχοι για την κλήση ή παράταση φάσης, 2 σε λωρίδες αριστερών 
στροφών, 6 σε οδούς δευτερεύουσας κυκλοφορίας 

 

2.1.4 Φωτεινοί σηματοδότες 
 

Στις εγκαταστάσεις του δήμου Ιωαννιτών λειτουργούν παλαιοί ως επί το πλείστον φωτεινοί 

σηματοδότες, με λαμπτήρες πυράκτωσης και κέλυφος αλουμινίου, οι οποίοι έχουν μειωμένα 

φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά, φθαρμένη στεγανότητα και δεν πληρούν τον ισχύοντα Εθνικό 

Τεχνικό Κανονισμό. Εξαιτίας της ξεπερασμένης τεχνολογίας τους (λαμπτήρες πυράκτωσης) και 

της παλαιότητάς τους παρουσιάζουν συχνές βλάβες, είναι ευαίσθητοι στο φαινόμενο της 

ψευδοσήμανσης (παραπλανητικές ενδείξεις εξαιτίας της αντανάκλασης του ηλιακού φωτός), 

ενώ είναι και ιδιαίτερα ενεργοβόροι. 

 

2.1.5 Ιστοί σηματοδότησης 
 

Οι ιστοί σηματοδότησης των εγκαταστάσεων του δήμου Ιωαννιτών, εξαιτίας της παλαιότητάς 

τους αλλά και του γεγονότος ότι δεν είναι γαλβανισμένοι, έχουν υποστεί σημαντικές φθορές 

λόγω οξείδωσης και χρήζουν αντικατάστασης.  
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

3.1 Αναγνώριση κυκλοφοριακών συνθηκών με ανάλυση δεδομένων και προσδιορισμός 
τυπικών προβλημάτων  
 

 Θα εκτελεστεί αναγνώριση των τυπικών κυκλοφοριακών συνθηκών και των 

προβλημάτων στην περιοχή εφαρμογής, αξιολογώντας τόσο την χωρική όσο και την χρονική 

έκταση των προβλημάτων αυτών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δεδομένα 

κυκλοφορίας και κινητικότητας που θα προέρχονται από τα προς εγκατάσταση συστήματα 

καταμέτρησης κυκλοφορίας, και με κατάλληλες αναλύσεις να εξάγει συμπεράσματα, τα οποία 

θα τροφοδοτήσουν τις επόμενες ενέργειες προσδιορισμού των στρατηγικών. 

 

3.2 Εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 
 

Θα αναπτυχθούν στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στις περιοχές 

εφαρμογής. Οι στρατηγικές θα ακολουθούν σύγχρονους κανόνες και μεθόδους για διαχείριση 

κυκλοφορίας σε οδικά δίκτυα, και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή περιοχές 

 Βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες 

 Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για τη μείωση των ρύπων εξαιτίας της 
κυκλοφορίας οχημάτων  

 Ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών (C-ITS) 

 Σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης συμβάντων (π.χ.  
προγραμματισμένα έργα κ.α.) 

 

Για την εφαρμογή των παραπάνω στρατηγικών διαχείρισης, το οδικό δίκτυο στην περιοχή 

εφαρμογής θα κατηγοριοποιηθεί σε: 

 Άξονες προτεραιότητας και αυξημένου ελέγχου/διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας και ενημέρωσης μετακινούμενων 

 Κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας θα οριστούν οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις από τον 

ανάδοχο για τους 18 κόμβους του δικτύου αναφοράς (Πίνακας Ι.2), οι οποίοι θα συσχετιστούν 

με στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας.  

 

 

3.3 Έλεγχος εφικτότητας υλοποίησης στρατηγικής πριν την εφαρμογή 
 

Προ της εφαρμογής, θα ελεγχθεί η εφικτότητα και εφαρμοσιμότητα των στρατηγικών και των 

επικαιροποιημένων προγραμμάτων σηματοδότησης.  

 

3.4 Εφαρμογή στρατηγικών 
 

Θα ορισθούν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης (π.χ. συμβάντα, μετρήσεις, ώρα / 

μέρα, όρια τιμών, τρόπος ενεργοποίησης στρατηγικής, τρόπος απενεργοποίησης στρατηγικής, 

διάρκεια εφαρμογής στρατηγικής κ.α.), βάσει των οποίων θα ενεργοποιούνται οι στρατηγικές. 

Ο συνολικός αριθμός στρατηγικών θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της περιοχής 

εφαρμογής, καθώς και τους κανόνες και μεθόδους που αναφέρονται στην Μελέτη. 
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4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Για την επίτευξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας σε επίπεδο πολεοδομικού 

συγκροτήματος είναι απαραίτητη η υλοποίηση ενός συστήματος κεντρικού ελέγχου που θα 

εστιάζει α) στην επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής για την αντιμετώπιση 

κυκλοφοριακών προβλημάτων και β) στην ολιστική προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης της κυκλοφορίας μέσω συστημάτων ελέγχου (φωτεινή σηματοδότηση) και 

πληροφόρησης (C-ITS).  

 

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης θα λαμβάνει 

δεδομένα κυκλοφορίας και λειτουργίας των ρυθμιστών κυκλοφορίας και επιπλέον θα έχει τη 

δυνατότητα να αξιοποιεί δεδομένα κυκλοφορίας και κινητικότητας από άλλες πηγές (π.χ. τρίτα 

μετρητικά συστήματα κυκλοφοριακών παραμέτρων, πύλες δεδομένων κυκλοφορίας, κ.α.). Τα 

δεδομένα αυτά θα πρέπει να μπορούν να ομογενοποιούνται, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

επεξεργασία τους, για τους λειτουργικούς σκοπούς και τις λειτουργικές απαιτήσεις του 

Κέντρου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων, το κέντρο θα πρέπει να επικοινωνεί 

δεδομένα περιγραφής στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας στα επιμέρους συστήματα ή 

ρυθμιστές, ώστε να υλοποιούνται οι προτεινόμενες στρατηγικές. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη/εφαρμογή των διεπαφών επικοινωνίας μεταξύ Κέντρου και των 

άλλων συστημάτων θα περιλαμβάνει: 

1. Την επικοινωνία του Κέντρου με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας 
2. Την επικοινωνία του Κέντρου με το διακομιστή παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS 

για την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 
3. Την επικοινωνία του διακομιστή παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS με τις νομαδικές 

-έξυπνες- συσκευές για την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 
4. Την επικοινωνία του Κέντρου με συστήματα καταμέτρησης κυκλοφορίας 
5. Την επικοινωνία του Κέντρου με πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων VMS 

 
Η επικοινωνία με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω 
πληροφορίες: 

1. Κατάσταση σηματοδοτούμενου κόμβου (σε λειτουργία, εκτός λειτουργίας, εκτός 
επικοινωνίας, σε  βλάβη π.χ. λόγω σηματασφάλισης) 

2. Κυκλοφοριακές μετρήσεις (φόρτος και ποσοστό κατάληψης) προερχόμενες από τους 
ανιχνευτές που έχουν ορισθεί από το χρήστη να αποστέλλονται από τους ρυθμιστές και 
θα περιλαμβάνει πέρα από τα παραπάνω τις εξής πληροφορίες: 

i. Τον κωδικό αναγνώρισης του ρυθμιστή  
ii. Τον κωδικό αναγνώρισης του ανιχνευτή 
iii. Τη λειτουργική κατάσταση του ανιχνευτή (σε λειτουργία, σε βλάβη) 
iv. Την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της μέτρησης (σε ώρες, λεπτά, δτλ) 

3. Αριθμός τρέχοντος προγράμματος σηματοδότησης 
4. Τις ενδείξεις και τη διάρκειά τους (time to green και time to red) από επιλεγμένες 

σηματοδοτικές ομάδες επί των διαδρομών που θα παρέχονται συνεργατικές υπηρεσίες  
 

Το κέντρο, αφού επεξεργασθεί τα δεδομένα που θα λαμβάνει από τα υπό εγκατάσταση 

συστήματα καταμέτρησης της κυκλοφορίας, θα προβαίνει σε εφαρμογή στρατηγικών ρύθμισης 

της κυκλοφορίας. Η εκάστοτε στρατηγική θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα 

σηματοδότησης για κάθε ρυθμιστή, το οποίο μπορεί να συνοδεύεται και από μεταβλητές 

προσαρμογής στην κυκλοφορία, σε παροχή ενημέρωσης προς τους μετακινούμενους ή και σε 

συνδυασμούς αυτών. 
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5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Συνολικά στη σύμβαση προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις σε 18 σηματοδοτούμενους κόμβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο παράρτημα Ι του παρόντος (Πίνακας Ι.2). Οι προβλεπόμενες 

παρεμβάσεις περιγράφονται παρακάτω. 

 

5.1 Προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε ρυθμιστές κυκλοφορίας 
 

Για την επίτευξη του πλήρους ελέγχου, ανίχνευσης της κυκλοφορίας και εφαρμογής 

στρατηγικών στους κόμβους της περιοχής εφαρμογής που έχουν προσδιοριστεί, θα απαιτηθούν 

οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

1. Ο κόμβος Β. Ηπείρου /Βηλαρά /Παπατούκου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) διαθέτει ρυθμιστή 

κυκλοφορίας τύπου ΜΤ4000 της εταιρίας SCAE, παλιάς τεχνολογίας, ο οποίος θα 

αναβαθμιστεί. 

2. Ο κόμβος Β. Ηπείρου /Μεγ. Αλεξάνδρου (ΣΚΟΡΠΙΟΣ) διαθέτει ρυθμιστή κυκλοφορίας 

τύπου ΜΤ4000 της εταιρίας SCAE, παλιάς τεχνολογίας, ο οποίος θα αναβαθμιστεί. 

3. Ο κόμβος Σπ. Λάμπρου / Χρηστοβασίλη διαθέτει ρυθμιστή κυκλοφορίας τύπου ΜΤ4000 

της εταιρίας SCAE, παλιάς τεχνολογίας, ο οποίος θα αναβαθμιστεί. 

4. Ο κόμβος Λεωφ. Δωδώνης/Καποδιστρίου/Τσαλδάρη (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) διαθέτει ρυθμιστή 

κυκλοφορίας τύπου ΜΤ4000 της εταιρίας SCAE, παλιάς τεχνολογίας, ο οποίος θα 

αναβαθμιστεί. 

5. O κόμβος Λεωφ. Δωδώνης/28ης Οκτωβρίου/ Μπιζανίου (ΔΙΕΘΝΕΣ) διαθέτει ρυθμιστή 

κυκλοφορίας τύπου PEGASO της εταιρίας SCAE, σύγχρονής τεχνολογίας, ο οποίος θα 

παραμείνει ως έχει. 

6. O κόμβος 28ης Οκτωβρίου/Φ.Τζαβέλλα/Τρικούπη (ΠΑΛΛΑΔΙΟ) διαθέτει ρυθμιστή 

κυκλοφορίας τύπου ΜΤ4000 της εταιρίας SCAE, παλιάς τεχνολογίας, ο οποίος θα 

αναβαθμιστεί. 

7. O κόμβος Σπ. Λάμπρου/ Χ.Πάτση/ Σουλίου (ΠΛ.ΠΑΡΓΗΣ) διαθέτει ρυθμιστή κυκλοφορίας 

τύπου MP1 της εταιρίας SCAE, παλιάς τεχνολογίας, ο οποίος θα αναβαθμιστεί. 

8. O κόμβος Φιλίππου/ Παπατούκου/ (ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ) διαθέτει ρυθμιστή κυκλοφορίας 

τύπου ΜΤ4000 της εταιρίας SCAE, παλιάς τεχνολογίας, ο οποίος θα αναβαθμιστεί. 

9. O κόμβος Κενάν Μεσαρέ / Βελισαρίου διαθέτει ρυθμιστή κυκλοφορίας τύπου ΜΤ4040 της 

εταιρίας SCAE, σύγχρονής τεχνολογίας, ο οποίος θα παραμείνει ως έχει. 

10. O κόμβος Κενάν Μεσαρέ / Βεργίνας διαθέτει ρυθμιστή κυκλοφορίας τύπου MP1 της 

εταιρίας SCAE, παλιάς τεχνολογίας. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του ρυθμιστή θα 

αντικατασταθεί από αυτόν που θα αποξηλωθεί από τον κόμβο Λεωφ. Δωδώνης/ Κενάν 

Μεσαρέ (ΔΟΜΠΟΛΗ), όπως περιγράφεται και στο επόμενο σημείο, οποίος είναι ικανός να 

υποστηρίζει την απαιτούμενη διασύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου.  

11. O κόμβος Λεωφ. Δωδώνης/ Κενάν Μεσαρέ (ΔΟΜΠΟΛΗ) διαθέτει ρυθμιστή κυκλοφορίας 

τύπου ΜΤ4040 της εταιρίας SCAE, σύγχρονής τεχνολογίας αλλά χωρίς τη δυνατότητα να 

υποστηρίζει συνεργατικές υπηρεσίες C-ITS, ο οποίος όμως θα αναβαθμιστεί για να 

μπορεί να υποστηρίζει τις συνεργατικές αυτές υπηρεσίες C-ITS. 

Σε όλους τους παραπάνω ρυθμιστές κυκλοφορίας θα προστεθούν ασύρματες μονάδες διεπαφής 

με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής. 
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Η αναλυτική περιγραφή των ρυθμιστών και οι παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν, ώστε αυτοί να 

ενταχθούν πλήρως στο Κέντρο Ελέγχου, βρίσκεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. 

 

5.2 Προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε συστήματα ανίχνευσης κυκλοφορίας 
5.2.1 Σύστημα καταμέτρησης κυκλοφορίας 

 

Για την επίτευξη της καταμέτρησης της κυκλοφορίας στην περιοχή εφαρμογής, θα εγκατασταθεί 

σύστημα ανίχνευσης με μαγνητικούς αισθητήρες στην περιοχή εφαρμογής. Στη συνέχεια 

αναφέρονται βασικές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση του συστήματος καταμέτρησης: 

1. Στον κόμβο Β. Ηπείρου /Βηλαρά /Παπατούκου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) προβλέπεται να 

εγκατασταθούν μαγνητικοί αισθητήρες σε 3 λωρίδες κυκλοφορίας. 

2. Στον κόμβο Β. Ηπείρου /Μεγ. Αλεξάνδρου (ΣΚΟΡΠΙΟΣ) προβλέπεται να εγκατασταθούν 

μαγνητικοί αισθητήρες σε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. 

3. Στον κόμβο Σπ. Λάμπρου / Χρηστοβασίλη προβλέπεται να εγκατασταθούν μαγνητικοί 

αισθητήρες σε 4 λωρίδες κυκλοφορίας. 

4. Στον κόμβο Σπ. Λάμπρου/ Χ.Πάτση/ Σουλίου (ΠΛ.ΠΑΡΓΗΣ) προβλέπεται να 

εγκατασταθούν μαγνητικοί αισθητήρες σε 3 λωρίδες κυκλοφορίας. 

5. Στον κόμβο 28ης Οκτωβρίου/Φ.Τζαβέλλα/Τρικούπη (ΠΑΛΛΑΔΙΟ) προβλέπεται να 

εγκατασταθούν μαγνητικοί αισθητήρες σε 5 λωρίδες κυκλοφορίας. 

6. Στον κόμβο Φιλίππου/ Παπατούκου/ (ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ) προβλέπεται να εγκατασταθούν 

μαγνητικοί αισθητήρες σε 3 λωρίδες κυκλοφορίας. 

7. Στον κόμβο Λεωφ. Δωδώνης/28ης Οκτωβρίου/ Μπιζανίου (ΔΙΕΘΝΕΣ) προβλέπεται να 

εγκατασταθούν μαγνητικοί αισθητήρες σε 3 λωρίδες κυκλοφορίας. 

8. Στον κόμβο Λεωφ. Δωδώνης/Καποδιστρίου/Τσαλδάρη (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) προβλέπεται να 

εγκατασταθούν μαγνητικοί αισθητήρες σε 5 λωρίδες κυκλοφορίας. 

9. Στον κόμβο Λεωφ. Δωδώνης/ Κενάν Μεσαρέ (ΔΟΜΠΟΛΗ) προβλέπεται να 

εγκατασταθούν μαγνητικοί αισθητήρες σε 7 λωρίδες κυκλοφορίας. 

Για την καταμέτρηση της κυκλοφορίας (φόρτος και ποσοστό κατάληψης) σε μία λωρίδα θα 

απαιτηθεί η εγκατάσταση ενός ασύρματου αισθητήρα μαγνητικού τύπου.  

Σε κάθε ένα από τους παραπάνω κόμβους θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον μία διεπαφή των 

μαγνητικών αισθητήρων με το ρυθμιστή (access point) για τη διασύνδεσή τους με τον 

υφιστάμενο ρυθμιστή και κατάλληλος αριθμός αναμεταδοτών (repeaters) για την ασύρματη 

μετάδοση των σημάτων των αισθητήρων, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις λειτουργίας και 

διασύνδεσης των μαγνητικών ανιχνευτών. 

Οι τελικές ποσότητες του συστήματος ανίχνευσης και τα ακριβή σημεία εγκατάστασής του θα 

προκύψουν μετά τη διαμόρφωση της τελικής αρχιτεκτονικής του συστήματος από τον Ανάδοχο 

και την έγκριση της Υπηρεσίας.  

Η αναλυτική περιγραφή του συστήματος καταμέτρησης της κυκλοφορίας βρίσκεται στο 

Παράρτημα Ι του παρόντος. 

 

5.2.2 Μικροκυματικοί ανιχνευτές οχημάτων (radar) 
 

Στον κόμβο Σπ. Λάμπρου / Χρηστοβασίλη προβλέπεται να εγκατασταθούν δύο μικροκυματικοί 

ανιχνευτές οχημάτων (radar) για την εφαρμογή τοπικής επενέργειας από την κυκλοφορία. Στην 

οδό Πανούση θα εγκατασταθεί μικροκυματικός ανιχνευτής τύπου «παρουσίας», o οποίος θα 
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χρησιμοποιηθεί για την κλήση της αντίστοιχης φάσης του προγράμματος σηματοδότησης, αφού 

αυτή η κίνηση παρουσιάζει μικρούς φόρτους. Στην οδό Χρηστοβασίλη θα εγκατασταθεί 

μικροκυματικός ανιχνευτής τύπου «προσέγγισης», ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την 

παράταση της αντίστοιχης φάσης του προγράμματος, διότι έχει παρατηρηθεί ότι η κυκλοφορία 

αυτής της φάσης παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. 

 

5.3 Δίκτυα επικοινωνίας 
 

Για την επικοινωνία του εξοπλισμού πεδίου -ρυθμιστές κυκλοφορίας κατά κύριο λόγο- με το 
Κέντρο προβλέπεται η χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

3G/4G. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν οι παρακάτω απαιτήσεις επικοινωνίας: 
 Όγκος δεδομένων για μικρού μεγέθους κόμβο (έως 8 ομάδων σηματοδοτών και 2-3 

θέσεων μέτρησης κυκλοφορίας) περίπου 100-200 MB/ρυθμιστή/μήνα 

 Όγκος δεδομένων για μεσαίου μεγέθους κόμβο (έως 16 ομάδων σηματοδοτών και 4-6 
θέσεων μέτρησης κυκλοφορίας) περίπου 300-400 MB/ρυθμιστή/μήνα 

 
5.4 Φωτεινοί σηματοδότες τεχνολογίας LED 
 

Στην παρούσα προμήθεια προβλέπεται η αντικατάσταση σε ορισμένους κόμβους των παλιών 

σηματοδοτών με λαμπτήρες πυράκτωσης από νέους τεχνολογίας LED. Αναλυτική προμέτρηση με 

τους κόμβους στους οποίους θα γίνει αυτή η αντικατάσταση των σηματοδοτών και των 

αντίστοιχων των ποσοτήτων βρίσκεται στο Παράρτημα Ι. 

 

5.5 Κομβία αφής κλήσης πεζών με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης για ΑΜΕΑ 
 

Θα εγκατασταθούν κομβία αφής κλήσης πεζών με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης για ΑΜΕΑ 

με σκοπό τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών με προβλήματα όρασης και ακοής σε 

κεντρικούς κόμβους του κέντρου της πόλης. Ενδεικτική προμέτρηση των ποσοτήτων βρίσκεται 

στο Παράρτημα Ι. Οι οριστικές θέσεις των κομβίων θα καθοριστούν από την Υπηρεσία κατόπιν 

διαβούλευσης με τον τοπικό σύλλογο τυφλών. 

 

5.6 Καταμετρητές αντίστροφης μέτρησης για φωτ. σηματοδότες πεζών 
 

Σε κεντρικές διαβάσεις πεζών θα τοποθετηθούν καταμετρητές αντίστροφης μέτρησης 

(countdown) για φωτεινούς σηματοδότες πεζών με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητάς τους 

στο κέντρο της πόλης. Ενδεικτική προμέτρηση των ποσοτήτων βρίσκεται στο Παράρτημα Ι. Οι 

οριστικές θέσεις των καταμετρητών θα καθοριστούν από την Υπηρεσία. 

 

5.7 Ιστοί σηματοδότησης 
 

 Στην παρούσα προμήθεια προβλέπεται η αντικατάσταση των παλιών, φθαρμένων ιστών 

σηματοδότησης από νέους γαλβανισμένους. Αναλυτική προμέτρηση με τους κόμβους στους 

οποίους προβλέπεται να αντικατασταθούν οι ιστοί και των αντίστοιχων των ποσοτήτων 

βρίσκεται στο Παράρτημα Ι. 
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6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
6.1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 
 

Στα πλαίσια της παρούσας προβλέπεται η προμήθεια ενός Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 

Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης, με το οποίο θα γίνεται η διαχείριση των αντίστοιχων 

εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, η παρακολούθηση της κυκλοφορίας και η εφαρμογή 

των στρατηγικών. Λειτουργικά θα είναι συμβατό με τους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας 

και τις αναβαθμισμένες τους ιδιότητες, ενώ παράλληλα θα παρέχει την αναγκαία 

λειτουργικότητα που προβλέπεται από τη Μελέτη.  

Το υπό προμήθεια Κέντρο θα διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργικές ικανότητες: 

 Να ελέγχει δυναμικά τις εγκαταστάσεις του πεδίου μέσω των ρυθμιστών κυκλοφορίας, 
καθώς και αυτούς τους ιδίους, με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω. 

 Να συλλέγει τις μετρήσεις κυκλοφορίας. 
 Να διαχειρίζεται τις στρατηγικές και να παρακολουθεί την κυκλοφορία. 
 Να επικοινωνεί με το διακομιστή παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την 

αποστολή σε πραγματικό χρόνο πληροφοριών σχετικά με τις ενδείξεις των φωτ. 
σηματοδοτών για την εφαρμογή συνεργατικών υπηρεσιών (C-ITS). 

Στο Κέντρο θα διαθέτει τα εξής δομικά στοιχεία, κατ’ ελάχιστο:  

 βάση δεδομένων του συστήματος  

 λογισμικό επικοινωνίας με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας  

 λογισμικό διεπαφής με το διακομιστή παραγωγής των μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS  

 λογισμικό διεπαφής με τους χρήστες  

 λογισμικό για τη διαμόρφωση του προγραμματισμού του συστήματος  

 κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας 

 λογισμικό διαχείρισης στρατηγικών και παρακολούθησης της κυκλοφορίας  
 

6.1.1  Κέντρο Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 
 

Το Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά:  

1. Θα βρίσκεται σε μόνιμη και ταυτόχρονη επικοινωνία με όλους τους ρυθμιστές κυκλοφορίας, 
οι οποίοι είναι ενταγμένοι σ’ αυτό, με σκοπό αφενός τούτοι να ελέγχονται σε πραγματικό 
χρόνο και ταυτόχρονα, αφετέρου να μεταδίδονται από και προς αυτούς πληροφορίες όπως 
η τρέχουσα λειτουργική κατάσταση των ρυθμιστών (π.χ. το εφαρμοζόμενο σ’ αυτούς 
πρόγραμμα σηματοδότησης και η εκάστοτε ένδειξη των σηματοδοτών), οι μετρήσεις 
κυκλοφορίας, τα συμβάντα και οι βλάβες, τέλος δε οι εντολές για εφαρμογή προγραμμάτων 
σηματοδότησης ή γενικότερων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης. Επίσης, θα 
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο χειριστή, χειρισμοί που αφορούν τη λειτουργία των 
ρυθμιστών κυκλοφορίας, όπως π.χ. αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας, επιλογή 
συγκεκριμένου προγράμματος σηματοδότησης από τα ενταμιευμένα στην μνήμη του 
ρυθμιστή κλπ. Στους χειρισμούς του συστήματος και υπό τις παραπάνω επίσης 
προϋποθέσεις (παρέμβαση εξουσιοδοτημένου χειριστή), συμπεριλαμβάνεται και η εκ του 
μακρόθεν πρόσβαση στο πλήρες μενού των ρυθμιστών, η επιλογή του τρόπου λειτουργίας 
και του εφαρμοζόμενου προγράμματος σηματοδότησης ενός ρυθμιστή, αλλά και η 
τροποποίηση του προγράμματός του. Τέλος θα είναι δυνατή η αποστολή ενός νέου 
προγράμματος για ενταμίευση στη μνήμη του. Με όμοιο τρόπο θα είναι δυνατή και η εκ του 
μακρόθεν αναβάθμιση του λογισμικού ενός ρυθμιστή. 

2. Στο Κέντρο θα απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο η τρέχουσα κατάσταση των ρυθμιστών 
κυκλοφορίας και οι τυχόν βλάβες τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δηλαδή βλαβών 
των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να 
αποστέλλει αυτόματα στα υπεύθυνα για την εποπτεία των εγκαταστάσεων άτομα, μηνύματα 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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3. Οι μετρήσεις κυκλοφορίας, οι οποίες συλλέγονται στους ρυθμιστές από τις θέσεις στις 
οποίες έχουν εγκατασταθεί κατάλληλα αισθητήρια ανίχνευσης της κυκλοφορίας, θα 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του συστήματος και θα παρέχεται η δυνατότητα ώστε ο 
χειριστής τούτου να μπορεί να δημιουργεί αναφορές και/είτε διαγράμματα κατάλληλα για 
την ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης στο πεδίο. 

4. Οποιαδήποτε ανωμαλία συμβαίνει στην κανονική λειτουργία των ρυθμιστών κυκλοφορίας 
(βλάβη, απώλεια επικοινωνίας κ.τ.λ.) θα καταγράφεται και θα αποθηκεύεται στη βάση 
δεδομένων του συστήματος, το οποίο θα διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για την 
επεξεργασία και εμφάνιση του αρχείου με το «ιστορικό» λειτουργίας του συνόλου, μέρους 
είτε ενός εκ των ρυθμιστών, όπως επίσης και για τη δημιουργία ηλεκτρονικών σχετικών 
αναφορών (reports). 

5. Το σύστημα θα διαθέτει την ικανότητα αποθήκευσης/αρχειοθέτησης σχετικών αρχείων με τη 
λειτουργία και τη διαμόρφωση των κόμβων, όπως των προγραμμάτων σηματοδότησης των 
κόμβων, με τις αντίστοιχες μήτρες αντιμαχομένων και ενδιάμεσων χρόνων ασφάλειας και 
των οριζοντιογραφιών τους με τη διάταξη των φωτεινών σηματοδοτών είτε/και άλλων.  

6. Οι κόμβοι θα εμφανίζονται με γραφικό παραστατικό τρόπο τόσο σε ένα χάρτη της περιοχής 
όσο και ανά ιδιαίτερη κυκλοφοριακή ζώνη, η οποία θα καθορίζεται κατά τη γενική 
παραμετροποίηση του υπόψη χάρτη. Στο ιδιαίτερο σχέδιο (οριζοντιογραφία) αποτύπωσης 
του κάθε κόμβου θα περιέχονται όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης (κυκλοφ. διαμόρφωση, 
σηματοδότες, αισθητήρια κυκλοφορίας κλπ.) και θα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο 
τόσο οι τρέχουσες ενδείξεις όλων των σηματοδοτών (πράσινο – κίτρινο – κόκκινο - 
παλλόμενο), όσο και η εξέλιξη του διαγράμματος του προγράμματος σηματοδότησης. Θα 
εμφανίζονται επίσης οι αντίστοιχες τρέχουσες τιμές των μετρήσεων των ανιχνευτών 
κυκλοφορίας (εάν βεβαίως τούτοι προβλέπεται να υπάρχουν), η ταυτότητα του τρέχοντος 
προγράμματος, η τρέχουσα κατάσταση και ο τρόπος λειτουργίας, κεντρικός ή ανεξάρτητος, 
με ή χωρίς επενέργεια από την κυκλοφορία κ.λ.π. του ρυθμιστή κυκλοφορίας. 

7. Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα ορισμού διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης ανά 
χειριστή, ώστε μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να 
εκτελούν τις αντίστοιχες διαβαθμισμένες λειτουργίες. 

8. Η διεπαφή των χειριστών θα μπορεί να είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου. 
9. Η επικοινωνία των ρυθμιστών κυκλοφορίας με το διακομιστή επικοινωνίας θα επιτυγχάνεται 

μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS/3G/4G). 
10. Το λογισμικό του Κέντρου θα έχει την ικανότητα να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων 

σε ένα απομονωμένο κόμβο, είτε σε  μία αρτηρία ή σε μία περιοχή, μεταβάλλοντας το 
χρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών των συνδεδεμένων ρυθμιστών, με τις εξής τρεις 
διαφορετικές μεθόδους ελέγχου: 

 Με Επιλογή προγραμμάτων σταθερού χρόνου από Χρονοδιάγραμμα 

 Με Δυναμική επιλογή προγραμμάτων σταθερού χρόνου 

 Με Προσαρμοστική εφαρμογή προγραμμάτων 
11. Η «προοδευτική ρύθμιση πρασίνου» (πράσινο κύμα) θα επιτυγχάνεται μέσω του 

συγχρονισμού των ωρολογίων των ρυθμιστών. 
12. Στο πλαίσιο της πληροφόρησης των οδηγών και γενικότερα της διάθεσης προς τους 

μετακινούμενους συνεργατικών υπηρεσιών (C-ITS), το Κέντρο θα έχει την ικανότητα να 
αποστέλλει τις τρέχουσες ενδείξεις και την προβλεπόμενη διάρκειά τους (time-to-green και 
time-to-red) συγκεκριμένων φωτεινών σηματοδοτών μίας εγκατάστασης προς διακομιστή 
παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι κατάλληλες για να 
χρησιμοποιηθούν -όπως προαναφέρθηκε- σε συνεργατικές υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία 
GLOSA (Green Light Optimal Speed Advisory).  

 

6.1.2 Κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας 
 

 Το Κέντρο θα υποστηρίζεται από την ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου σε μικροσκοπικό 

επίπεδο,  με τη βοήθεια λογισμικού προσομοίωσης της κυκλοφορίας. Το λογισμικό 

προσομοίωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εκτεταμένα οδικά δίκτυα και θα διαθέτει την 

ικανότητα προσομοίωσης της κυκλοφορίας σε επίπεδο μεμονωμένου οχήματος, της λειτουργίας 
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των φωτεινών σηματοδοτών με σταθερά ή/και προσαρμοστικά στην κυκλοφορία προγράμματα, 

της λειτουργίας συστημάτων ενημέρωσης και επαναδρομολόγησης οχημάτων μέσω εικονικών 

πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS. Το λογισμικό 

προσομοίωσης θα έχει επίσης τη δυνατότητα υπολογισμού σύνθετων δεικτών παρακολούθησης 

της κυκλοφορίας, με τους οποίους θα επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης 

σε συνδυασμό με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Το κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης θα είναι ικανό για τις παρακάτω ειδικές λειτουργικές 

δυνατότητες: 

 Υποστήριξη στη δημιουργία των στρατηγικών με τις οποίες θα επιτυγχάνεται κατ’ 
ελάχιστον:  

o αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή 
περιοχές,  

o βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες,  
o ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS),  
o εφαρμογή σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης έκτακτων 

συμβάντων που προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία (π.χ. σε 
προγραμματισμένα έργα κ.α.).  

 Υποστήριξη στην αξιολόγηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Χρήση μετρήσιμων ή/και υπολογιζόμενων δεικτών αποδοτικότητας για την κάθε 
στρατηγική     

 

6.1.3 Λογισμικό διαχείρισης στρατηγικών και παρακολούθησης της κυκλοφορίας 
 

Το λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας θα 

παρέχει στις τη δυνατότητα πλήρους, ενιαίας και ολοκληρωμένης εποπτείας, διαχείρισης και 

ελέγχου της εφαρμογής των στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας.  

To λογισμικό αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί τις εξής λειτουργίες:  

 διαχείριση στρατηγικών 

 παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της απόδοσης των στρατηγικών 
 

Με τη διαχείριση στρατηγικών  θα παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:  

- προσδιορισμός κανόνων και στόχων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην περιοχή 
εφαρμογής των στρατηγικών  

- ενεργοποίησης στρατηγικών ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης ή/και πληροφόρησης 
μετακινούμενων και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των επιπτώσεών τους  

- παροχή πληροφόρησης στους μετακινούμενους μέσω υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών 
Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) 

 

Για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της απόδοσης των στρατηγικών, το σύστημα θα 

παρέχει στους χρήστες, μέσω πίνακα ελέγχου (dashboard), δεδομένα κυκλοφορίας και δείκτες 

παρακολούθησης (Key Performance Indicators - KPIs).  

Οι δυνατότητες παρακολούθησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

 Χρονοσειρές  φόρτου και σημειακής ταχύτητας 
o Ανά ανιχνευτή 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 Χρόνοι διαδρομής  
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 





18 
 

o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας οχημάτων 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 
o Άμεση και σταθμισμένη 

 Συνθετικοί δείκτες απόδοσης λειτουργίας που λαμβάνουν υπόψη τη ροή και τη 
χωρητικότητα 

o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 

Για τη διαχείριση και την αξιολόγηση των στρατηγικών, το λογισμικό θα πρέπει να 

ενσωματώνει τη χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου προσομοίωσης της κυκλοφορίας σε 

μικροσκοπικό επίπεδο, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το σύνολο του δικτύου στην 

περιοχή εφαρμογής, με πλήρη αποτύπωση της ζήτησης για μετακινήσεις (π.χ. μητρώα 

προέλευσης-προορισμού), της προσφοράς (π.χ. αναλυτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

δικτύου σε επίπεδο λωρίδας) καθώς και του ελέγχου της κυκλοφορίας (π.χ. σηματοδότες και 

προγράμματα) και της ενημέρωσης των μετακινούμενων. Επίσης, για την αξιόπιστη λειτουργία 

του μοντέλου, όταν συμβαίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

οδικού δικτύου ή/και των φωτ. σηματοδοτών, τούτες θα πρέπει να εισάγονται στο μοντέλο.  

 

6.2 Λειτουργικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των στρατηγικών και παρακολούθηση της 
κυκλοφορίας  
 

 Συνεχής (24/7) και απρόσκοπτη λειτουργία 

 Πρόσβαση χρηστών μέσω κατάλληλων και ασφαλών διεπαφών και υπηρεσιών 
διαδικτύου 

 Δυνατότητα ομογενοποίησης, επεξεργασίας/ανάλυσης και αποθήκευσης μεγάλου όγκου 
δεδομένων κυκλοφορίας και κινητικότητας 

 Δυνατότητα διαχείρισης σεναρίων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα ανάπτυξης, επεξεργασίας στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  

 Δυνατότητα εκ των προτέρων αξιολόγησης επιπτώσεων στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας με χρήση κατάλληλων μεθόδων και προτύπων 

 Δυνατότητα βελτιστοποίησης στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Δυνατότητα αξιολόγησης στρατηγικών κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους και 
συγκριτικής αξιολόγησης με τιμές – στόχους 

 Δυνατότητα παρακολούθησης της συνολικής κυκλοφορίας μέσω κατάλληλων δεικτών 
παρακολούθησης 

 Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές πηγές (συστήματα/υπηρεσίες) δεδομένων 
κυκλοφορίας και κινητικότητας 

 

6.3 Διακομιστής παραγωγής SPAT/MAP/IVS για την υλοποίηση των συνεργατικών 
υπηρεσιών C-ITS  
 

Στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας θα αναπτυχθεί η απαιτούμενη υποδομή υλικού και 

λογισμικού με σκοπό να υποστηριχθούν δυο καινοτόμες υπηρεσίες συνεργατικών ευφυών 

συστημάτων μεταφορών (C-ITS), που αφορούν την πληροφόρηση των μετακινούμενων μέσω 

νομαδικών -έξυπνων- συσκευών εντός του οχήματος: 

 Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA): Green Light Optimal Speed Advisory 
(GLOSA): Υπηρεσία ενημέρωσης για την προβλεπόμενη διάρκεια της πράσινης και 
κόκκινης ένδειξης των σχετικών φωτ. σηματοδοτών καθώς και την προτεινόμενη 
ταχύτητα πορείας, ώστε το όχημα να κινηθεί βέλτιστα από άποψη ασφάλειας, μείωσης 
του χρόνου αναμονής στον κόμβο και μείωσης κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπής 
ρύπων. 





19 
 

 In vehicle signage (IVS): In Vehicle Signage (IVS): Υπηρεσία ενημέρωσης εντός του 
οχήματος για πινακίδες σήμανσης (στατικές και δυναμικές), ώστε να αναγνωρίζουν οι 
οδηγοί δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες ή και άλλη πληροφόρηση σχετική με την 
κυκλοφορία. 
 

Θα δημιουργηθεί μια κεντρική πλατφόρμα η οποία θα συλλέγει πληροφορίες από το σύστημα 

φωτεινής σηματοδότησης, ώστε να δημιουργούνται και να μεταδίδονται μέσω 

ασφαλούς/κρυπτογραφημένου προτύπου τα μηνύματα SPAT και ΜΑΡ. Η πλατφόρμα αυτή θα 

δημιουργεί επίσης τα μηνύματα  IVS καθώς και θα λαμβάνει τα μηνύματα CAM από την 

εφαρμογή. Οι υπηρεσίες GLOSA και IVS, θα παρέχονται μέσω εφαρμογής τεχνολογίας Android 

και IOs σε νομαδικές συσκευές (κινητά και tablets). 

 
6.3.1 Αρχιτεκτονική 

 

Οι συνεργατικές υπηρεσίες ενημέρωσης μετακινούμενων βασίζονται στην ανταλλαγή 

τυποποιημένων μηνυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή standards ανάμεσα στα μέρη του συστήματος 

σε πραγματικό χρόνο. Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στα μηνύματα «γεννιέται» στο 

ρυθμιστή κυκλοφορίας του επιτηρούμενου κόμβου για την υπηρεσία GLOSA και στο κεντρικό 

σύστημα για την υπηρεσία IVS και καταλήγει στην εφαρμογή για νομαδικές συσκευές (tablet ή 

smartphone) στο όχημα.  

Τα τυποποιημένα μηνύματα είναι τα παρακάτω: 

Τυποποιημένο 

μήνυμα 

Πληροφορία που περιλαμβάνεται 

SPAT Τρέχουσα φάση προγράμματος και time stamp λήψης της 

πληροφορίας 

MAP Γεωμετρία και χαρακτηριστικά κόμβου 

IVS Τρέχουσα πληροφορία που παρουσιάζεται και time stamp 

λήψης της πληροφορίας 

CAM Συνεργατικό μήνυμα προειδοποίησης 

 

Τα μέρη του συστήματος είναι τα παρακάτω: 

Φυσικός εξοπλισμός Διακομιστής 

Επιτηρούμενος 

κόμβος 

Κεντρική μονάδα ρυθμιστή κυκλοφορίας η οποία 

αποστέλλει τις πληροφορίες time-to-green και time-to-red 

μέσω της μονάδας διεπαφής 3G/4G στο Κέντρο 

Κέντρο Ελέγχου Το κέντρο λαμβάνει τις πληροφορίες time-to-green και 

time-to-red από τους ρυθμιστές και μέσω κατάλληλης 

διεπαφής τα προωθεί στο διακομιστή παραγωγής 

τυποποιημένων μηνυμάτων 

SPAT/ΜΑΡ/IVS 

Server 

Εφαρμογή Λογισμικού που λαμβάνει τις πληροφορίες από 

το Κέντρο Ελέγχου ΦΣ και το σύστημα μετακινούμενων, 

παράγει τα τυποποιημένα μηνύματα SPAT/MAP/IVS και τα 

αποστέλλει σε κατάλληλη εφαρμογή παρουσίασης εντός 

οχήματος 
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Εφαρμογή 

παρουσίασης στο 

όχημα 

Εφαρμογή που παρέχει τις συνεργατικές υπηρεσίες 

ενημέρωσης για τον χρόνο του πρασίνου ή κόκκινου που 

απομένει ή/και την προτεινόμενη ταχύτητα πορείας, ώστε 

το όχημα να κινηθεί βέλτιστα από άποψη ασφάλειας και 

μείωσης εκπομπής ρύπων, καθώς και την υπηρεσία 

ενημέρωσης σήμανσης 

 

Η επιθυμητή ροή της πληροφορίας και των τυποποιημένων μηνυμάτων για την εφαρμογή της 

υπηρεσίας GLOSA είναι η παρακάτω: 

 Ο ρυθμιστής κυκλοφορίας του κόμβου, στον οποίο εφαρμόζεται η υπηρεσία, αποστέλλει 
σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο την απαραίτητη πληροφορία με τις τρέχουσες ενδείξεις 
και την προβλεπόμενη διάρκειά των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green και time-to-
red). 

 O διακομιστής μηνυμάτων λαμβάνει το σύνολο των time-to-green και time-to-red, τα 
οποία σε πραγματικό χρόνο τα διαχέει προς τρίτα συστήματα μέσω κατάλληλου ΑΡΙ, 
(π.χ. web service, REST call κ.λπ.). 

 H εφαρμογή για νομαδικές συσκευές επί του οχήματος αφενός λαμβάνει τα μηνύματα 
SPAT και MAP και αφετέρου τη γεωμετρική θέση και τη ταχύτητα του οχήματος από το 
GPS της νομαδικής συσκευής παρουσιάζει εκτιμήσεις για την βέλτιστη ταχύτητα του 
οχήματος με στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων. 

 

Η επιθυμητή ροή της πληροφορίας και των τυποποιημένων μηνυμάτων για την εφαρμογή της 

υπηρεσίας IVS είναι η παρακάτω: 

 Μέσω της διεπαφής χρήστη της υπηρεσίας ενημέρωσης μετακινούμενων καταχωρείται η 
πληροφορία που προορίζεται για την ενημέρωση των μετακινούμενων. 

 Ο διακομιστής μηνυμάτων λαμβάνει την πληροφορία ενημέρωσης και δημιουργεί τα 
μηνύματα IVS, τα οποία θα διαχέει προς τρίτα συστήματα μέσω κατάλληλου ΑΡΙ, (π.χ. 
web service, REST call κ.λπ.). 

 H εφαρμογή για νομαδικές συσκευές επί του οχήματος λαμβάνει τα μηνύματα IVS και με 
βάση τη γεωμετρική θέση και τη ταχύτητα του οχήματος από το GPS της νομαδικής 
συσκευής, παρουσιάζει το κατάλληλο μήνυμα. 
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6.4 Εφαρμογή για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android και IOs για την υλοποίηση 
των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 
 

Η εφαρμογή για νομαδικές συσκευές επί του οχήματος τεχνολογίας Android και IOs θα μπορεί 
να υποστηρίζει τις συνεργατικές υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών Green Light 
Optimal Speed Advisory (GLOSA) και In Vehicle Signage (IVS).  
Η εφαρμογή θα μπορεί:  

 να λαμβάνει μηνύματα SPAT, MAP και IVS από το διακομιστή μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS, 
μέσω ασφαλούς ΑΡΙ (π.χ. web service, REST call κλπ) 

 να ανιχνεύει τη γεωμετρική θέση του οχήματος αξιοποιώντας το GPS της νομαδικής 
συσκευής  

 να αποστέλλει το μήνυμα CAM  

 να παρουσιάζει εκτιμήσεις για την βέλτιστη ταχύτητα κίνησης του οχήματος με στόχο την 
μείωση των εκπομπών ρύπων 

 να παρουσιάζει εντός του οχήματος πινακίδες σήμανσης (στατικές και δυναμικές) καθώς 
και για συμβάντα (ατυχήματα, εργασίες κλπ) 

Θα επεξεργάζεται και θα παρουσιάζει τις πληροφορίες αυτές σε πραγματικό χρόνο και με 

εύληπτη μορφή, σε γραφικό περιβάλλον στην οθόνη των νομαδικών συσκευών (κινητά, tablets) 

με σκοπό την πληροφόρηση των μετακινούμενων. 

6.5 Περιοχή εφαρμογής συνεργατικών υπηρεσιών 

 

Η συνεργατική υπηρεσία GLOSA θα παρέχεται κατά μήκος της παρακάτω διαδρομής: 

Διαδρομή 1  Λεωφόρος Δωδώνης  

Διαδρομή 2 Περιφερειακή οδός 

Η συνεργατική υπηρεσία IVS θα παρέχεται κατά μήκος των παρακάτω διαδρομών: 

Διαδρομή 1  Λεωφόρος Δωδώνης  

Διαδρομή 2 Περιφερειακή οδός 

 
 

7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
7.1 Εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 
Για την εκπόνηση και την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας θα 

χρησιμοποιηθεί λογισμικό προσομοίωσης της κυκλοφορίας, όπου θα διαμορφωθεί το 

κυκλοφοριακό μοντέλο της περιοχής εφαρμογής. Το κυκλοφοριακό μοντέλο θα αναπτυχθεί σε 

μικροσκοπικό επίπεδο, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το σύνολο του δικτύου στην 

περιοχή εφαρμογής, με πλήρη αποτύπωση της ζήτησης για μετακινήσεις (π.χ. μητρώα 

προέλευσης-προορισμού), της προσφοράς (π.χ. αναλυτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

δικτύου σε επίπεδο λωρίδας) καθώς και του ελέγχου της κυκλοφορίας (π.χ. σηματοδότες και 

προγράμματα) και της ενημέρωσης των μετακινούμενων (π.χ. εικονικές πινακίδες μεταβλητών 

μηνυμάτων). Το μοντέλο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί τόσο ως προς το κομμάτι της 

προσφοράς όσο και ως προς το κομμάτι της ζήτησης χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις 

κυκλοφορίας του συστήματος ανίχνευσης κυκλοφορίας που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια του 

παρόντος. Επίσης, θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο και ελεγμένο ως προς την ορθότητα των 

αποτελεσμάτων του (ο έλεγχος ορθότητας θα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς). 

Θα πρέπει να καθοριστούν οι περιοχές εφαρμογής των στρατηγικών διαχείρισης της 

κυκλοφορίας, δηλαδή: 

 Να αναγνωριστούν οι τυπικές κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή εφαρμογής, 
αξιολογώντας τόσο την χωρική όσο και την χρονική έκταση τους. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν δεδομένα κυκλοφορίας και κινητικότητας, και με κατάλληλες τεχνικές 
ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων πρόβλεψης και ανάλυσης της κυκλοφορίας 
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με επικαιροποιημένα δεδομένα του συστήματος ανίχνευσης κυκλοφορίας που θα 
εγκατασταθεί στα πλαίσια του παρόντος, να εξάγει συμπεράσματα, τα οποία θα 
τροφοδοτήσουν την εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας στις 
περιοχές αυτές.  

 Να κατηγοριοποιηθεί το οδικό δίκτυο σε:  
o άξονες προτεραιότητας και αυξημένου ελέγχου/διαχείρισης κυκλοφορίας 
o κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας και ενημέρωσης μετακινούμενων 
o κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας.  

 

Οι στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας που θα αναπτυχθούν θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

περιλαμβάνουν 

 Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή περιοχές 

 Βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες 

 Ενημέρωση των μετακινούμενων μέσων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών (C-ITS) 

 Σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης συμβάντων (π.χ. 
προγραμματισμένα έργα κ.α.) 

 

Για κάθε στρατηγική θα πρέπει να ορισθούν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης 

(π.χ. συμβάντα, μετρήσεις, τρόπος ενεργοποίησης στρατηγικής, τρόπος απενεργοποίησης 

στρατηγικής, διάρκεια εφαρμογής στρατηγικής κ.α.) και οι τιμές/κατώφλια (π.χ. όρια σε 

κυκλοφοριακούς φόρτους ή χρόνους διαδρομής ή άλλα κατάλληλα μεγέθη) βάσει των οποίων 

θα ενεργοποιούνται οι στρατηγικές. 

 

7.2 Ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της 

κυκλοφοριακής κατάστασης της πόλης και ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης των 

κόμβων που ανήκουν στην περιοχή εφαρμογής. Στο δυναμικό περιβάλλον της κυκλοφορίας 

είναι φυσιολογικό να τροποποιούνται οι ανάγκες εξυπηρέτησης των οχημάτων και να 

εξελίσσεται και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Επιπλέον είναι αναγκαίο να ανασυνταχθούν τα 

προγράμματα σηματοδότησης ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους στόχους των 

στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητο, για 

κάθε μία διαφορετική στρατηγική, να εκπονηθούν αντίστοιχα βελτιστοποιημένα προγράμματα 

σηματοδότησης. Τα προγράμματα αυτά θα διαμορφωθούν με χρήση λογισμικού 

βελτιστοποίησης, διεθνώς αναγνωρισμένου, κατάλληλου για τη συγκεκριμένη εργασία. Τα 

βελτιστοποιημένα προγράμματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κυκλοφοριακές συνθήκες, 

τους στόχους και την παραμετροποίηση της στρατηγικής, με την οποία θα συνδυαστούν. Η 

διαδικασία ανασύνταξης των προγραμμάτων περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος των ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 

 
Ιωάννινα Ιούνιος 2020 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωάννινα Ιούνιος 2020 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
Ιωάννινα Ιούνιος 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 

 Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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7.3  Δίκτυο αναφοράς και περιοχές εφαρμογής  
 

Χάρτης 1.2.1: Δίκτυο αναφοράς και κόμβοι φωτεινών σηματοδοτών στη Λεωφόρο Δωδώνης (α τμήμα) 
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Χάρτης 1.2.2: Δίκτυο αναφοράς και κόμβοι  φωτεινών σηματοδοτών στη Λεωφόρο Δωδώνης (β τμήμα) 
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Χάρτης 1.2.3: Δίκτυο αναφοράς και κόμβοι φωτεινών σηματοδοτών στην περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Μ.Αλεξάνδρου - Β.Ηπείρου - 

Παπατούκα 
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Χάρτης 1.2.4: Δίκτυο αναφοράς και κόμβοι φωτεινών σηματοδοτών στην οδό Σπ. Λάμπρου 
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Χάρτης 1.2.5: Δίκτυο αναφοράς και κόμβοι φωτεινών σηματοδοτών στην Περιφερειακή οδό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Πίνακας Ι.1: Κατάλογος εγκατεστημένων ρυθμιστών κυκλοφορίας 
 

  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Α/Α ΟΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ 

ΤΥΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

ΧΩΡΗΤΙΚ. 

ΡΥΘΜΙΣΤΗ 

ΣΕ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΣΗΜΑΤΟΔ. 

1 Β. Ηπείρου 
Βηλαρά /Παπατούκου 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) 
SCAE/ MT4000 12 

2 Β. Ηπείρου Μεγ. Αλεξάνδρου (ΣΚΟΡΠΙΟΣ) SCAE/ MT4000 8 

3 Σπ. Λάμπρου Χρηστοβασίλη SCAE/ MT4000 8 

4 Σπ. Λάμπρου 
Χ.Πάτση / Σουλίου 

(ΠΛ.ΠΑΡΓΗΣ) 
SCAE/ ΜP1 8 

5 28ης Οκτωβρίου 
Φ.Τζαβέλλα /Τρικούπη 

(ΠΑΛΛΑΔΙΟ) 
SCAE/ MT4000 12 

6 Φιλίππου Παπατούκου (ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ) SCAE/ MT4000 20 

7 Λεωφ. Δωδώνης 
28ης Οκτωβρίου / Μπιζανίου 

(ΔΙΕΘΝΕΣ) 
SCAE/ PEGASO 16 

8 Λεωφ. Δωδώνης 
Καποδιστρίου / Τσαλδάρη 

(ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
SCAE/ MT4000 12 

9 Λεωφ. Δωδώνης Κενάν Μεσαρέ (ΔΟΜΠΟΛΗ) SCAE/ ΜΤ4040 16 

10 Λεωφ. Δωδώνης 
Σάββα Νικολάτου 

(ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ) 
SCAE/ STC4012 12 

11 Λεωφ. Δωδώνης Γιαννιώτικο Σαλόνι SCAE/ PEGASO 12 

12 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - 

Άρτας 
Μπάφρα - Πεδινή SCAE/ ΜΤ4040 20 

13 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - 

Άρτας 
Τελωνείο SCAE/ STC4012 12 

14 ΚενάνΜεσαρέ Στρατόπεδο Βελισαρίου SCAE/ ΜΤ4000 20 

15 ΚενάνΜεσαρέ Βεργίνας SCAE/ ΜP1 4 

16 Περιφερειακή 
Π.Ασημακοπούλου 

(ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ) 
SignalBauHuber/ 16 
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17 Περιφερειακή Κάτω Μάρμαρα SCAE/ PEGASO 16 

18 Περιφερειακή Σταυράκι SCAE/ VEGA 16 

19 
Επ.Ο. Σταυρακίου - 

Μάρμαρα 
Σταυράκι SCAE/ PEGASO 8 

20 Περιφερειακή Ολυμπιάδα SCAE/ PEGASO 16 

21 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - 

Ηγουμενίτσας 
Περιφερειακή (ΔΕΣΜΟΣ) SignalBauHuber/ 20 

22 
Ε.Ο. Κοζάνης – 

Ιωαννίνων 
διασταύρωση Αεροδρομίου SCAE/ VEGA 20 

23 Λεωφ. Γράμμου Τσιάρα / Τάτση (ΛΕΜΟΝΙΑ) SCAE/ STC4012 12 

24 
Ε.Ο. Τρικάλων - 

Ιωαννίνων 
Πέραμα Κ1 SCAE/ STC4012 12 

25 
Ε.Ο. Τρικάλων - 

Ιωαννίνων 
Πέραμα Κ2 SCAE/ STC4012 12 
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 Πίνακας Ι.2 Παρεμβάσεις σε ρυθμιστές κυκλοφορίας και ανιχνευτές οχημάτων 

 

α/α Κόμβος 
Νέα 

προγράμματα 
σηματοδότησης 

Αναβάθμισ
η ρυθμιστών 

 

Ασύρματες 
μονάδες 
διεπαφής 
με κέντρο 

Ασύρματες 
μονάδες 
διεπαφής 

ανιχνευτών 

Ασύρματοι 
αισθητήρες 
ανιχνευτών 

Ασύρματοι 

αναμεταδότες 
ανιχνευτών 

Μικροκυμ. 

ανιχνευτής 

προσέγγισης 

Μικροκυμ. 

ανιχνευτής 

παρουσίας 

1 
Β. Ηπείρου / Βηλαρά /Παπατούκου 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) 
ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 3 4   

2 
Β. Ηπείρου / Μεγ. Αλεξάνδρου 

(ΣΚΟΡΠΙΟΣ) 
ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 2 3   

3 Σπ. Λάμπρου / Χρηστοβασίλη ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 4 4 1 1 

4 
Σπ. Λάμπρου / Χ.Πάτση/ Σουλίου 

(ΠΛ.ΠΑΡΓΗΣ) 
ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 3 4   

5 
28ης Οκτωβρίου / 

Φ.Τζαβέλλα/Τρικούπη (ΠΑΛΛΑΔΙΟ) 
ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 5 5   

6 
Φιλίππου / Παπατούκου (ΑΓ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ) 
ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 3 3   

7 
Λεωφ. Δωδώνης / 28ης Οκτωβρίου / 

Μπιζανίου (ΔΙΕΘΝΕΣ) 
ΝΑΙ  1 1 3 3   

8 
Λεωφ. Δωδώνης / Καποδιστρίου / 

Τσαλδάρη (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 5 4   

9 
Λεωφ. Δωδώνης / Κενάν Μεσαρέ 

(ΔΟΜΠΟΛΗ) 
ΝΑΙ ΝΑΙ 1 1 7 5   

10 
Λεωφ. Δωδώνης / Σάββα Νικολάτου ΝΑΙ  1      
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(ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ) 

11 Λεωφ. Δωδώνης / Γιαννιώτικο Σαλόνι ΝΑΙ  1      

12 Κενάν Μεσαρέ / Βελισαρίου ΝΑΙ  1      

13 Κενάν Μεσαρέ / Βεργίνας ΝΑΙ  1      

14 
Περιφερειακή / Ε.Ο. Άρτας - Ιωαννίνων 

(Τ.Ε.Ι.) 
ΝΑΙ  1      

15 Περιφερειακή / Κάτω Μάρμαρα ΝΑΙ  1      

16 Περιφερειακή / Σταυράκι ΝΑΙ  1      

17 Περιφερειακή / Ολυμπιάδα ΝΑΙ  1      

18 
Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων / 

διασταύρωση Αεροδρομίου 
ΝΑΙ  1      

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 18 8 18 9 35 35 1 1 
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          Πίνακας Ι.3 Παρεμβάσεις σε φωτεινούς σηματοδότες και ιστούς σηματοδότησης 

              
 
 
 
 
           
 
 
 

 

α/α Κόμβος 

ΙΣΤΟΙ   

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 
Καταμε-

τρητές 

αντίστρ. 

μέτρησης 

Κομβία 

αφής 

για 

ΑΜΕΑ 

Απλοί 

Ιστοί 

σημ/σης  

Ιστοί 

σημ/σης   

με βρα-               

χίονα  

ΧΑΜΗΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΜ. 

ΟΧΗ- 

ΠΕΖΩΝ 

ΠΡΟ- ΟΧΗ- ΠΡΟ- 

ΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΠ. ΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΠ. 

1 Β. Ηπείρου /Βηλαρά /Παπατούκου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)  8 4 6 10 5 4 1     

2 Β. Ηπείρου /Μεγ. Αλεξάνδρου (ΣΚΟΡΠΙΟΣ)  5 2 5 6 - 3 -     

3 Σπ. Λάμπρου / Χρηστοβασίλη 4 2 4 8 1 2 -  4 4  

4 
Λεωφ. Δωδώνης/Καποδιστρίου/Τσαλδάρη 

(ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ)  
8 2 5 12 2 4 - 6 6 

5 
Λεωφ.Δωδώνης/28ης Οκτωβρίου/ Μπιζανίου 

(ΔΙΕΘΝΕΣ) 
13 2 13 14 1 2 - 6 6 

6 
28ης Οκτωβρίου/Φ.Τζαβέλλα/Τρικούπη 

(ΠΑΛΛΑΔΙΟ)   
9 1 8 12 - 1 - 4 4 

7 Σπ. Λάμπρου/ Χ.Πάτση/ Σουλίου (ΠΛ.ΠΑΡΓΗΣ) 5 2 4 8 1 3 1  2  2 

8 Φιλίππου/ Παπατούκου/   (ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ) 7 8 13 12 1 9 1     

9 Κενάν Μεσαρέ / Βελισαρίου  7 4 8 8 2 6 -     

10 Κενάν Μεσαρέ / Βεργίνας 4 2 5 4 - 2 -     

11 Λεωφ. Δωδώνης/ Κενάν Μεσαρέ (ΔΟΜΠΟΛΗ ) 8 4 12 14 - 7 -     

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 78 33 83 108 13 43 3 22 22 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ΄΄ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  CPV 
ΑΡΙΘΜ. 
ΤΙΜΟΛ. 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΕΣ 

  
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Κέντρου 
Φ.Σ. και παροχή σχετικών υπηρεσιών 

        

1 
Προμήθεια Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης  

34996000-5 Α.1 τεμ. 1 

2 
Προμήθεια διακομιστή μηνυμάτων 
SPAT/MAP/DENV  για την υλοποίηση των 
συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 64226000-6 Α.2 τεμ. 1 

3 
Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας  64226000-6 Α.3 τεμ. 1 

4 

Ανασύνταξη προγραμμάτων σηματοδότησης 
με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την 
εφαρμογή νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής 
ρύθμισης 64226000-6 Α.4 τεμ. 18 

5 
Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 
ρυθμιστή κυκλοφορίας για την υλοποίηση 
νέων στρατηγικών 64226000-6 Α.5 τεμ. 18 

6 

Προμήθεια εφαρμογής για νομαδικές 
συσκευές τεχνολογίας Android και IOS για την 
υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-
ITS 64226000-6 Α.6 τεμ. 1 

7 

Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής 
ρυθμιστή κυκλοφορίας με το  Κέντρο 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες  
ασύρματης σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας 34996000-5 Α.7 τεμ. 18 

  

Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για την τεχνολογική αναβάθμιση ρυθμιστή 
κυκλοφορίας    Α.8     

8 
Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή 

εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως και 8 
σηματοδοτικών ομάδων 34996000-5 Α.8α τεμ. 3 

9 
Για "μεσαίου μεγέθους" ρυθμιστή 

εξοπλισμένου για χωρητικότητα 9 έως και 12 
σηματοδοτικών ομάδων 34996000-5 Α.8β τεμ. 4 

10 
Για "μεγάλου μεγέθους" ρυθμιστή 

εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως 20 
σηματοδοτικών ομάδων 34996000-5 Α.8γ τεμ. 1 
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11 
Προμήθεια ασύρματου αισθητήρα ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 

34996000-5 Α.9 τεμ. 38 

12 
Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής 
(Access Point) αισθητήρα ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 34996000-5 Α.10 τεμ. 9 

13 
Προμήθεια ασύρματου αναμεταδότη για 
αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 
τύπου  34996000-5  Α.11 τεμ. 44 

14 
Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή, τύπου 
"παρουσίας" (στην γραμμή ανακοπής ή/και 
ανίχνευσης ουράς)  34996000-5 Α.12 τεμ. 1 

15 
Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή τύπου 
"προσέγγισης" (για την παράταση του 
χρονισμού σηματοδοτικής φάσης) 34996000-5 Α.13 τεμ. 1 

16 

Προμήθεια κομβίου αφής κλήσης πεζών, με 
συσκευή ηχητικής προειδοποίησης για ΑΜΕΑ 
και με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο και 
τοποθέτηση 34996000-5 Α.14 τεμ. 22 

  

Προμήθεια αναρτημένου φωτεινού 
σηματοδότη με οπτική μονάδα φωτοδιόδων 
LED, προς αντικατάσταση αντίστοιχου 
φθαρμένου, συμπεριλαμβανομένου του 
πλαισίου ανάρτησής του και τοποθέτηση 

  Α.15     

17 

Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών 
(3) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και φωτ.ενδείξεων 
(κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) και πλαίσιο 

34996000-5 Α.15α τεμ. 43 

18 
Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός 
δύο (2) πεδίων, διαμ. 300 χτ. και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι) και πλαίσιο 34996000-5 Α.15β τεμ. 3 

  

Προμήθεια χαμηλού φωτεινού σηματοδότη 
με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED, προς 
αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου και 
τοποθέτηση   Α.16     

19 
Σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, 
διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή 
(κο-κι-κι) 34996000-5 Α.16α τεμ. 83 

20 
Σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 
mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) 

34996000-5 Α.16β τεμ. 108 

21 
Σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) 
πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-
κι) 34996000-5 Α.16γ τεμ. 13 

22 

Προμήθεια καταμετρητή αντίστροφης 
μέτρησης (countdown) για φωτ. σηματοδότες 
πεζών διαστάσεως φωτεινού δίσκου 200 mm 

34996000-5 Α.17 τεμ. 22 

  
Προμήθεια ιστών σηματοδότησης, προς 
αντικατάσταση αντίστοιχων φθαρμένων  

  Α.18     

23 
Προμήθεια απλού ιστού σηματοδότησης, 
γαλβανισμένου 

45316200-7 Α.18α τεμ. 78 

24 
Προμήθεια ιστού σηματοδότησης με 
βραχίονα, γαλβανισμένου  

45316200-7 Α.18β τεμ. 33 

  
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστών 
σηματοδότησης, προς αντικατάσταση 
αντίστοιχων φθαρμένων (χωρίς προμήθεια)   Α.19     

25 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού 
σηματοδότησης  

45316200-7 Α.19α τεμ. 157 

26 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού 
σηματοδότησης με βραχίονα 

45316200-7 Α.19β τεμ. 66 
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27 

Προμήθεια  εξωτερικού περιβλήματος 
(χιτωνίου) ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ προς 
αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου 

45316200-7 Α.20 τεμ. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιωάννινα Ιούνιος 2020 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 
 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωάννινα Ιούνιος 2020 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
Ιωάννινα Ιούνιος 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 
 

 Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 





36 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   ΄΄ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  CPV 
ΑΡΙΘΜ. 
ΤΙΜΟΛ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΕΣ 

Δ Α Π Α Ν Η 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-  
ΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 

  

Προμήθεια ειδικού 
εξοπλισμού Κέντρου Φ.Σ. 
και παροχή σχετικών 
υπηρεσιών 

            

1 

Προμήθεια Κέντρου 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης  34996000-5 Α.1 τεμ. 1 120.000,00 € 120.000,00 € 

2 

Προμήθεια διακομιστή 
μηνυμάτων SPAT/MAP/DENV  
για την υλοποίηση των 
συνεργατικών υπηρεσιών C-
ITS 64226000-6 Α.2 τεμ. 1 45.000,00 € 45.000,00 € 

3 
Εκπόνηση των στρατηγικών 
διαχείρισης κυκλοφορίας  64226000-6 Α.3 τεμ. 1 30.000,00 € 30.000,00 € 

4 

Ανασύνταξη προγραμμάτων 
σηματοδότησης με σκοπό τη 
βελτιστοποίησή τους για την 
εφαρμογή νέων στρατηγικών 
κυκλοφοριακής ρύθμισης 64226000-6 Α.4 τεμ. 18 1.000,00 € 18.000,00 € 

5 

Εφαρμογή προγραμμάτων 
σηματοδότησης σε ρυθμιστή 
κυκλοφορίας για την 
υλοποίηση νέων στρατηγικών 64226000-6 Α.5 τεμ. 18 800,00 € 14.400,00 € 

6 

Προμήθεια εφαρμογής για 
νομαδικές συσκευές 
τεχνολογίας Android και IOs 
για την υλοποίηση των 
συνεργατικών υπηρεσιών C-
ITS 64226000-6 Α.6 τεμ. 1 14.529,84 € 14.529,84 € 

7 

Προμήθεια ασύρματης 
μονάδας διεπαφής ρυθμιστή 
κυκλοφορίας με το  Κέντρο 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης και δαπάνες  
ασύρματης σύνδεσής του σε 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 34996000-5 Α.7 τεμ. 18 1.075,00 € 19.350,00 € 

  

Προμήθεια του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για την 
τεχνολογική αναβάθμιση 
ρυθμιστή κυκλοφορίας    Α.8         

8 

Για "μεσαίου μεγέθους" 
ρυθμιστή εξοπλισμένου για 
χωρητικότητα έως και 8 
σηματοδοτικών ομάδων 34996000-5 Α.8α τεμ. 3 3.800,00 € 11.400,00 € 
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9 

Για "μεσαίου μεγέθους" 
ρυθμιστή εξοπλισμένου για 
χωρητικότητα 9 έως και 12 
σηματοδοτικών ομάδων 34996000-5 Α.8β τεμ. 4 4.300,00 € 17.200,00 € 

10 

Για "μεγάλου μεγέθους" 
ρυθμιστή εξοπλισμένου για 
χωρητικότητα έως 20 
σηματοδοτικών ομάδων 34996000-5 Α.8γ τεμ. 1 7.100,00 € 7.100,00 € 

11 
Προμήθεια ασύρματου 
αισθητήρα ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 34996000-5 Α.9 τεμ. 38 650,00 € 24.700,00 € 

12 

Προμήθεια ασύρματης 
μονάδας διεπαφής (Access 
Point) αισθητήρα ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 34996000-5 Α.10 τεμ. 9 3.950,00 € 35.550,00 € 

 13 

Προμήθεια ασύρματου 
αναμεταδότη για αισθητήρες 
ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου  34996000-5  Α.11  τεμ. 44   2.200,00 €  96.800,00 € 

14 

Προμήθεια μικροκυματικού 
ανιχνευτή, τύπου 
"παρουσίας" (στην γραμμή 
ανακοπής ή/και ανίχνευσης 
ουράς)  34996000-5 Α.12 τεμ. 1 1.800,00 € 1.800,00 € 

15 

Προμήθεια μικροκυματικού 
ανιχνευτή τύπου 
"προσέγγισης" (για την 
παράταση του χρονισμού 
σηματοδοτικής φάσης) 34996000-5 Α.13 τεμ. 1 620,00 € 620,00 € 

16 

Προμήθεια κομβίου αφής 
κλήσης πεζών, με συσκευή 
ηχητικής προειδοποίησης για 
ΑΜΕΑ και με εξωτερικά 
συνδεδεμένο ηχείο και 
τοποθέτηση 34996000-5 Α.14 τεμ. 22 1.200,00 € 26.400,00 € 

  

Προμήθεια αναρτημένου 
φωτεινού σηματοδότη με 
οπτική μονάδα φωτοδιόδων 
LED, προς αντικατάσταση 
αντίστοιχου φθαρμένου, 
συμπεριλαμβανομένου του 
πλαισίου ανάρτησής του και 
τοποθέτηση   Α.15         

17 

Αναρτημένος σηματοδότης 
οχημάτων τριών (3) πεδίων, 
διαμ. 300 χτ. και 
φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή 
(κο-κι-κι) και πλαίσιο 34996000-5 Α.15α τεμ. 43 750,00 € 32.250,00 € 

18 

Αναρτημένος σηματοδότης 
προειδοποιητικός δύο (2) 
πεδίων, διαμ. 300 χτ. και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι) και 
πλαίσιο 34996000-5 Α.15β τεμ. 3 480,00 € 1.440,00 € 

  

Προμήθεια χαμηλού φωτεινού 
σηματοδότη με οπτική μονάδα 
φωτοδιόδων LED, προς 
αντικατάσταση αντίστοιχου 
φθαρμένου και τοποθέτηση   Α.16         

19 

Σηματοδότης οχημάτων 
τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 
mm και φωτ.ενδείξεων (κο-
κι-πρ) ή (κο-κι-κι) 34996000-5 Α.16α τεμ. 83 520,00 € 43.160,00 € 

20 
Σηματοδότης πεζών δύο (2) 
πεδίων, διαμ. 200 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κο-πρ) 34996000-5 Α.16β τεμ. 108 390,00 € 42.120,00 € 
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21 

Σηματοδότης 
προειδοποιητικός δύο (2) 
πεδίων, διαμ. 200 mm και 
φωτ.ενδείξεων (κι-κι) 34996000-5 Α.16γ τεμ. 13 270,00 € 3.510,00 € 

22 

Προμήθεια καταμετρητή 
αντίστροφης μέτρησης 
(countdown) για φωτ. 
σηματοδότες πεζών 
διαστάσεως φωτεινού δίσκου 
200 mm 34996000-5 Α.17 τεμ. 22 470,00 € 10.340,00 € 

  

Προμήθεια ιστών 
σηματοδότησης, προς 
αντικατάσταση αντίστοιχων 
φθαρμένων    Α.18         

23 
Προμήθεια απλού ιστού 
σηματοδότησης, 
γαλβανισμένου 45316200-7 Α.18α τεμ. 78 250,00 € 19.500,00 € 

24 
Προμήθεια ιστού 
σηματοδότησης με βραχίονα, 
γαλβανισμένου  45316200-7 Α.18β τεμ. 33 520,00 € 17.160,00 € 

  

Τοποθέτηση ή αποξήλωση 
ιστών σηματοδότησης, προς 
αντικατάσταση αντίστοιχων 
φθαρμένων (χωρίς προμήθεια)   Α.19         

25 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση 
απλού ιστού σηματοδότησης  

45316200-7 Α.19α τεμ. 157 45,00 € 7.065,00 € 

26 
Τοποθέτηση ή αποξήλωση 
ιστού σηματοδότησης με 
βραχίονα 45316200-7 Α.19β τεμ. 66 110,00 € 7.260,00 € 

27 

Προμήθεια  εξωτερικού 
περιβλήματος (χιτωνίου) 
ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ 
προς αντικατάσταση 
αντίστοιχου φθαρμένου 45316200-7 Α.20 τεμ. 9 300,00 € 2.700,00 € 

 Άθροισμα 669.354,84 € 

 Φ.Π.Α. 24% 160.645,16 € 

 Σύνολο  830.000,00 € 

 

 

 

 

 
Ιωάννινα Ιούνιος 2020 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωάννινα Ιούνιος 2020 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
Ιωάννινα Ιούνιος 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 
 

 Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   ΄΄ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

1. Όλες οι τιμές μονάδας του  παρόντος  Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένες προμήθειας υλικών είτε παροχής υπηρεσιών και καλύπτουν πλήρως την σύμβαση 

προμήθειας με τίτλο: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» και τις δαπάνες που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, ήτοι στην Διακήρυξη, 

στο παρόν Τιμολόγιο, στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως και 

εκείνες που τυχόν δεν κατονομάζονται ρητώς, είναι όμως απαραίτητες για την έντεχνη και 

πλήρη εκτέλεση των εργασιών.  

2. Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος θα βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

3.  Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου και τις εξής δαπάνες και 

έξοδα:  

α. Τις δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο παρόν αντικείμενο 

προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης.  

β. Τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού του 

αναδόχου, ανεξάρτητα εάν απασχολείται στα εργοτάξια ή σε άλλες θέσεις εργασίας, 

γ. Τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης των προϊόντων ή διεξαγωγή άλλων 

διαδικασιών προβλεπόμενων από την σύμβαση.  

δ. Τις δαπάνες για την σύνταξη των αναγκαίων τευχών και σχεδίων για την διεξαγωγή της 

προβλεπόμενης από την σύμβαση διαδικασίας παραλαβής των παραδοτέων. 

 

7.3.1.1 ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ Α.1: Προμήθεια Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης. 

Για την προμήθεια ενός Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης, δομημένου όπως απαιτείται για την επίτευξη της λειτουργικής του 

συμβατότητας με τους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας των εγκαταστάσεων φωτ. 

σηματοδότησης της πόλης των Ιωαννίνων.  

Το Κέντρο οφείλει να διαθέτει τον αναγκαίο υλικό και λογισμικό εξοπλισμό που αναφέρεται 

στο αντίστοιχο κεφάλαιο Α! των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και να διαθέτει την ικανότητα να 

επικοινωνεί, να επιτηρεί και να ελέγχει τη λειτουργία των ενταγμένων σ’ αυτόν ρυθμιστών, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις ως άνω ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η επικοινωνία του 

Κέντρου Ελέγχου με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας θα υλοποιείται μέσω του διαδικτύου και με 

χρήση πρωτοκόλλου TCP/IP. Το Κέντρο θα έχει την ικανότητα (i) της συνεχούς και 

ταυτόχρονης επικοινωνίας με όλους τους ρυθμιστές κυκλοφορίας, (ii) να στέλνει εντολές 
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εφαρμογής ή/και προσαρμογής των προγραμμάτων σηματοδότησης, (iii) να απεικονίζει σε 

χάρτη τα στοιχεία των εγκαταστάσεων, να απεικονίζει την τρέχουσα ένδειξη των 

σηματοδοτών και την εξέλιξη του προγράμματός τους, (iv) να επιτηρεί τον τρόπο λειτουργίας 

τους, (v) να λαμβάνει, και να αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του μηνύματα βλαβών από τον 

εξοπλισμό πεδίου και να ειδοποιεί μέσω email το τεχνικό προσωπικό, (vi) να λαμβάνει και να 

αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του τις καταγραφόμενες μετρήσεις κυκλοφορίας, (vii) να 

λαμβάνει και να αποστέλλει νέα προγράμματα σηματοδότησης κ.α.  

Το παραπάνω Κέντρο θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα δομικά στοιχεία:  

 βάση δεδομένων του συστήματος 

 λογισμικό επικοινωνίας με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας  

 διεπαφή με το διακομιστή παραγωγής των μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την αποστολή 

σε πραγματικό χρόνο των τρεχουσών ενδείξεων των φωτεινών σηματοδοτών και την 

προβλεπόμενη διάρκειά τους (time-to-green, time-to-red) 

 διεπαφή με τους χρήστες και τη διαμόρφωση του προγραμματισμού του συστήματος  

 εκπόνηση κυκλοφοριακού μοντέλου προσομοίωσης της κυκλοφορίας για τις ανάγκες του 

έργου, το οποίο θα είναι ικανό να υποστηρίζει την εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης 

κυκλοφορίας με τις οποίες θα επιτυγχάνεται κατ’ ελάχιστον: α) η αύξηση της 

κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή περιοχές, β) η 

βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες, γ) η 

ενημέρωση των μετακινούμενων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 

Μεταφορών (C-ITS) και δ) η εφαρμογή σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας σε 

περιπτώσεις ύπαρξης έκτακτων συμβάντων που προκαλούν ακραίες επιπτώσεις στην 

κυκλοφορία (π.χ. σε αθλητικά γεγονότα, σε πολιτιστικά γεγονότα, σε 

προγραμματισμένα έργα, σε διαδηλώσεις κ.α.). Θα είναι επίσης ικανό να υποστηρίζει 

την αξιολόγηση των στρατηγικών μέσω μετρήσιμων ή/και υπολογιζόμενων δεικτών 

αποδοτικότητας 

 λογισμικό διαχείρισης στρατηγικών και παρακολούθησης της κυκλοφορίας 

Η χωρητικότητα του Κέντρου θα καλύπτει τις απαιτήσεις εξυπηρέτησης τουλάχιστον 20 

ρυθμιστών κυκλοφορίας.  

Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η παραμετροποίηση, η τοποθέτηση σε 

κατάλληλο χώρο και η θέση σε λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 

Φωτεινής Σηματοδότησης, πλήρους από πλευράς υλικού και λογισμικού εξοπλισμού.  

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.:  εκατό είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.2: Προμήθεια διακομιστή παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την 

υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS  

Για την προμήθεια ενός διακομιστή παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS με σκοπό την 

υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών Green Light 

Optimal Speed Advisory (GLOSA) και In Vehicle Signage (IVS). Ο διακομιστής θα λαμβάνει 

αφενός μεν από τους ρυθμιστές κυκλοφορίας, μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 

Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης, την τρέχουσα ένδειξη και την προβλεπόμενη διάρκεια της 

των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) αλλά και πληροφορίες -από άλλες 

πηγές- σχετικές με επικίνδυνα συμβάντα, γεγονότα ή άλλες πληροφορίες για την 

πληροφόρηση των μετακινούμενων, και αφετέρου θα διαμορφώνει, σύμφωνα με τα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα μηνύματα με τη μορφή SPAT (Signal Phase & timing), MAP (Road 

topology) και IVS (In Vehicle Signage) και θα τα αναμεταδίδει σε πραγματικό χρόνο προς 

έξυπνες συσκευές (κινητά, tablets). Ο διακομιστής θα διαθέτει τον αναγκαίο υλικό και 

λογισμικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

και επί πλέον την ικανότητα να διαμορφώνει όλα τα παραπάνω μηνύματα σε πραγματικό 
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χρόνο, ώστε να γίνεται εφικτή η παρακολούθηση των «τρεχουσών» ενδείξεων των φωτ. 

σηματοδοτών με την ελάχιστη δυνατή χρονική καθυστέρηση, πρόξενος της οποίας θα 

δικαιολογείται να είναι κυρίως η αναμενόμενη καθυστέρηση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.  

Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 

διακομιστή παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την υλοποίηση των συνεργατικών 

υπηρεσιών. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.:  σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €)  

ΑΡΘΡΟ Α.3: Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

Για την παροχή υπηρεσίας εκπόνησης των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας, 

αξιολόγησης και εφαρμογής τους, με χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου προσομοίωσης της 

κυκλοφορίας σε μικροσκοπικό επίπεδο, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το σύνολο 

του δικτύου στην περιοχή εφαρμογής. Το μοντέλο θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένο τόσο 

ως προς την προσφορά όσο και ως προς τη ζήτηση, βαθμονομημένο και ελεγμένο ως προς την 

ορθότητα των αποτελεσμάτων του κατά τη χρονική περίοδο υλοποίησης του παρόντος. Η κάθε 

στρατηγική θα περιλαμβάνει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.:  τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.4 : Ανασύνταξη προγραμμάτων σηματοδότησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους 

για την εφαρμογή νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 

Για την παροχή υπηρεσίας ανασύνταξης των προγραμμάτων σηματοδότησης ενός ρυθμιστή 

κυκλοφορίας, με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες 

παραμέτρους που θα προέλθουν από την εκπόνηση των στρατηγικών και σε συνδυασμό με τα 

αντίστοιχα κυκλοφοριακά δεδομένα (πίνακες προέλευσης–προορισμού, κυκλοφοριακές ροές, 

ποσοστά στρεφουσών κινήσεων κ.λ.π.) που θα εξάγονται υπολογιστικά από το Κυκλοφοριακό 

Μοντέλο.  

Για τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων σηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό 

βελτιστοποίησης (optimizer) αναγνωρισμένης εγκυρότητας, όπως τα σχετικά λογισμικά 

προϊόντα με τον τίτλο TRL Transyt, PTV Visum ή ισοδύναμα.  

Τα ανασυνταγμένα προγράμματα σηματοδότησης θα υποβληθούν προς έγκριση στην Υπηρεσία 

σε μορφή τεύχους και θα  περιλαμβάνουν: α) οριζοντιογραφία του κόμβου με τη διάταξη και 

την αρίθμηση των σηματοδοτών, β) το διάγραμμα δομής - χρόνων των κινήσεων σε γραμμική 

μορφή, γ) τους  πίνακες αντιμαχομένων κινήσεων και ενδιάμεσων χρόνων, δ) σε περίπτωση 

λειτουργίας του κόμβου με μικρορύθμιση, την τεχνική έκθεση του τρόπου επενέργειας των 

φωρατών κυκλοφορίας ή, εναλλακτικά, διάγραμμα διαδοχής φάσεων, ε) το ημερολόγιο 

εφαρμογής των προγραμμάτων εβδομάδος με τα αντίστοιχα ημερήσια ωράρια.  

Τα προγράμματα θα συνοδεύονται επίσης από υπολογισμούς, ανάλυση (πίνακες και 

διαγράμματα) και εκτίμηση του συντελεστή απόδοσης (Performance Index) της κυκλοφορίας 

για το εκάστοτε σενάριο, στηριγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο λογισμικό κυκλοφοριακής 

ανάλυσης.  

Η τιμή του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στην περίπτωση μεμονωμένης παρέμβασης για την 

χρονική προσαρμογή (τοπικού χαρακτήρα) υφιστάμενου κυκλοφοριακού προγράμματος ενός 

κόμβου.  

Το παρόν άρθρο ισχύει για την εφάπαξ εφαρμογή του σε κόμβο και περιλαμβάνει την 

ανασύνταξη του συνόλου των προγραμμάτων που απαιτούνται προς εφαρμογή των νέων 

στρατηγικών.  
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Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: χίλια ευρώ (1.000,00 €)   

ΑΡΘΡΟ Α.5: Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 

υλοποίηση νέων στρατηγικών.  

Για την παροχή υπηρεσίας εφαρμογής προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή 

κυκλοφορίας με σκοπό την υλοποίηση νέων στρατηγικών, δηλαδή για την εφαρμογή 

βελτιστοποιημένου προγράμματος σηματοδότησης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την 

ανάλυση των νέων στρατηγικών.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων στρατηγικών, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαμορφώσει το  

αντίστοιχο πρόγραμμα σηματοδότησης, συμπεριλαμβάνοντας και την περίπτωση λειτουργίας 

του κόμβου με τοπικές επενέργειες (μικρορύθμιση) από οχήματα και πεζούς, καθώς και τη 

διασύνδεση των νέων ανιχνευτών κυκλοφορίας προς τον ρυθμιστή, εφόσον τούτοι έχουν 

εγκατασταθεί στον κόμβο.  

Εξάλλου, στις υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από το παρόν άρθρο και για 

οποιασδήποτε μορφής αλλαγή του προγράμματος (μικρής ή μεγάλης κλίμακας, δομική ή/και 

χρονική), συμπεριλαμβάνεται επίσης η αναπροσαρμογή του μητρώου της εγκατάστασης κατ’ 

αντιστοιχία προς το αναθεωρημένο πρόγραμμα (τροποποίηση των σχεδίων καλωδιώσεων, 

μικτονομήσεων κ.λ.π). 

Το παρόν άρθρο ισχύει για την εφάπαξ εφαρμογή του σε ρυθμιστή και περιλαμβάνει την 

εφαρμογή του συνόλου των προγραμμάτων σηματοδότησης που εκπονήθηκαν για τις ανάγκες 

των νέων στρατηγικών στον συγκεκριμένο κόμβο. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: οκτακόσια ευρώ (800,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.6: Προμήθεια εφαρμογής για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android και IOs 

για την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 

Για την προμήθεια εφαρμογής κατάλληλης για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android και 

IOs, με σκοπό  την υλοποίηση των συνεργατικών υπηρεσιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 

Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA), και In Vehicle Signage (IVS). Η εφαρμογή θα 

λαμβάνει μηνύματα από το διακομιστή μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS, θα αποστέλλει το μήνυμα 

CAM, θα τα επεξεργάζεται και θα παρουσιάζει τις πληροφορίες αυτές σε πραγματικό χρόνο 

και με εύληπτη μορφή, σε γραφικό περιβάλλον στην οθόνη των νομαδικών συσκευών (κινητά, 

tablets) με σκοπό την πληροφόρηση των μετακινούμενων. Η εφαρμογή οφείλει να διαθέτει τις 

ιδιότητες που αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη υλοποίησης της εφαρμογής μέχρι της πλήρους 

λειτουργίας της.  

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.:  δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

(14.529,84 €)  

ΑΡΘΡΟ Α.7: Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας με το Κέντρο 

Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες  ασύρματης 

σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

Για την προμήθεια μιας κατάλληλης ασύρματης μονάδας επικοινωνίας δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας τεχνολογίας 3G/4G, με σκοπό την υλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ ρυθμιστή 

κυκλοφορίας και του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 

Σηματοδότησης. Η υπόψη μονάδα θα εγκαθίσταται σε υφιστάμενο ρυθμιστή κυκλοφορίας και 

θα έχει την ικανότητα να είναι συμβατή και να διασυνδέεται με τον αντίστοιχο εξοπλισμό του 

Κέντρου. Στη δαπάνη του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται τα έξοδα της σύνδεσης προς το 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και λειτουργίας (συνδρομών), για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η 
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εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη τοποθέτησης και ηλεκτρικής σύνδεσης της 
ασύρματης μονάδας επικοινωνίας στο ρυθμιστή κυκλοφορίας και η δαπάνη παραμετροποίησης 
της. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.:   χίλια εβδομήντα πέντε ευρώ (1.075,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.8:  Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση 

ρυθμιστή κυκλοφορίας 

Για την προμήθεια του κατάλληλου, συμβατού υλικού και λογισμικού εξοπλισμού και την 

εφαρμογή του σε υφιστάμενο ρυθμιστή κυκλοφορίας, κατά περίπτωση «μεσαίου» ή «μεγάλου 

μεγέθους», με σκοπό την αναβάθμισή του, έτσι ώστε τούτος να αποκτήσει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά σύγχρονης τεχνολογίας και να είναι σύμφωνος από πλευράς τεχνικών 

προδιαγραφών και επιδόσεων με τον Εθνικό «Τεχνικό Κανονισμό για τον Καθορισμό Εθνικών 

Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών» 

(Φ.Ε.Κ. 1321/23.5.2014, τεύχος Β!). Ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστή κυκλοφορίας θα 

στοχεύει στην αναβάθμιση του τύπου του, ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες ιδιότητες για τη 

διασύνδεσή του με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης 

με ασύρματο τρόπο και την ικανότητα να αποστέλλει στο Κέντρο τις τρέχουσες ενδείξεις και 

την προβλεπόμενη διάρκειά τους των φωτεινών σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) με 

σκοπό την εφαρμογή υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS). 

Προβλέπεται η αντικατάσταση των απαραίτητων λειτουργικών μονάδων από αντίστοιχες 

νεότερης τεχνολογίας, ενώ διατηρούνται ορισμένα κατασκευαστικά στοιχεία του υφιστάμενου 

ρυθμιστή, όπως ο βοηθητικός εξοπλισμός, το ερμάριο (εάν διατηρείται σε καλή κατάσταση), οι 

εσωτερικές καλωδιώσεις, κλπ. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη της υπηρεσίας αφενός της αφαίρεσης των μη 

χρήσιμων ανταλλακτικών και τοποθέτησης των νέων αντίστοιχων στον υπό αναβάθμιση 

ρυθμιστή κυκλοφορίας και αφετέρου των αναγκαίων δοκιμών για την επιβεβαίωση της 

λειτουργικότητας του ρυθμιστή μετά την αναβάθμιση, σύμφωνα με το αντίστοιχο κεφάλαιο 

των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.  

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο  

α) Για «μεσαίου μεγέθους» ρυθμιστή, εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως και 8 

σηματοδοτικών ομάδων: 

Τ.Ε.: τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (3.800,00 €)   

β) Για «μεσαίου μεγέθους» ρυθμιστή, εξοπλισμένου για χωρητικότητα 9 έως και 12 

σηματοδοτικών ομάδων: 

Τ.Ε.: τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (4.300,00 €)  

γ) Για «μεγάλου μεγέθους» ρυθμιστή, εξοπλισμένου για χωρητικότητα έως και 20 

σηματοδοτικών ομάδων: 

Τ.Ε.: επτά χιλιάδες εκατό ευρώ (7.100,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.9:  Προμήθεια ασύρματου αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

Για την προμήθεια ενός ασύρματου αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

ενσωματούμενου εντός του οδοστρώματος, ο οποίος εντοπίζει την παρουσία και/είτε τη 

διέλευση οχημάτων καταμετρώντας την μεταβολή του μαγνητικού πεδίου της γης που 

προκαλείται από την παρουσία της μεταλλικής μάζας των οχημάτων. Η μετάδοση των 

σημάτων ανίχνευσης των οχημάτων προς τον αντίστοιχο ρυθμιστή κυκλοφορίας επιτυγχάνεται 

ασύρματα μέσω της αντίστοιχης μονάδας διεπαφής (Access Point). Κατά τα λοιπά ο 

μαγνητικός αισθητήρας θα διαθέτει τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη της τοποθέτησης του μαγνητικού αισθητήρα 
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εντός του οδοστρώματος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υλικών πάκτωσης και της 

δαπάνης χρήσης των αναγκαίων εργαλείων, καθώς και  η αρχική του ρύθμιση (SET UP) για 

την πλήρη και κανονική λειτουργία του.  

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.10: Προμήθεια ασύρματης μονάδας διεπαφής (Access Point) αισθητήρα 

ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

Για την προμήθεια μίας ασύρματης μονάδας διεπαφής (Access Point) αισθητήρα ανίχνευσης 

οχημάτων μαγνητικού τύπου με ρυθμιστή κυκλοφορίας. Η ασύρματη μονάδα διεπαφής θα 

επικοινωνεί με τους τοπικούς ασύρματους μαγνητικούς αισθητήρες και/είτε με αναμεταδότες 

αυτών, για τη διαβίβαση προς το ρυθμιστή κυκλοφορίας των σημάτων ανίχνευσης οχημάτων 

που παράγουν οι μαγνητικοί αισθητήρες, τοποθετείται δε σε κατάλληλη για την διευκόλυνση 

της επικοινωνίας θέση και ύψος από το έδαφος, πλησίον του ρυθμιστή κυκλοφορίας προς τον 

οποίο συνδέεται καλωδιακά. Κατά τα λοιπά η ασύρματη μονάδα διεπαφής θα διαθέτει τις 

ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη της τοποθέτησης της ασύρματης μονάδας 

διεπαφής (Access Point) και της καλωδιακής σύνδεσής της με τις διατάξεις του υφιστάμενου 

ρυθμιστή κυκλοφορίας, των μονάδων επαφών ρελέ ή άλλης κατάλληλης διάταξης 

επικοινωνίας, καθώς και η ρύθμισή της (SET UP) για την πλήρη και κανονική λειτουργία της. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (3.950,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.11: Προμήθεια ασύρματου αναμεταδότη για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 

μαγνητικού τύπου. 

Για την προμήθεια ενός ασύρματου αναμεταδότη και ανάρτησή του σε ιστό, για την 

διευκόλυνση της ασύρματης επικοινωνίας ανάμεσα στη μονάδα διεπαφής (Access Point) και 

τους αισθητήρες κυκλοφορίας μαγνητικού τύπου. Ο αναμεταδότης χρησιμοποιείται για την 

αποκατάσταση της επικοινωνίας στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μαγνητικοί 

αισθητήρες προβλέπεται να τοποθετηθούν σε σημείο της διασταύρωσης εκτός της εμβέλειας 

της αντίστοιχης προς την εγκατάσταση μονάδας διεπαφής. O αναμεταδότης θα διαθέτει 

ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω συσσωρευτών οι οποίοι θα διασφαλίζουν αυτόνομη λειτουργία 7 

ετών (κατά μέσο όρο). Ο τρόπος λειτουργίας του αναμεταδότη, καθώς και οι ιδιότητες και τα 

τεχνικά του χαρακτηριστικά περιγράφονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη τοποθέτησης του αναμεταδότη μέχρι της 

πλήρους λειτουργίας του, όχι όμως εκείνης που μπορεί να απαιτηθεί για την προμήθεια και 

εγκατάσταση ιστού ανάρτησης τούτου. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.12: Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή, τύπου "παρουσίας" (για την 

λειτουργία του προγράμματος σηματοδότησης με κλήση κυκλοφοριακής φάσης ή/και 

ανίχνευσης ουράς). 

Για την προμήθεια ενός μικροκυματικού ανιχνευτή (radar) στάσιμων οχημάτων στη γραμμή 

ανακοπής για την κλήση σηματοδοτικής φάσης ή/και σε άλλη θέση του οδικού δικτύου για την 

ανίχνευση ουράς. Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε υφιστάμενο ιστό 

σηματοδότησης είτε σε άλλον ειδικά σχεδιασμένο ιστό και θα έχει τη δυνατότητα καθορισμού 

της ζώνης ανίχνευσης, ώστε να ανιχνεύει οχήματα εν στάσει, αναμένοντα στην γραμμή 

ανακοπής, είτε κατά τον σχηματισμό ουράς οχημάτων σε λωρίδα της οδού.  Ο ανιχνευτής θα 

έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί μία έξοδο τύπου ρελέ, η οποία θα μπορεί να 
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χρησιμοποιείται από το ρυθμιστή κυκλοφορίας για την κλήση φάσης είτε για άλλη λειτουργία 

(π.χ. αλγοριθμική), ανάλογα προς τον προγραμματισμό του τελευταίου. 

Ο μικροκυματικός ανιχνευτής θα διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό που 

αναφέρεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη τοποθέτησης του μικροκυματικού ανιχνευτή 

μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, όχι όμως εκείνης που μπορεί να απαιτηθεί για την 

προμήθεια και εγκατάσταση του ιστού ανάρτησης τούτου. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.13: Προμήθεια μικροκυματικού ανιχνευτή τύπου "προσέγγισης¨ (για την 

λειτουργία του προγράμματος σηματοδότησης με παράταση του χρονισμού κυκλοφοριακής 

φάσης). 

Για την προμήθεια ενός μικροκυματικού ανιχνευτή οχημάτων (radar) τύπου «προσέγγισης» για 

την ανίχνευση κινούμενων οχημάτων, για την διαμόρφωση του σηματοδοτικού προγράμματος 

με παράταση του χρονισμού κυκλοφοριακής φάσης. Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για 

εγκατάσταση σε υφιστάμενο ιστό σηματοδότησης είτε σε ειδικά σχεδιασμένου ιστό και θα 

πρέπει να είναι ικανός να ανιχνεύει τα κινούμενα σε μία λωρίδα κυκλοφορίας οχήματα που θα 

εισέρχονται στο πεδίο προβολής της μικροκυματικής του ακτινοβολίας. Ο ανιχνευτής θα έχει 

την ικανότητα να ενεργοποιεί μία έξοδο τύπου ρελέ, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται 

από το ρυθμιστή κυκλοφορίας για την παράταση του πράσινου χρόνου με την μέθοδο 

διακένου (GAP), ανάλογα προς τον προγραμματισμό του τελευταίου.  
Ο μικροκυματικός ανιχνευτής θα διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό που 

αναφέρεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη τοποθέτησης του μικροκυματικού ανιχνευτή 

μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, όχι όμως εκείνης που μπορεί να απαιτηθεί για την 

προμήθεια και εγκατάσταση του ιστού ανάρτησης τούτου. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: εξακόσια είκοσι ευρώ (620,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.14:  Προμήθεια κομβίου αφής κλήσης πεζών, με συσκευή ηχητικής 

προειδοποίησης για ΑΜΕΑ  και με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο. 

Για την προμήθεια ενός κομβίου αφής κλήσης πεζών συνδυαζόμενο με διάταξη ηχητικής 

προειδοποίησης για ΑΜΕΑ, για την διευκόλυνση της διέλευσης ατόμων με προβλήματα όρασης 

σε σηματοδοτημένη διάβαση πεζών, σύμφωνου από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και 

επιδόσεων με τον «Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των 

συσκευών αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες» (ΦΕΚ 1758/2019 τεύχος 

Β!) με τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που –κατά περίπτωση- επιβάλλονται βάσει του 

τρόπου λειτουργίας της σηματοδοτικής εγκατάστασης στην οποία ανήκει η σημαινόμενη 

ηχητικά διάβαση, ήτοι για:  

α) συσκευές αφής πεζών, με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο, ως επιπρόσθετος εξοπλισμός σε 

λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με σταθερές φάσεις πεζών για χρήση από άτομα με 

προβλήματα όρασης, όπως το Παράρτημα III του προαναφερθέντος Εθνικού Κανονισμού και 

β)  συσκευές αφής πεζών, με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο, ως επιπρόσθετος εξοπλισμός σε 

λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με επενεργούμενες φάσεις πεζών και επιπλέον για χρήση 

από άτομα με προβλήματα όρασης, όπως το Παράρτημα II του προαναφερθέντος Εθνικού 

Κανονισμού. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την τοποθέτηση της συσκευής και τις 

λοιπές συναφείς υπηρεσίες του αναδόχου  και οι δοκιμές μέχρι την πλήρη λειτουργία της. 

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται το λογισμικό και κάθε υλικό ή εξάρτημα (π.χ. χειριστήριο και 
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εξωτερικό ηχείο) που απαιτείται. Διευκρινίζεται ότι η τιμή του παρόντος άρθρου αφορά την 

μία μόνο εκ των δύο διατάξεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση μίας διάβασης πεζών. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται επίσης αναλογικά οι δαπάνες για την χρήση του 

ειδικού λογισμικού του βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του προϊόντος που απαιτείται για την 

παραμετροποίησή του. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.15: Προμήθεια αναρτημένου φωτεινού σηματοδότη με οπτική μονάδα 

φωτοδιόδων LED, προς αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου, συμπεριλαμβανομένου 

του πλαισίου ανάρτησής του, διαμέτρου όπως αναφέρεται  

Για την προμήθεια φωτεινού σηματοδότη οδικής κυκλοφορίας με οπτική μονάδα φωτοδιόδων 

LED διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου για την 

αντικατάσταση αντίστοιχου με λαμπτήρες πυράκτωσης, λοιπών τεχνικών επιδόσεων 

σύμφωνων με τον «Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για  

φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών», (ΦΕΚ 3007/26.11.2013, 

τεύχος Β!) και ΕΛΟΤ ΕΝ 12368. Στο προϊόν συμπεριλαμβάνονται τα γείσα (σκιάδια) και τα 

εξαρτήματα στήριξής του στον ιστό σηματοδότησης και ό, τι άλλο εξάρτημα που δεν 

κατονομάζεται ρητά, αλλά απαιτείται από τον Κανονισμό. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται: 

 η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του και το σύστημα 
ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο.  

 Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα 
απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)  

 τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους 

 η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η 
ανάρτησή του σε βραχίονα 

 η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην 
οριολωρίδα του ιστού 

 Η τοποθέτησή του σε βραχίονα ιστού σηματοδότηση, η ηλεκτρική σύνδεσή του, ο έλεγχος 
και η δοκιμή λειτουργίας του. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

α) Σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm, φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-
κι-κι)  
Τ.Ε.: επτακόσια πενήντα ευρώ (750,00 €) 

β) Σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm, φωτ.ενδείξεων (κι-κι). 
Τ.Ε.: τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.16: Προμήθεια χαμηλού φωτεινού σηματοδότη με οπτική μονάδα φωτοδιόδων 

LED, προς αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου, διαμέτρου όπως αναφέρεται.  

Για την προμήθεια φωτεινού σηματοδότη οδικής κυκλοφορίας με οπτική μονάδα φωτοδιόδων 

LED διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται παρακάτω, προκειμένου για την 

αντικατάσταση αντίστοιχου με λαμπτήρες πυράκτωσης, λοιπών τεχνικών επιδόσεων 

σύμφωνων με τον «Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για  

φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών», (ΦΕΚ 3007/26.11.2013, 

τεύχος Β!) και ΕΛΟΤ ΕΝ 12368. Στο προϊόν συμπεριλαμβάνονται τα γείσα (σκιάδια) και τα 

εξαρτήματα στήριξής του στον ιστό σηματοδότησης και ό, τι άλλο εξάρτημα που δεν 

κατονομάζεται ρητά, αλλά απαιτείται από τον Κανονισμό. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται: 

 η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του.  
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 Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόμενα 
απαιτούνται (βέλη)  

 τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους 

 η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η 
ανάρτησή του σε βραχίονα 

 η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην 
οριολωρίδα του ιστού 

 Η τοποθέτησή του σε χαμηλή θέση ιστού σηματοδότηση, η ηλεκτρική σύνδεσή του, ο 
έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του  

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

α) Σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm, φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή 
(κο-κι-κι). 
Τ.Ε.: πεντακόσια είκοσι ευρώ (520,00 €) 

β) Σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm, φωτ.ενδείξεων (κο-πρ). 
Τ.Ε.: τριακόσια ενενήντα ευρώ (390,00 €) 

γ) Σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm, φωτ.ενδείξεων (κι-κι). 
Τ.Ε.: διακόσια εβδομήντα ευρώ (270,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.17: Προμήθεια καταμετρητή αντίστροφης μέτρησης (countdown) για φωτ. 

σηματοδότων πεζών διαστάσεως φωτεινού δίσκου 200 mm 

Για την προμήθεια ενός καταμετρητή αντίστροφης μέτρησης (countdown) της χρονικής 

διάρκειας εκάστης εκ των ενδείξεων των  φωτ. σηματοδοτών των πεζών, διαμ. φωτεινού 

δίσκου 200 mm. Η απεικόνιση της καταμέτρησης θα πραγματοποιείται με 2 το πολύ φωτεινά 

ψηφία αποτελούμενα από φωτοδιόδους (LED) και θα απεικονίζει το τρέχον υπόλοιπο χρονικό 

διάστημα σε sec που απομένει μέχρι την εκπνοή της διάρκειας κάθε χρωματικής ένδειξης του 

σηματοδότη και στην ίδια απόχρωση της ένδειξης (πράσινη - κόκκινη). Ο καταμετρητής 

αντίστροφης μέτρησης θα διαθέτει τεχνικές επιδόσεις και ιδιότητες οι οποίες να 

ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του «Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού για τον 

Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς 

σηματοδότες πεζών», (Φ.Ε.Κ. 1244Β!/ Απρίλιος 2017).  

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη τοποθέτησης του καταμετρητή αντίστροφης 

μέτρησης μέχρι την πλήρη και κανονική λειτουργία του. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (470,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.18: Προμήθεια ιστού σηματοδότησης, προς αντικατάσταση αντίστοιχου 
φθαρμένου. 

Προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών σηματοδότησης, 
απλών είτε με βραχίονα,  ηλεκτροστατικά βαμμένων με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως 
πολυεστερικής ρητίνης.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η οριολωρίδα μικτονόμησης των καλωδίων ζεύξεως 
(ισχύος) της εγκατάστασης και η διαμόρφωση θυρίδας στην παράπλευρη επιφάνεια του ιστού 
για την τοποθέτησή της. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιστών –κατά περίπτωση, εάν αφορούν απλό ιστό ή 
αντίστοιχο με βραχίονα-  είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:  

α) Για τον απλό ιστό: 

 Θα είναι κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα DN 0 4'  (0 114 mm), πάχους 
τουλάχιστον 4,5 mm και μήκους 4,20 m και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το πρότυπο ΦΣ 
6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ και με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 

 Θα διαθέτει άνοιγμα στο κάτω τμήμα για την διέλευση των καλωδίων, τάπα 
γαλβανισμένη ή από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέματα (τακάκια) για 
την ενίσχυση των θέσεων στήριξης των φωτ. σηματοδοτών, σύμφωνα με τις 





48 
 

λεπτομέρειες που προβλέπονται στο σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 Εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από σκυρόδεμα, θα συνοδεύεται από τις  
διατάξεις αγκύρωσής του στην βάση. 

β) Για τον ιστό με βραχίονα: 

 Θα διαθέτει κορμό κολουροκωνικό με διατομή κανονικού εξαγώνου, 0 225 mm στην 
βάση και 0 130 mm στην κορυφή, μήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολλημένον σε 
πέλμα διαστ. 500x500 mm από έλασμα πάχους 20 mm ενισχυμένο με 4 πτερύγια, με 
προσαρμοσμένο στην κορυφή του ιστού σωλήνα 0 4'', μήκους 0,40 m. 

 Θα διαθέτει βραχίονα κατασκευασμένο από σιδηροσωλήνα ονομ.διαμέτρου 3'', πάχους 
τοιχώματος 4 mm, καμπύλο, με οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (μαζί με 
την χοάνη του) 2,25 m. 

 Θα διαθέτει επιθέματα (τακάκια) για την ενίσχυση των θέσεων στήριξης των φωτ. 
σηματοδοτών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο σχέδιο του 
πρότυπου ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 Θα συνοδεύεται από τις  διατάξεις αγκύρωσής του στην βάση του από σκυρόδεμα, εφ’ 
όσον αυτή επιβάλλεται να κατασκευασθεί εξ αρχής και δεν θα χρησιμοποιηθεί η 
υφιστάμενη. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

α) Για την προμήθεια ενός απλού ιστού σηματοδότησης 
Τ.Ε.: διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 €) 

β) Για την προμήθεια ενός ιστού σηματοδότησης με βραχίονα 
Τ.Ε.: πεντακόσια είκοσι ευρώ (520,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.19: Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης, προς αντικατάσταση 
αντίστοιχου φθαρμένου. 

Τοποθέτηση ιστού σηματοδότησης, απλού είτε με βραχίονα όπως οι περιγραφόμενοι στο 
προηγούμενο άρθρο Α.18 (χωρίς την προμήθειά του), ή  αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος. 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται:  
(i) Η σύνδεση στην οριολωρίδα του ιστού των απαιτούμενων νέων καλωδίων διατομής 21x1,5 
mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων. 
(ii) Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 
διαμόρφωση σπειρωμάτων, σε όσες απ' αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο, σε τρεις 
φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα με τη 
μελέτη. 
(iii) Οι μεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της 
Υπηρεσίας, 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν –κατά περίπτωση, εάν 
αφορούν απλό ιστό ή αντίστοιχο με βραχίονα- και η δαπάνη τους (των εργασιών) 
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 

α) Για τον απλό ιστό: 
Ο ιστός τοποθετείται εντός κενού, επιχωμένου εντός του εδάφους σε κατακόρυφη θέση, 
σιμεντοσωλήνα 040 cm, βάθους 1,00 m, και στην συνέχεια πακτώνεται με άμμο μέχρι του άνω 
χείλους του σιμεντοσωλήνα, ο οποίος σφραγίζεται με δακτύλιο από σκυρόδεμα, πάχους 10 
cm.  

β) Για τον ιστό με βραχίονα: 
(i) Ο ιστός τοποθετείται επί των αγκυρίων της βάσης με την χρήση γερανοφόρου 
μηχανήματος. 
(ii) Eφόσον πρόκειται περί αποξήλωσης του υπάρχοντος ιστού περιλαμβάνεται η χρήση του 
γερανοφόρου μηχανήματος, όταν δε δεν προβλέπεται η επανατοποθέτηση ιστού στην θέση 
αποξήλωσης περιλαμβάνεται και η αποκοπή του εξέχοντος τμήματος των αγκυρίων πάκτωσης 
του καταργούμενου ιστού πάνω από την επιφάνεια του πεζοδρομίου ή του ερείσματος της 
οδού.  
 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που επιβάλλεται να κατασκευασθεί εξ αρχής βάση στον ιστό 
διότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη, η κατασκευή αυτής και η ενσωμάτωση σ’ αυτήν 
των αγκυρίων πάκτωσης του ιστού, δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου. 
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Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο  

α) Για την τοποθέτηση ή την αποξήλωση ενός απλού ιστού σηματοδότησης 

Τ.Ε.:  σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €) 

β) Για την τοποθέτηση ή την αποξήλωση ενός ιστού σηματοδότησης με βραχίονα 
Τ.Ε.: εκατόν δέκα ευρώ (110,00 €) 

ΑΡΘΡΟ Α.20: Προμήθεια εξωτερικού περιβλήματος (χιτωνίου) ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ, 

προς αντικατάσταση αντίστοιχου φθαρμένου. 

Προμήθεια του εξωτερικού περιβλήματος (χιτωνίου) ενός ηλεκτρ. ερμαρίου τύπου ΙΑ προς 

αντικατάσταση αντίστοιχου υφιστάμενου που έχει φθαρεί είτε λόγω παλαιότητας, είτε από 

οποιαδήποτε άλλη αιτία. Περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και η τοποθέτηση του 

νέου, καθώς και η περισυλλογή και απομάκρυνση του αποξηλωθέντος παλαιού περιβλήματος. 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Τ.Ε.: τριακόσια ευρώ (300,00 €) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιωάννινα Ιούνιος 2020 

Οι Μελετητές Μηχανικοί 
 
 
 

Γιώργος Οικονόμου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
 

Ειρήνη Αραμπατζή 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ιωάννινα Ιούνιος 2020 
ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 
 

 Χατζηαντωνίου Μαρία 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
Ιωάννινα Ιούνιος 2020 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 
 

 Μπρίκος Ορέστης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΄΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ΄΄ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης  

1. Υλικός εξοπλισμός του διακομιστή του Κέντρου 

Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης θα διαθέτει υλικό 

εξοπλισμό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο: 

 Λειτουργικό σύστημα με λειτουργικότητα διακομιστή (Windows 2019 Server) 

 Επεξεργαστή 8πλου πυρήνα 

 Μνήμη RAM χωρητικότητας 32 Gb 

 2 σκληρούς δίσκους τύπου SAS10K, χωρητικότητας 300Gb 

 1 σκληρός δίσκος τύπου SAS10K, χωρητικότητας 1 Tb για backup 

 2 τροφοδοτικές διατάξεις κατάλληλης ισχύος 

 Κάρτα δικτύου Ethernet 1Gb 

 Οθόνη 23’’, πληκτρολόγιο, ποντίκι ενσωματωμένα στο άνω ικρίωμα   

 Μονάδα αδιάλειπτης παροχής UPS 1.500VA  

 

2. Δομικά στοιχεία λογισμικού 

Θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα δομικά στοιχεία: 

 βάση δεδομένων του συστήματος  

 λογισμικό επικοινωνίας με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας  

 διεπαφή με το διακομιστή παραγωγής των μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την αποστολή 
σε πραγματικό χρόνο των τρεχουσών ενδείξεων των φωτεινών σηματοδοτών και την 
προβλεπόμενη διάρκειά τους (time-to-green, time-to-red) 

 διεπαφή με τους χρήστες και τη διαμόρφωση του προγραμματισμού του συστήματος  

 εκπόνηση κυκλοφοριακού μοντέλου προσομοίωσης της κυκλοφορίας για τις ανάγκες του 
έργου, το οποίο θα είναι ικανό να υποστηρίζει την εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης 
κυκλοφορίας με τις οποίες θα επιτυγχάνεται κατ’ ελάχιστον: α) η αύξηση της 
κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή περιοχές, β) η 
βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες, γ) η 
ενημέρωση των μετακινούμενων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών (C-ITS) και δ) η εφαρμογή σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας σε 
περιπτώσεις ύπαρξης έκτακτων συμβάντων που προκαλούν σημαντικές  επιπτώσεις 
στην κυκλοφορία (π.χ. σε αθλητικά γεγονότα, σε πολιτιστικά γεγονότα, σε 
προγραμματισμένα έργα, σε διαδηλώσεις κ.α.). Θα είναι επίσης ικανό να υποστηρίζει 
την αξιολόγηση των στρατηγικών μέσω μετρήσιμων ή/και υπολογίσιμων δεικτών 
αποδοτικότητας 

 λογισμικό διαχείρισης στρατηγικών και παρακολούθησης της κυκλοφορίας  

 

3. Διεπαφή χρήστη 
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Θα παρουσιάζει στην οθόνη του διακομιστή τους συνδεδεμένους ρυθμιστές κυκλοφορίας υπό 

την μορφή ενεργών εικονιδίων, σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: 

3.1 Στο «Χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, στον οποίο το λογισμικό του συστήματος θα 

επιτρέπει να εμφανίζονται όλοι οι ρυθμιστές κυκλοφορίας του συστήματος με γραφική 

παράσταση, στην οποία θα απεικονίζεται συμβολικά: 

 Η κατάσταση λειτουργίας τους 

  Η ύπαρξη ενδεχόμενης βλάβης 

  Η ύπαρξη ή μη επικοινωνίας με τον διακομιστή του συστήματος 

  Γραφική αναπαράσταση του «πράσινου κύματος», όπου θα εφαρμόζεται συντονισμός 

Ο «Χάρτης», ο οποίος  θα μπορεί να είναι διαδικτυακός (online map, π.χ. OpenStreetMap) ή 

σταθερός, δηλαδή αρχείο τύπου π.χ. jpg που θα εισάγεται στο σύστημα, θα διαθέτει λειτουργίες 

πλοήγησης και «zoom in & out», ώστε να είναι εφικτή η αποτύπωση όλων των κόμβων μιας 

εκτεταμένης περιοχής σε ένα μόνο χάρτη. 

 

3.2 Στις «Ζώνες», δηλαδή στις περιοχές με κόμβους αλληλοεξαρτώμενης κυκλοφοριακής 

συμπεριφοράς, σε κάθε μία από τις οποίες εντάσσεται ορισμένος αριθμός κόμβων. Η 

επιλογή των κόμβων για την ένταξή τους στις διάφορες «Ζώνες» (περιοχές) με κόμβους 

αλληλοεξαρτώμενης κυκλοφοριακής συμπεριφοράς θα γίνεται από τον σχεδιαστή του 

συστήματος, αποσκοπεί δε στη ομαδοποίηση εκείνων των κόμβων που παρουσιάζουν 

κυκλοφοριακή συνάφεια, όπως π.χ. των διασταυρώσεων μιας οδικής αρτηρίας των 

οποίων οι φωτεινές σηματοδότες είναι συντονισμένοι σε λειτουργία «προοδευτικής 

ρύθμισης πρασίνου» (πράσινο κύμα) ή γενικότερα κόμβων μίας περιοχής που είναι 

ενταγμένοι σε κοινό κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Στη «Ζώνη» θα απεικονίζονται γραφικά οι 

πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγρ. 1, όμοια προς το «Χάρτη» 

(π.χ. ο κυκλοφοριακός φόρτος μίας ή περισσότερων αρτηριών, η ένδειξη των φωτεινών 

σηματοδοτών που υλοποιούν το «πράσινο κύμα» κ.α.).    

Με όμοιο επίσης τρόπο προς το «Γενικό Χάρτη», στις «Ζώνες» θα παρέχονται οι ευκολίες 

λειτουργίας πλοήγησης και «zoom in & out». 

 

3.3 Στην «οριζοντιογραφία του κόμβου», ο οποίος διαθέτει ρυθμιστή κυκλοφορίας 

συνδεδεμένο στο Κέντρο, στην οποία πέραν των ανωτέρω θα περιλαμβάνονται και οι εξής 

πληροφορίες: 

 Η λειτουργική κατάσταση του ρυθμιστή και το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα. 

 Ενδεχόμενοι προ-συναγερμοί ή/και συναγερμοί. 

 Οι φωτεινοί σηματοδότες απεικονισμένοι σε μιμικό οριζοντιογραφικό διάγραμμα του 

κόμβου με τη τρέχουσα ένδειξή τους (πράσινο – κόκκινο – κίτρινο – αναλαμπή) σε 

πραγματικό χρόνο. 

 Η εξέλιξη του διαγράμματος του σηματοδοτικού προγράμματος σε πραγματικό χρόνο. 

 Οι ανιχνευτές και οι είσοδοι του ρυθμιστή κυκλοφορίας με συμβολικό χρωματικό κώδικα 

του τρέχοντος κυκλοφοριακού φόρτου, απεικονισμένοι σε μιμικό οριζοντιογραφικό 

διάγραμμα του κόμβου με την τρέχουσα λειτουργική κατάστασή τους. 

 Οι πρόσφατες κυκλοφοριακές μετρήσεις των αντιστοίχων αισθητηρίων (εφόσον βεβαίως 

διατίθενται στην διασταύρωση για τον παραπάνω σκοπό κατάλληλοι ανιχνευτές μέτρησης 

κυκλοφορίας). 

 

3.4 Οι χειρισμοί και λειτουργίες θα είναι οι εξής: 

 Επιλογή του τρόπου λειτουργίας (mode) του ρυθμιστή (κεντρική, τοπική, αναλαμπή, όλα 

κόκκινα, σβηστό) 

 Επιλογή του σηματοδοτικού πρόγραμματος  

 Έναυση και σβέση ρυθμιστή 
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 Πρόσβαση στο χειριστήριο του ρυθμιστή κυκλοφορίας εκ του μακρόθεν, με γραφικό 

τρόπο, για την παραμετροποίησή του 

 Αποστολή και λήψη από τους ρυθμιστές ενταμιευμένων στην μνήμη τους αρχείων, όπως 

των αρχείων διαμόρφωσης (configuration) του ρυθμιστή, του σηματοδοτικού 

προγράμματος και του λογισμικού του 

 Λήψη από τους ρυθμιστές αρχείων καταγραφής και διάγνωσης βλαβών, ιστορικού 

λειτουργίας, μετρήσεων κυκλοφορίας κλπ  

 

4. Δεδομένα και αναφορές 

4.1 Το Κέντρο θα αποθηκεύει χρονολογικά τις παρακάτω πληροφορίες στη βάση δεδομένων 

του συστήματος: 

i. Τις ενέργειες και τις εντολές προς τους ρυθμιστές που διενεργούνται από τους χειριστές 

του συστήματος (log file), η ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου χειριστή που τις εκτέλεσε, 

τέλος δε ο χρόνος που έγιναν οι χειρισμοί σε συνδυασμό με τον αριθμό του ρυθμιστή που 

εκείνες αφορούσαν.   

ii. Τις βλάβες που καταγράφηκαν στις εγκ/σεις των κόμβων, που θα αποδίδονται με 

συνοπτική, κατανοητή και όχι απλώς κωδικοποιημένη περιγραφή. 

Επί πλέον, το λογισμικό του συστήματος θα διαθέτει κατάλληλα φίλτρα αναζήτησης, με σκοπό 

την προβολή τόσο των καταγεγραμμένων εντολών των χειριστών προς τους ρυθμιστές 

ανά χρονική περίοδο, ανά χειριστή, ανά τύπο εντολής και ανά ρυθμιστή κυκλοφορίας, 

όσο και του είδους (λεπτομερειακά) των βλαβών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανά 

είδος συναγερμού, ανά ρυθμιστή κυκλοφορίας και/είτε ανά ανιχνευτή οχημάτων. Τέλος, 

το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να επιτρέπει την εκτύπωση των παραπάνω στοιχείων 

υπό μορφή αναφοράς. 

4.2 Το Κέντρο θα είναι ικανό να συλλέγει από τους συνδεδεμένους ρυθμιστές κυκλοφορίας, 

να αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του συστήματος και να αναλύει τα στοιχεία των 

μετρήσεων κυκλοφορίας που καταγράφουν οι ρυθμιστές. Αυτή η λειτουργία θα αποτελεί 

βασική ιδιότητα του συστήματος, θα μπορεί δε να ενεργοποιείται για όποιους ρυθμιστές 

κυκλοφορίας είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα αισθητήρια μέτρησης της κυκλοφορίας. 

Το σύστημα θα έχει ως εκ τούτου τη δυνατότητα να καταγράφει τα κατωτέρω κυκλοφοριακά 

μεγέθη: 

 Τον κυκλοφοριακό φόρτο  

 Το ποσοστό κατάληψης λωρίδας 

 Τη μέση ταχύτητα (με την βοήθεια κατάλληλου αισθητηρίου, όπως π.χ. διπλού 

επαγωγικού    βρόχου, μικροκυματικού ανιχνευτή ψηφιακού τύπου κλπ.)  

Η πραγματοποίηση των μετρήσεων αυτών θα προϋποθέτει τον προηγούμενο κατάλληλο 

προγραμματισμό των ρυθμιστών κυκλοφορίας αντιστοίχως, ενώ οι μετρήσεις θα 

μεταφέρονται από αυτούς στο σύστημα, προς αποθήκευση στην αντίστοιχη βάση 

δεδομένων.  

4.3 Τα παραπάνω δεδομένα θα μπορούν εκτός από το να απεικονίζονται σε διάγραμμα, να 

εξάγονται  δεδομένα τους να μπορούν να εξάγονται σε αρχείο (π.χ. τύπου csv) προς 

περαιτέρω επεξεργασία σε αντίστοιχα γνωστά προγράμματα (π.χ. EXCEL). Τέλος, το 

σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να επιτρέπει τη δημιουργία αρχείου με τα παραπάνω 

στοιχεία υπό μορφή αναφοράς.   

 

5. Έλεγχος κυκλοφορίας 

Το Κέντρο θα μπορεί να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων σε ένα κόμβο με ανεξάρτητη 

λειτουργία (απομονωμένο), σε μια αρτηρία ή σε μια περιοχή, μεταβάλλοντας το χρονισμό των 
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φωτεινών σηματοδοτών των συνδεδεμένων ρυθμιστών, με τρεις διαφορετικές μεθόδους 

ελέγχου.  

5.1 Επιλογή προγραμμάτων σταθερού χρόνου από Χρονοδιάγραμμα 

Η πρώτη μέθοδος, η οποία δεν απαιτεί ανίχνευση της κυκλοφορίας, είναι η επιλογή 

σηματοδοτικών προγραμμάτων σταθερού χρόνου σύμφωνα με προκαθορισμένο Ετήσιο 

Χρονοδιάγραμμα. Η κάθε ημέρα του έτους χωρίζεται σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες και στη 

διάρκεια κάθε χρονικής ζώνης θα εφαρμόζεται σε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Με τη 

μέθοδο αυτή μπορεί να επιτευχθούν στρατηγικές ρύθμισης της κυκλοφορίας σε αρτηρίες ή 

περιοχές, αλλά και «προοδευτική ρύθμιση του πρασίνου» (πράσινο κύμα) μέσω του 

συγχρονισμού των ωρολογίων των ρυθμιστών.  

5.2 Δυναμική επιλογή προγραμμάτων σταθερού χρόνου 

Η δεύτερη μέθοδος έγκειται στη δυναμική επιλογή σηματοδοτικών προγραμμάτων σταθερού 

χρόνου. Η μέθοδος αυτή απαιτεί την ανίχνευση της κυκλοφορίας σε στρατηγικά σημεία του 

μεμονωμένου κόμβου, της αρτηρίας ή της περιοχής, ώστε το σύστημα να μπορεί να 

ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες με προ-εκπονημένα κυκλοφοριακά 

σενάρια. Το κάθε σενάριο θα αποτελείται από ένα σετ σηματοδοτικών προγραμμάτων, τα 

οποία θα αντιστοιχίζονται στους ρυθμιστές της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται. Ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, π.χ. 5 λεπτά, το σύστημα θα είναι ικανό να αναγνωρίζει τις 

κυκλοφοριακές συνθήκες και να εφαρμόζει το πλέον κατάλληλο σενάριο (σηματοδοτικό 

πρόγραμμα) στους αντίστοιχους ρυθμιστές. Η «προοδευτική ρύθμιση του πρασίνου» (πράσινο 

κύμα) θα επιτυγχάνεται μέσω του συγχρονισμού των ωρολογίων των ρυθμιστών.  

5.3 Προσαρμοστική εφαρμογή προγραμμάτων 

Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η προσαρμοστική εφαρμογή των σηματοδοτικών 

προγραμμάτων. Η μέθοδος αυτή απαιτεί εκτεταμένη ανίχνευση κυκλοφορίας, συνήθως σε 

όλες τις σημαντικές προσβάσεις. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. ανά 15 λεπτά, θα 

αναγνωρίζονται οι κυκλοφοριακές συνθήκες με βάση τους καταμετρημένους φόρτους 

κυκλοφορίας και τα ποσοστά κατάληψης των αντίστοιχων λωρίδων και θα εφαρμόζεται η 

βέλτιστη περίοδος σηματοδοτικού προγράμματος (cycle) σε μια περιοχή ή αρτηρία, ενώ η 

βέλτιστη κατανομή του πράσινου χρόνου για κάθε φάση του σηματοδοτικού προγράμματος 

(split) θα υπολογίζεται κεντρικά είτε τοπικά στο ρυθμιστή. Η «προοδευτική ρύθμιση του 

πρασίνου» (πράσινο κύμα) θα επιτυγχάνεται μέσω του συγχρονισμού των ωρολογίων των 

ρυθμιστών. 

5.4 Κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας 
Το Κέντρο θα υποστηρίζεται από την ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου σε μικροσκοπικό 

επίπεδο, με τη βοήθεια λογισμικού προσομοίωσης της κυκλοφορίας. Το λογισμικό 

προσομοίωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εκτεταμένα οδικά δίκτυα και θα διαθέτει την 

ικανότητα προσομοίωσης της κυκλοφορίας σε επίπεδο μεμονωμένου οχήματος, της 

λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών με σταθερά ή/και προσαρμοστικά στην κυκλοφορία 

προγράμματα, της λειτουργίας συστημάτων ενημέρωσης και επαναδρομολόγησης οχημάτων 

μέσω εικονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS. Το 

λογισμικό προσομοίωσης θα έχει επίσης τη δυνατότητα υπολογισμού σύνθετων δεικτών 

παρακολούθησης της κυκλοφορίας, με τους οποίους θα επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των 

στρατηγικών διαχείρισης σε συνδυασμό με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες.     

Το κυκλοφοριακό μοντέλο προσομοίωσης θα είναι ικανό για τις παρακάτω ειδικές 

λειτουργικές δυνατότητες: 

 Υποστήριξη στη δημιουργία των στρατηγικών με τις οποίες θα επιτυγχάνεται κατ’ 
ελάχιστον:  

o αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή 
περιοχές,  
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o βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες,  
o ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS),  
o εφαρμογή σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης 

έκτακτων συμβάντων που προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία 
(π.χ. σε αθλητικά γεγονότα, σε πολιτιστικά γεγονότα, σε προγραμματισμένα 
έργα, σε διαδηλώσεις κ.α.).  

 Υποστήριξη στην αξιολόγηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

 Χρήση μετρήσιμων ή/και υπολογιζόμενων δεικτών αποδοτικότητας για την κάθε 
στρατηγική  

 

5.5 Λογισμικό διαχείρισης στρατηγικών και παρακολούθησης της κυκλοφορίας 
Το λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας θα 

παρέχει στις τη δυνατότητα πλήρους, ενιαίας και ολοκληρωμένης εποπτείας, διαχείρισης και 

ελέγχου της εφαρμογής των στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας.  

To λογισμικό αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί τις εξής λειτουργίες:  

 διαχείριση στρατηγικών 

 παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της απόδοσης των στρατηγικών 
 

Με τη διαχείριση στρατηγικών  θα παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:  

- προσδιορισμός κανόνων και στόχων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην περιοχή 
εφαρμογής των στρατηγικών  

- ενεργοποίησης στρατηγικών και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των 
επιπτώσεών τους  

- παροχή πληροφόρησης στους μετακινούμενους μέσω υπηρεσιών Συνεργατικών 
Ευφυών   Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) 

 

Για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και της απόδοσης των στρατηγικών, το σύστημα θα 

παρέχει στους χρήστες, μέσω πίνακα ελέγχου (dashboard), δεδομένα κυκλοφορίας και δείκτες 

παρακολούθησης (Key Performance Indicators - KPIs).  

Οι δυνατότητες παρακολούθησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

 Χρονοσειρές  φόρτου και σημειακής ταχύτητας 
o Ανά ανιχνευτή 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 Χρόνοι διαδρομής  
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας οχημάτων 
o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 
o Άμεση και σταθμισμένη 

 Συνθετικοί δείκτες απόδοσης λειτουργίας που λαμβάνουν υπόψη τη ροή και τη 
χωρητικότητα 

o Ανά διαδρομή, άξονα ή περιοχή 
o Ανά επιλεγμένη από το χρήστη χρονική περίοδο 

 

Β. Εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

Για την εκπόνηση και την αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας θα 

χρησιμοποιηθεί λογισμικό προσομοίωσης της κυκλοφορίας, όπου θα διαμορφωθεί το 

κυκλοφοριακό μοντέλο της περιοχής εφαρμογής. Το κυκλοφοριακό μοντέλο θα αναπτυχθεί σε 
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μικροσκοπικό επίπεδο, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το σύνολο του δικτύου στην 

περιοχή εφαρμογής, με πλήρη αποτύπωση της ζήτησης για μετακινήσεις (π.χ. μητρώα 

προέλευσης-προορισμού), της προσφοράς (π.χ. αναλυτικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

δικτύου σε επίπεδο λωρίδας) καθώς και του ελέγχου της κυκλοφορίας (π.χ. σηματοδότες και 

προγράμματα) και της ενημέρωσης των μετακινούμενων (π.χ. εικονικές πινακίδες μεταβλητών 

μηνυμάτων). Το μοντέλο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί τόσο ως προς το κομμάτι της 

προσφοράς όσο και ως προς το κομμάτι της ζήτησης χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις 

κυκλοφορίας του συστήματος ανίχνευσης κυκλοφορίας που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια του 

παρόντος. Επίσης, θα πρέπει να είναι βαθμονομημένο και ελεγμένο ως προς την ορθότητα των 

αποτελεσμάτων του (ο έλεγχος ορθότητας θα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς). 

Θα πρέπει να καθοριστούν οι περιοχές εφαρμογής των στρατηγικών διαχείρισης της 

κυκλοφορίας, δηλαδή: 

 Να αναγνωριστούν οι τυπικές κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή εφαρμογής, 
αξιολογώντας τόσο την χωρική όσο και την χρονική έκταση τους. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν δεδομένα κυκλοφορίας και κινητικότητας, και με κατάλληλες 
τεχνικές ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων πρόβλεψης και ανάλυσης της 
κυκλοφορίας με επικαιροποιημένα δεδομένα του συστήματος ανίχνευσης κυκλοφορίας 
που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια του παρόντος, να εξάγει συμπεράσματα, τα οποία θα 
τροφοδοτήσουν την εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας στις 
περιοχές αυτές.  

 Να κατηγοριοποιηθεί το οδικό δίκτυο σε:  
o άξονες προτεραιότητας και αυξημένου ελέγχου/διαχείρισης κυκλοφορίας 
o κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας και ενημέρωσης μετακινούμενων 
o κόμβους Ελέγχου κυκλοφορίας.  

 

Οι στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας που θα αναπτυχθούν θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

περιλαμβάνουν 

 Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, άξονες ή περιοχές 

 Βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες 

 Ενημέρωση των μετακινούμενων μέσων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών (C-ITS) 

 Σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις ύπαρξης συμβάντων (π.χ. 
προγραμματισμένα έργα κ.α.) 

 

Για κάθε στρατηγική θα πρέπει να ορισθούν οι κανόνες και οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης 

(π.χ. συμβάντα, μετρήσεις, τρόπος ενεργοποίησης στρατηγικής, τρόπος απενεργοποίησης 

στρατηγικής, διάρκεια εφαρμογής στρατηγικής κ.α.) και οι τιμές/κατώφλια (π.χ. όρια σε 

κυκλοφοριακούς φόρτους ή χρόνους διαδρομής ή άλλα κατάλληλα μεγέθη) βάσει των οποίων 

θα ενεργοποιούνται οι στρατηγικές 

 

Γ. Διακομιστής παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για την υλοποίηση των 

συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS  

Υλικός εξοπλισμός του διακομιστή παραγωγής μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS 

Ο διακομιστής θα διαθέτει υλικό εξοπλισμό με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο: 

 Λειτουργικό σύστημα με λειτουργικότητα διακομιστή (Windows 2019 Server) 

 Επεξεργαστή 8πλου πυρήνα 

 Μνήμη RAM χωρητικότητας 32 Gb 

 2 σκληρούς δίσκους τύπου SAS10K, χωρητικότητας 300Gb 

 2 τροφοδοτικές διατάξεις κατάλληλης ισχύος 

 Κάρτα δικτύου Ethernet 1Gb 
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 Οθόνη 23’’, πληκτρολόγιο, ποντίκι ενσωματωμένα στο άνω ικρίωμα  

 
Το λογισμικό του διακομιστή θα υποστηρίζει τις συνεργατικές υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων 

Μεταφορών Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA) και In Vehicle Signage (IVS) και θα 

υποστηρίζει την παραγωγή τυποποιημένων μηνυμάτων SPAT/MAP/IVS για τους 

επιτηρούμενους κόμβους, όπως αυτοί αναφέρονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.   

1. Υπηρεσία GLOSA 
Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA): Υπηρεσία ενημέρωσης για την προβλεπόμενη 

διάρκεια της πράσινης και κόκκινης ένδειξης των σχετικών φωτ. σηματοδοτών καθώς και την 

προτεινόμενη ταχύτητα πορείας, ώστε το όχημα να κινηθεί βέλτιστα από άποψη ασφάλειας, 

μείωσης του χρόνου αναμονής στον κόμβο και μείωσης κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπής 

ρύπων. 

2. Υπηρεσία IVS 
In Vehicle Signage (IVS): Υπηρεσία ενημέρωσης εντός του οχήματος για πινακίδες σήμανσης 

(στατικές και δυναμικές), ώστε να αναγνωρίζουν οι οδηγοί δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες ή 

και άλλη πληροφόρηση σχετική με την κυκλοφορία. 

Οι υπηρεσίες GLOSA και IVS, θα παρέχονται μέσω εφαρμογής τεχνολογίας Android και IOs σε 

νομαδικές συσκευές (κινητά και tablets). 

Τα τυποποιημένα μηνύματα είναι τα παρακάτω: 

Τυποποιημένο μήνυμα Πληροφορία που περιλαμβάνεται 

SPAT Τρέχουσα φάση προγράμματος και time stamp λήψης της πληροφορίας 

MAP Γεωμετρία και χαρακτηριστικά κόμβου 

IVS Τρέχουσα πληροφορία που παρουσιάζεται και time stamp λήψης της 

πληροφορίας 

 

Η επιθυμητή ροή της πληροφορίας και των τυποποιημένων μηνυμάτων για την εφαρμογή της 

υπηρεσίας GLOSA είναι η παρακάτω: 

 Ο ρυθμιστής κυκλοφορίας του κόμβου, στον οποίο εφαρμόζεται η υπηρεσία, 
αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο την απαραίτητη πληροφορία με τις 
τρέχουσες ενδείξεις και την προβλεπόμενη διάρκειά των φωτ. σηματοδοτών (time-to-
green και time-to-red). 

 O διακομιστής μηνυμάτων λαμβάνει το σύνολο των time-to-green και time-to-red, τα 
οποία σε πραγματικό χρόνο τα διαχέει προς τρίτα συστήματα μέσω κατάλληλου ΑΡΙ, 
(π.χ. web service, REST call κ.λπ.). 

 H εφαρμογή για νομαδικές συσκευές επί του οχήματος αφενός λαμβάνει τα μηνύματα 
SPAT και MAP και αφετέρου τη γεωμετρική θέση και τη ταχύτητα του οχήματος από το 
GPS της νομαδικής συσκευής παρουσιάζει εκτιμήσεις για την βέλτιστη ταχύτητα του 
οχήματος με στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων. 

 

Η επιθυμητή ροή της πληροφορίας και των τυποποιημένων μηνυμάτων για την εφαρμογή της 

υπηρεσίας IVS είναι η παρακάτω: 

 Μέσω της διεπαφής χρήστη της υπηρεσίας ενημέρωσης μετακινούμενων καταχωρείται 
η πληροφορία που προορίζεται για την ενημέρωση των μετακινούμενων. 

 Ο διακομιστής μηνυμάτων λαμβάνει την πληροφορία ενημέρωσης και δημιουργεί τα 
μηνύματα IVS, τα οποία θα διαχέει προς τρίτα συστήματα μέσω κατάλληλου ΑΡΙ, (π.χ. 
web service, REST call κ.λπ.). 
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 H εφαρμογή για νομαδικές συσκευές επί του οχήματος λαμβάνει τα μηνύματα IVS και 
με βάση τη γεωμετρική θέση και τη ταχύτητα του οχήματος από το GPS της νομαδικής 
συσκευής, παρουσιάζει το κατάλληλο μήνυμα. 

 

Δ. Εφαρμογή για νομαδικές συσκευές τεχνολογίας Android και IOs για την υλοποίηση των 

συνεργατικών υπηρεσιών C-ITS 

Η εφαρμογή για νομαδικές συσκευές επί του οχήματος τεχνολογίας Android και IOs θα μπορεί 
να υποστηρίζει τις συνεργατικές υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών Green Light 
Optimal Speed Advisory (GLOSA) και In Vehicle Signage (IVS).  
Η εφαρμογή θα μπορεί:  

 να λαμβάνει μηνύματα SPAT, MAP και IVS από το διακομιστή μηνυμάτων 
SPAT/MAP/IVS, μέσω ασφαλούς ΑΡΙ (π.χ. web service, REST call κλπ) 

 να ανιχνεύει τη γεωμετρική θέση του οχήματος αξιοποιώντας το GPS της έξυπνης 
συσκευής  

 να αποστέλλει το μήνυμα CAM 

 να παρουσιάζει εκτιμήσεις για την βέλτιστη ταχύτητα κίνησης του οχήματος με στόχο 
την μείωση των εκπομπών ρύπων 

 να παρουσιάζει εντός του οχήματος πινακίδες σήμανσης (στατικές και δυναμικές) 
καθώς και για συμβάντα (ατυχήματα, εργασίες κλπ) 

 

Θα επεξεργάζεται και θα παρουσιάζει τις πληροφορίες αυτές σε πραγματικό χρόνο και με 

εύληπτη μορφή, σε γραφικό περιβάλλον στην οθόνη των νομαδικών συσκευών (κινητά, 

tablets) με σκοπό την πληροφόρηση των μετακινούμενων. 

Ε. Ασύρματες μονάδες διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με το 

αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης σύνδεσής τους σε 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

Η ασύρματη μονάδα επικοινωνίας (3G ή 4G) δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να πληροί 

τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Τάση λειτουργίας: 9 VDC – 30 VDC 

 Ηλεκτρική τροφοδοσία PoE passive 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -40oC έως 75oC 

 2 θύρες Εthernet 10/100 Mbps, 1 τύπου LAN και μία τύπου WAN (προγραμματιζόμενη ως 

LAN) 

 1 ψηφιακή είσοδο και 1 ψηφιακή έξοδο (open collector) 

 Δυνατότητα σύνδεσης μέσω WiFi 

 2 LTE connectors 

 1 WiFi connector  

 SIM Interface 

 Διαχείριση μέσω διεπαφής web και sms 

 NAT, Static/Dynamic routing, Firewall, OpenVPN, IPsec 

 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S), SSL, Telnet 

 Αυθεντικοποίηση: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates 

 

Επίσης, θα διαθέτει: 

 Εξωτερική διάταξη τηλεχειρισμού για την επανάταξη (hardware reset) του ρυθμιστή 

κυκλοφορίας μέσω sms 

 Εξωτερική διάταξη για την διάγνωση των διακοπών ρεύματος και ειδοποίηση μέσω sms 

 Εξωτερική διάταξη συσσωρευτών για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του router για 

τουλάχιστον 10 δλτ   
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ΣΤ. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών 

κυκλοφορίας 

1. Στο αντικείμενο της παρούσας Μελέτης, περιλαμβάνεται η βελτίωση ορισμένων εκ των 

υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, δηλαδή 

προβλέπεται η αναβάθμιση εκείνων των ρυθμιστών που διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

παλαιότερης τεχνολογίας, ώστε τούτοι στην συνέχεια να έχουν προηγμένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες αντίστοιχα προς εκείνα ρυθμιστών κυκλοφορίας σύγχρονης 

τεχνολογίας. Με την δράση αυτή επιδιώκεται τούτοι στην συνέχεια διαθέτουν ιδιότητες που να 

ικανοποιούν: 

i. Τις σύγχρονες αντιλήψεις σε ό, τι αφορά στην διαφύλαξη της ηλεκτρικής ασφάλειας 

των συσκευών και στην διαχείριση των οπτικών σημάτων από πλευράς κυκλοφοριακής 

οδικής ασφάλειας, καθώς και ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές συνθήκες 

ανταποκρινόμενες προς το περιεχόμενο και τους όρους  του υφιστάμενου Εθνικού 

Τεχνικού Κανονισμού «Για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές 

φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών» (Απόφαση 

ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254, Φ.Ε.Κ. 1321/23.5.2014, τεύχος Β!). Τα νέα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του αναβαθμισμένου ρυθμιστή, στις οποίες αναφέρεται 

το παρόν εδάφιο, πρέπει κατ’ ελάχιστο να ικανοποιούν τις  απαιτήσεις του παραπάνω 

Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Π1, Π2 (εφαρμογή 

του Προτύπου EN 50556) και Π3 (εφαρμογή του Προτύπου EN 12375). 

Τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και κυκλοφοριακές ανάγκες των συγκεκριμένων κόμβων 

στους ρυθμιστές των οποίων προβλέπεται η αναβάθμιση, ώστε σ’ αυτούς να είναι στην 

συνέχεια πραγματοποιήσιμη η προβλεπόμενη από της παρούσα Μελέτη τηλεματική διαχείρισή 

τους (επιτήρηση και διακυβέρνηση της λειτουργίας τους) από την ιεραρχικά ανώτερη βαθμίδα 

ελέγχου στην οποία εντάσσονται, η διασύνδεσή τους με σύγχρονους ανιχνευτές κυκλοφορίας 

και με συστήματα συνεργατικών υπηρεσιών αξιοποιώντας τις κατά την αναβάθμιση 

προστιθέμενες ειδικές υλικές και λογισμικές διατάξεις. 

2. Οι αναβαθμισμένοι ρυθμιστές κυκλοφορίας θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο 

εγκατεστημένοι και σε λειτουργία, με πλήρη τον υλικό και λογισμικό εξοπλισμό που απαιτείται 

κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που απαιτείται για την διεπαφή τους 

στις διατάξεις της ανώτερης ιεραρχικά βαθμίδας στην οποία τούτοι εντάσσονται, για τον οποίο 

διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται ιδιαιτέρως, όπως προβλέπεται στο 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ της παρούσας Μελέτης.  

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας μετά την αναβάθμισή του οφείλει κατ’ ελάχιστο να διατηρεί 

την αρχική χωρητικότητά του σε ομάδες σηματοδοτών και να είναι κατάλληλος για την 

εξυπηρέτηση όλων των προβλεπόμενων ρευμάτων οχημάτων, πεζών και προειδοποιητικών 

σηματοδοτών που επιβάλλεται από την κυκλοφοριακή διαμόρφωση του κόμβου, σύμφωνα 

προς το πρόγραμμα σηματοδότησης που θα εφαρμόζεται σ’ αυτόν. Μετά την παρούσα 

αναβάθμιση, το όριο της ενδεχόμενης επέκτασης της χωρητικότητάς του ρυθμιστή κατά τις 

απαιτήσεις του σχετικού Κανονισμού του ΥΠ0ΜΕΔΙ, ήτοι ο χαρακτηρισμός του ως «μεσαίας» ή 

«μεγάλης» χωρητικότητας, θα καθορίζεται από τις υφιστάμενες σήμερα κυκλοφοριακές 

ανάγκες του κόμβου. 

Επίσης απαιτείται οι αναβαθμισμένοι ρυθμιστές κυκλοφορίας να διαθέτουν την ικανότητα 

μείωσης της φωτεινότητας των σηματοδοτών (dimming), κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 3.3, σημείο 5 του Εθνικού Κανονισμού. 
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Ζ. Ασύρματοι αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

Η αρχή λειτουργίας των ανιχνευτών οχημάτων μαγνητικού τύπου στηρίζεται στον εντοπισμό 

της παρουσίας ή/και της διέλευσης οχημάτων από τις διατάξεις τους, καταμετρώντας την 

μεταβολή του μαγνητικού πεδίου της γης που προκαλείται από την παρουσία πάνω από τους 

αισθητήρες τους της μεταλλικής μάζας των οχημάτων. Ο αισθητήρας μαγνητικού τύπου έχει 

λειτουργία ανάλογη με τους ανιχνευτές επαγωγικών βρόχων και χρησιμοποιείται για την 

ανίχνευση της παρουσίας και/είτε της διέλευσης οχημάτων σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Η 

ζώνη ανίχνευσης του αισθητήρα εκτείνεται σε κύκλο, διαμέτρου περίπου 2 μέτρων. Οι 

ανιχνευτές οχημάτων μαγνητικού τύπου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέρη: 

 Τον μαγνητικό αισθητήρα που τοποθετείται στο επιθυμητό σημείο ανίχνευσης εντός του 

οδοστρώματος. Η επικοινωνία του αισθητήρα προς τις λοιπές διατάξεις επικοινωνίας 

που τον συνοδεύουν είναι ασύρματη. 

 Την μονάδα διεπαφής του μαγνητικού αισθητήρα με τον ρυθμιστή κυκλοφορίας που 

επικοινωνεί επίσης ασύρματα προς τον αισθητήρα.  

 Τον ασύρματο αναμεταδότη μεταξύ αισθητήρα και μονάδας διεπαφής, οσάκις λόγω της 

γεωμετρίας της κυκλοφοριακής διάταξης του κόμβου και των αυξημένων αποστάσεων 

καθίσταται απαραίτητος.  

Η τοποθέτηση του μαγνητικού αισθητήρα θα πραγματοποιείται εντός του οδοστρώματος, σε 

διανοιγόμενη οπή διαμέτρου περίπου 10 εκ. Το βάθος της τοποθέτησης του αισθητήρα θα 

επιλέγεται αναλόγως προς το εάν η τοποθέτηση προβλέπεται να είναι μόνιμη ή  εάν θα 

υφίσταται δυνατότητα αποξήλωσής του (π.χ. σε περιπτώσεις συντήρησης του οδοστρώματος, 

βλάβης του υλικού, εξάντλησης της ζωής του συσσωρευτή κ.λ.π.). Στην πρώτη περίπτωση το 

βάθος τοποθέτησης οφείλει να είναι τουλάχιστον 15 εκατοστών, ώστε να αποφεύγεται η 

καταστροφή του από ενδεχόμενες μελλοντικές εργασίες συντήρησης (αναγέννησης) του 

ασφαλτικού τάπητα. Μετά την εισαγωγή του αισθητήρα εντός της οπής, το κενό έως την 

επιφάνεια του οδοστρώματος καλύπτεται από κατάλληλη χυτορητίνη, εποξειδικού τύπου. Ο 

αισθητήρας θα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, ικανή να υποστηρίζει τη αυτόνομη 

λειτουργία του για πολυετή χρήση, με εκτιμώμενη ελάχιστη διάρκεια της τάξεως των 5 ετών. 

Ο μαγνητικός αισθητήρας θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Μέθοδος ανίχνευσης: Μέτρηση μαγνητικού πεδίου ή και συνδυασμός τεχνολογιών. 

 Δυνατότητα ρύθμισης μέσω υπολογιστή 

 Ασύρματη επικοινωνία μέσω «ελεύθερης συχνότητας»  

 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας αισθητήρα: περίπου 30 μέτρα 

 Τυπικές διαστάσεις αισθητήρα: περίπου 8εκ μήκος x 8εκ πλάτος x 6εκ ύψος   

 Βαθμός προστασίας αισθητήρα: IP67 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αισθητήρα: από -20oC έως +80oC  

 

Η. Ασύρματες μονάδες διεπαφής (Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων 

μαγνητικού τύπου 

Η ασύρματη μονάδα διεπαφής, τοποθετείται σε ιστό πλησίον του ρυθμιστή κυκλοφορίας σε 

ύψος περίπου 4 μέτρων και επικοινωνεί ασύρματα με τους τοπικούς μαγνητικούς αισθητήρες 

και/είτε με αναμεταδότες αυτών. Η παραγωγή και μετάδοση των σημάτων της διεπαφής προς 

τις εισόδους του ρυθμιστή κυκλοφορίας επιτυγχάνεται μέσω δομικών μονάδων (πλακετών) 

που διαθέτουν ρελέ με τις απαραίτητες επαφές ή με άλλη κατάλληλη μέθοδο συμβατή προς 

τον αντίστοιχο ρυθμιστή κυκλοφορίας, όπως π.χ. μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP.  

Η μονάδα διεπαφής του μαγνητικού αισθητήρα θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 
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 Ασύρματη επικοινωνία μέσω «ελεύθερης συχνότητας», στην ίδια συχνότητα που 

χρησιμοποιούν οι ασύρματοι μαγνητικοί αισθητήρες για μετάδοση δεδομένων   

 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αισθητήρα: περίπου 30 μέτρα 

 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αναμεταδότη: περίπου 150 μέτρα 

 Θύρα επικοινωνίας τύπου Ethernet για τον προγραμματισμό της μονάδας διεπαφής 

μέσω Η/Υ. 

 Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος μικρότερη από 800mW 

 Βαθμός προστασίας διεπαφής: IP67 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αισθητήρα: από -20oC έως +80oC 

 

Θ. Ασύρματοι αναμεταδότες για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

Ο αναμεταδότης χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της επικοινωνίας στην περίπτωση που 

ένας ή περισσότεροι μαγνητικοί αισθητήρες προβλέπεται να τοποθετηθούν σε σημείο της 

διασταύρωσης εκτός της εμβέλειας της αντίστοιχης προς την εγκατάσταση μονάδας διεπαφής 

και θα διαθέτει ενσωματωμένους συσσωρευτές για την αυτόνομη λειτουργία του. Η συχνότητα 

μετάδοσης δεδομένων, το πρωτόκολλο επικοινωνίας κα τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του 

θα είναι κατάλληλα και συμβατά για την επικοινωνία τούτου τόσο με τη μονάδα διεπαφής, όσο 

και με τους αντίστοιχους μαγνητικούς αισθητήρες. 

Ο ασύρματος αναμεταδότης θα διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ασύρματη επικοινωνία μέσω «ελεύθερης συχνότητας», στην ίδια συχνότητα που 

χρησιμοποιείται στους ασύρματους μαγνητικούς αισθητήρες για μετάδοση δεδομένων.   

 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αισθητήρα: περίπου 30 μέτρα 

 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αναμεταδότη: περίπου 150 μέτρα 

 Βαθμός προστασίας αισθητήρα: IP65 

 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αναμεταδότη: από -20oC έως +60oC  

 Συσσωρευτές για αυτόνομη λειτουργία εκτιμώμενης διάρκειας 7 ετών. 

 

Ι. Μικροκυματικός ανιχνευτής για την ανίχνευση οχημάτων τύπου προσέγγισης για την 

παράταση σηματοδοτικής φάσης 

Ο μικροκυματικός ανιχνευτής κυκλοφορίας (Radar) τύπου «προσέγγισης», χρησιμοποιούμενος 
συνήθως για την ανίχνευση κινούμενων οχημάτων θα πρέπει να είναι ικανός να ανιχνεύει σε 
μία λωρίδα κυκλοφορίας τα κινούμενα οχήματα, τα οποία θα εισέρχονται στο πεδίο προβολής 
της ακτινοβολίας τους, ενεργοποιώντας μία έξοδο ενός ρελέ, η οποία να επιτρέπει την 
αντίστοιχη μεταφορά σήματος στον ρυθμιστή κυκλοφορίας, για την παράταση σηματοδοτικής 
φάσης.  
Ο μικροκυματικός αυτός ανιχνευτή εκπέμπει την ηλεκτρομαγνητική του ακτινοβολία σε 
ελεύθερη συχνότητα (24 GHz) και εντοπίζει τα κινούμενα οχήματα  που βρίσκονται εντός του 
πεδίου εκπομπής, εφαρμόζοντας την αρχή Doppler. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά οφείλουν 
να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

 Θα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει κινούμενα οχήματα από την θέση του μέχρι 
αποστάσεως 100 μέτρων 

 Θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει οχήματα, τα οποία κινούνται με ταχύτητα από 4 
km/h και άνω 

 Θα έχει δυνατότητα επιλογής, ώστε να ανιχνεύονται είτε όλα γενικώς τα κινούμενα 
οχήματα (προσερχόμενα και απομακρυνόμενα οχήματα από και προς το 
μικροκυματικό ανιχνευτή) είτε μόνο τα προσερχόμενα σ’ αυτόν οχήματα. 

 Θα διαθέτει 1 έξοδο τύπου ρελέ για την παραγωγή σήματος ανίχνευσης 

 Ο βαθμός προστασίας του θα είναι ΙΡ65 

 Το εύρος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη λειτουργία του θα πρέπει να 

καλύπτει τα όρια από -20C έως +60C 

 Η κατανάλωσή του δε θα ξεπερνά το 1W σε τάση τροφοδοσίας 24Vdc 
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ΙΑ. Mικροκυματικός ανιχνευτής για την ανίχνευση οχημάτων τύπου παρουσίας για κλήση 

σηματοδοτικής φάσης 

Ο μικροκυματικός ανιχνευτής κυκλοφορίας (Radar) για την ανίχνευση στάσιμων οχημάτων 
στην γραμμή ανακοπής θα πρέπει να είναι ικανός να ανιχνεύει σε μία λωρίδα κυκλοφορίας τα 
στάσιμα οχήματα, εντός της ζώνης ανίχνευσης της ακτινοβολίας τους, ενεργοποιώντας μία 
έξοδο ενός ρελέ, η οποία να επιτρέπει την αντίστοιχη μεταφορά σήματος στον ρυθμιστή 
κυκλοφορίας, για την κλήση σηματοδοτικής φάσης.  
Ο μικροκυματικός αυτός ανιχνευτής εκπέμπει την ηλεκτρομαγνητική του ακτινοβολία σε 
συνεχές κύμα διαμορφωμένης συχνότητας (FMCW), σε ελεύθερη συχνότητα (24 GHz), ώστε να 
επιτυγχάνεται η ανίχνευση της παρουσίας στάσιμων οχημάτων σε ρυθμιζόμενη/ 
προγραμματιζόμενη ζώνη ανίχνευσης. 
Οι βασικές του ιδιότητες είναι οι ακόλουθες: 

 Να ανιχνεύει τα ακινητοποιημένα οχήματα σε ρυθμιζόμενη/ προγραμματιζόμενη ζώνη 
ανίχνευσης. 

 Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η 
παραμετροποίηση του και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του ανιχνευτή με τη βοήθεια 
φορητού υπολογιστή.  

 Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth για τη σύνδεση με φορητό 
υπολογιστή.  

Τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του μικροκυματικού ανιχνευτή θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
παρακάτω απαιτήσεις: 

 Θα διαθέτει 1 έξοδο τύπου ρελέ για την παραγωγή σήματος ανίχνευσης 

 Ο βαθμός προστασίας του θα είναι ΙΡ65 

 Το εύρος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη λειτουργία του θα πρέπει να 

καλύπτει τα όρια από -20C έως +60C 

 Η κατανάλωσή του δε θα ξεπερνά το 2,5W σε τάση τροφοδοσίας 24Vdc 

 

ΙΒ. Κομβίο αφής κλήσης πεζών με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης για ΑΜΕΑ και με 

εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο 

Η διάταξη του κομβίου αφής κλήσης πεζών θα διαθέτει ηχητική σήμανση σε αντιστοιχία προς 

τις ενδείξεις των σχετικών φωτεινών σηματοδοτών, προκειμένου μέσω αυτών να 

διασφαλίζεται η ασφαλής πληροφόρηση και η συνακόλουθη κινητικότητα ατόμων με 

προβλήματα όρασης (ΑΜΕΑ). Η τεχνική εφαρμογής των ως άνω διατάξεων πρέπει να παράγει 

ασφαλές αποτέλεσμα, σε ότι αφορά την εφαρμογή και την αλληλουχία των ηχητικών 

σημάτων, σε απόλυτη αντιστοιχία με τα σήματα των φωτεινών σηματοδοτών. 

Οι υπόψη διατάξεις οφείλουν από λειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς, να διαθέτουν 
τεχνική συμβατότητα προς τον υφιστάμενο -ή/και επικείμενο νέο προς τοποθέτηση- 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό ρύθμισης της κυκλοφορίας. Η σχετική τεκμηρίωση περί διασφάλισης 
της εν λόγω συμβατότητας θα αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή των εν λόγω διατάξεων 
και πρέπει να τεθεί στην διάθεση της Υπηρεσίας έγκαιρα στη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης (στο στάδιο έγκρισης του εξοπλισμού). 
Οι ηχητικές διατάξεις οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις του «Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού  

για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων των συσκευών αφής πεζών και τη χρήση τους σε 

φωτεινούς σηματοδότες» (ΦΕΚ 1759/2019 τεύχος Β!). 

Επισημαίνονται και τα ακόλουθα, σε σχέση με την εφαρμογή των όρων του παραπάνω Εθνικού 

Τεχνικού Κανονισμού: 

1) Επειδή οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν οι ως άνω ηχητικές διατάξεις έχουν κατά 

τεκμήριο αυξημένα επίπεδα θορύβου και διαβάσεις πολλαπλών λωρίδων κυκλοφορίας 

οχημάτων, τούτες οφείλουν να διαθέτουν εξωτερικά ηχεία. Τα εξωτερικά ηχεία των εν λόγω 

διατάξεων θα τοποθετούνται στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών (περίπου 2,10 με 2,50 

μέτρα), με βάση πάντα και τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. Διευκρινίζεται επίσης ότι 

σε οδούς οι οποίες διαχωρίζονται με μεσαία νησίδα και διαθέτουν δύο ή περισσότερες λωρίδες 

στα αντίθετα ρεύματα της κυκλοφορίας, εάν το πλάτος της νησίδας είναι μικρότερο του 1,80 

m, η διάβαση θα αντιμετωπίζεται κατά την διαμόρφωση του προγράμματος σηματοδότησης 
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του κόμβου ως ενιαία στο σύνολό της (από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο) και ως μήκος της 

διαδρομής της -που θα διασχίζει ο ΑΜΕΑ- θα νοείται η απόσταση από το ένα πεζοδρόμιο στο 

απέναντι. Αυτονόητα, στην περίπτωση αυτή ηχητικές διατάξεις δεν θα προβλέπονται  στην 

μεσαία νησίδα, τούτες δε θα τοποθετούνται στα δύο άκρα της συνολικής διάβασης.  

2)  Στην περίπτωση  που η ενεργοποίηση της ηχητικής διάταξης προβλέπεται να γίνεται μέσω 

ζήτησης, θα υπάρχει η δυνατότητα της ενεργοποίησης αυτής μέσω εφαρμογής Bluetooth στο 

κινητό τηλέφωνο του χρήστη ή μέσω άλλης ανάλογης τεχνολογίας, ώστε να καθίσταται 

ευχερέστερος ο εντοπισμός της συσκευής από τα άτομα με προβλήματα όρασης. 

3)  Η εκπομπή των ηχητικών σημάτων δε θα εκτελείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: 

 Η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης είναι «εκτός λειτουργίας» ή βρίσκεται σε 
«αναλαμπή». 

 Η τάση στους ακροδέκτες της κόκκινης ένδειξης του σηματοδότη και κατ’ επέκταση 
στην αντίστοιχη διεπαφή τούτου με την ηχητική διάταξη, όταν η ένδειξη αυτή βρίσκεται 
σε κατάσταση “OFF”, είναι μεγαλύτερη  από την επιτρεπόμενη αντίστοιχη τάση 
αναφοράς για τους φωτεινούς σηματοδότες.  

 Η τάση στους ακροδέκτες της πράσινης ένδειξης του σηματοδότη και κατ’ επέκταση 
στην αντίστοιχη διεπαφή τούτου με την ηχητική διάταξη, όταν η ένδειξη αυτή βρίσκεται 
σε κατάσταση “ON”, είναι μικρότερη  από την επιτρεπόμενη αντίστοιχη τάση αναφοράς 
για τους φωτεινούς σηματοδότες.  

4) Για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας της σηματασφάλισης του ρυθμιστή κυκλοφορίας, 

η ηλεκτρική τροφοδότηση του συνόλου των ηχητικών διατάξεων (χειριστήριου, κεντρικής 

μονάδας και ηχείου) δεν θα πραγματοποιείται μέσω των ακροδεκτών του δικτύου ζεύξεως των 

φωτεινών σηματοδοτών, προς τους οποίους συνδέονται για την λειτουργία τους και οι 

αντίστοιχες φωτεινές πηγές των τελευταίων, αλλά με ιδιαίτερη καλωδιακή σύνδεση. 

Αυτονόητα, μπορούν εν προκειμένω να χρησιμοποιούνται και ελεύθεροι κλώνοι του 

υφιστάμενου καλωδίου ζεύξεως των σηματοδοτών του ιστού σηματοδότησης.  

5) Τα ακουστικά σήματα θα εκπέμπονται ταυτόχρονα και από τις δύο συσκευές κατά τρόπο 

που να επιτυγχάνεται η καθοδήγηση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε απόλυτη 

αντιστοιχία με τις ενδείξεις των συσχετιζόμενων φωτεινών σηματοδοτών. 

6) Σε νέες, είτε σε ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις φωτ. σηματοδότησης που εφαρμόζεται εκ 

των υστέρων ηχητική σήμανση για ΑΜΕΑ, πρέπει να προηγείται έλεγχος και συνεπακόλουθα 

κατάλληλη προσαρμογή των προγραμμάτων σηματοδότησης που εφαρμόζονται στον κόμβο 

στις συγκεκριμένες νέες συνθήκες,  ώστε να διασφαλίζεται  η προσαρμογή (συνήθως αύξηση) 

του χρόνου ασφαλείας των διαβάσεων των πεζών που θα χρησιμοποιούνται και από άτομα με 

προβλήματα όρασης, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής διεκπεραίωσή τους από το ένα 

πεζοδρόμιο της οδού στο άλλο. Στην επανεκτίμηση των προγραμμάτων θα λαμβάνονται υπόψη 

οι απαιτήσεις του Κανονισμού, Παράρτημα IV «Σχεδιασμός προγράμματος φωτεινής 

σηματοδότησης με κριτήριο την ενίσχυση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του 

Κ.Ο.Κ.». 

7) Σε περίπτωση που στον ίδιο κόμβο πρόκειται να χρησιμοποιούνται ηχητικές διατάξεις σε 

περισσότερες της μίας διαβάσεις πεζών, τότε (αναλόγως προς την σχετική θέση των 

διαβάσεων στον κόμβο) θα πρέπει: 

α) Εφόσον τούτο είναι κυκλοφοριακά εφικτό, να επιβάλλεται ταυτόχρονη εμφάνιση της 

πράσινης ένδειξης στους σηματοδότες πεζών όλων των αντίστοιχων διαβάσεων της 

εγκατάστασης, ιδιαίτερα εάν τούτες  βρίσκονται στην ίδια οδό και γειτνιάζουν άμεσα 

μεταξύ τους, με στόχευση τον πλήρη συγχρονισμό των σχετικών ηχητικών σημάτων των 

παραπάνω διαβάσεων. Η εφαρμογή αυτή πρέπει ιδιαίτερα να χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις όπως οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο 1, κατά τις οποίες η 

μεσαία νησίδα δεν διαθέτει ικανό πλάτος, ως εκ τούτου δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται 

ως θέση στάσεως του ΑΜΕΑ.     
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β) Εφόσον η περίπτωση α΄ δεν είναι εφικτή, για λόγους υπερβολικής μείωσης της 

αποδοτικότητας του προγράμματος σηματοδότησης, με αποτέλεσμα η πράσινη ένδειξη 

των σηματοδοτών στις διαβάσεις να πρέπει να διαφοροποιείται χρονικά, θα προβλέπεται 

ηχητικός διαχωρισμός με διακριτότητα από πλευράς τόνου του παραγόμενου ήχου των 

αντίστοιχων σημάτων της κάθε διάβασης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία σύγχυσης 

του Α.Μ.Ε.Α. σχετικά προς το σημείο προέλευσης του ήχου και τον αντίστοιχο εντοπισμό 

της διάβασης πεζών που τούτος επιθυμεί να διασχίσει.   

Η επιλογή της πρώτης ή της δεύτερης από τις παραπάνω εκδοχές θα εξαρτάται  αφενός από 

την οριζοντιογραφική σχετική θέση των διαβάσεων των πεζών και αφετέρου από τον 

σχεδιασμό του προγράμματος σηματοδότησης του κόμβου. 

ΙΓ. Ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για 

την εφαρμογή νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 

1. Γενικά. 

1.1. Η εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας προϋποθέτει την επικαιροποίηση 

των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης των ρυθμιστών κυκλοφορίας στους 

κόμβους των περιοχών εφαρμογής, όπως αναφέρεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Το 

σύνολο των κόμβων, τα προγράμματα σηματοδότησης των οποίων οφείλουν να 

ανασυνταχθούν, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

 Σε κόμβους χαρακτηριζόμενους ως «πιλότους», οι οποίοι θα εφοδιασθούν με 

ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης της κυκλοφορίας για την συλλογή των αντίστοιχων 

δεδομένων και την διαβίβασή τους στην ανώτερη βαθμίδα προς διαμόρφωση και 

επιλογή των εκάστοτε αναγκαίων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας. Οι υπόψη 

κόμβοι κατέχουν κυρίαρχη θέση ανάμεσα στους κόμβους μίας ζώνης κατά την 

διαμόρφωση της λειτουργίας του συστήματος.  

 Στους κόμβους χαρακτηριζόμενους ως «δορυφόρους» οι οποίοι δε θα είναι 

εφοδιασμένοι με αισθητήρια της κυκλοφορίας και στους οποίους εφαρμόζεται 

«παρακολουθητικά» η εκάστοτε επιλεγόμενη στρατηγική διαχείρισης της κυκλοφορίας. 

Οι υπόψη κόμβοι έχουν δευτερεύοντα ρόλο ανάμεσα στους κόμβους μίας ζώνης σε ό, τι 

αφορά την διαμόρφωση της λειτουργίας του συστήματος.  

1.2. Προϋπόθεση για την εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας, είναι να 

έχουν προηγουμένως οριοθετηθεί κατ’ αρχήν σε κάθε μία απ’ αυτές αφενός μεν οι ζώνες των 

περιοχών διαχειριστικής παρέμβασης με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για την 

αντιμετώπιση κυκλοφοριακών ζητημάτων, δηλαδή οι ζώνες ενιαίας κυκλοφοριακής συνάφειας 

(π.χ. οδικός άξονας με προοδευτική ρύθμιση πράσινου), αφετέρου δε οι συγκεκριμένοι κόμβοι 

που ανήκουν σε κάθε ζώνη (διαχωριζόμενοι σε «πιλότους» και «δορυφόρους»).  

Για την ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης θα ακολουθείται συγκεκριμένη 

μεθοδολογία που εκτίθεται στα επόμενα, θα χρησιμοποιούνται δε κατάλληλα εξειδικευμένα 

λογισμικά εργαλεία (προγράμματα) βελτιστοποίησης της λειτουργίας των φωτεινών 

σηματοδοτών και κυκλοφοριακής ανάλυσης προκειμένου να επιτυγχάνεται το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Για τη διαμόρφωση των παραμέτρων του εν λόγω λογισμικού, θα λαμβάνονται 

υπόψη κριτήρια και κυκλοφοριακά δεδομένα, που αναλύονται επίσης στα επόμενα, τα οποία 

θα έχουν γίνει προκαταρκτικά αποδεκτά κατά τη διαμόρφωση της αντίστοιχης στρατηγικής. 

Εάν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας κριθεί ενδεχομένως από την εποπτεύουσα Υπηρεσία  

αιτιολογημένα ότι οφείλει να αναθεωρηθεί, θα πρέπει πριν από την επανάληψη της 

διαδικασίας να καθορίζεται απ’ αυτήν με σαφήνεια η ζητούμενη μεταβολή σε σχέση προς τα 

αρχικώς ληφθέντα υπ’ όψιν κριτήρια ή τις αντίστοιχες παραμέτρους.   

Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα σηματοδότησης των κόμβων οφείλουν να υλοποιηθούν με 

τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού βελτιστοποίησης (Optimizer) και κυκλοφοριακής 
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ανάλυσης, διεθνώς αναγνωρισμένου σε ότι αφορά την επιτυχή εφαρμογή του στην 

κυκλοφοριακή τεχνική (ενδεικτικά αναφέρονται τα λογισμικά TRL Transyt, PTV Visum κ.α.). 

2. Μεθοδολογία επεξεργασίας των προγραμμάτων σηματοδότησης 

2.1. Υπολογιστικό υπόβαθρο του κόμβου 

Στον ανάδοχο θα διατεθούν αδαπάνως γι’ αυτόν όλα τα υφιστάμενα στοιχεία που έχει στην 

κατοχή της η εποπτεύουσα Υπηρεσία, τα οποία συνθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο του κάθε 

κόμβου, για την διενέργεια των υπολογισμών και της επεξεργασίας των προγραμμάτων 

σηματοδότησης. Συγκεκριμένα στον ανάδοχο θα διατεθούν:  

 Η οριζοντιογραφία (με κλίμακα τουλάχιστον 1:400) του κόμβου, αποτυπωμένη με 

κατάλληλο λογισμικό σχεδιαστικό πρόγραμμα (π.χ. AUTOCAD). Στην οριζοντιογραφία 

θα απεικονίζονται οι υφιστάμενοι φωτεινοί σηματοδότες και η σχετική τους αρίθμηση 

για την ταυτοποίηση των εξυπηρετούμενων απ’ αυτούς κυκλοφοριακών ρευμάτων. 

 Τα εφαρμοζόμενα στον κόμβο προγράμματα σηματοδότησης και τα αντίστοιχα ωράρια 

εφαρμογής τους. 

 Οι μήτρες των αντιμαχομένων κινήσεων και των αντίστοιχων ενδιάμεσων χρόνων. 

 Στην περίπτωση κόμβων ενταγμένων σε προοδευτική ρύθμιση, τα υφιστάμενα 

διαγράμματα χρόνου – απόστασης. 

2.2.  Στοιχεία για την εκπόνηση των προγραμμάτων και διαδικασία 

Τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανασύνταξη των προγραμμάτων 

σηματοδότησης των κόμβων, τα οποία θα έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της σχετικής 

επεξεργασίας που έλαβε χώρα κατά την εκπόνηση των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 

είναι τα εξής: 

i. Οι ζώνες των περιοχών διαχειριστικής παρέμβασης -όπως προαναφέρθηκε- και οι 

κόμβοι που ανήκουν σε κάθε συγκεκριμένη ζώνη (διαχωριζόμενοι σε «πιλότους» και 

«δορυφόρους»). 

ii. Οι κυκλοφοριακές ροές κάθε κύριου και βοηθητικού ρεύματος έκαστου κόμβου 

(«πιλότου» και «δορυφόρου»), με τη μορφή πίνακα προέλευσης – προορισμού (OD 

matrix). 

iii. Για τους κόμβους «πιλότους», η περίοδος (cycle), οι κυκλοφοριακές φάσεις (stages) 

και η κατανομή ανά φάση του αντίστοιχου «πράσινου» χρόνου (spit). 

iv. Άλλες αρχικές παράμετροι που ίσως να είναι απαραίτητες για την εκπόνηση των 

προγραμμάτων.  

Τα παραπάνω στοιχεία (ii) έως (iv) και ειδικά αυτά που αφορούν τους κόμβους που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως «πιλότοι», θα διατηρούνται σταθερά κατά την επεξεργασία, για τον λόγο δε 

αυτό, στη διαμόρφωση του προγράμματος σηματοδότησης των κόμβων, θα εισάγονται ως 

σταθερά δεδομένα στις παραμέτρους του λογισμικού βελτιστοποίησης (ίδε τελευταίο εδάφιο 

της παραγρ. 1.2).  

Τα προγράμματα των κόμβων που έχουν χαρακτηρισθεί ως «δορυφόροι», θα διαμορφώνονται 

ελεύθερα, η δε διαμόρφωσή τους θα αποσκοπεί στην επίτευξη αποδοτικότερης προοδευτικής 

ρύθμισης και στη βελτίωση του «δείκτη απόδοσης» (performance index) του δικτύου.   

Επισημαίνεται ότι η όλη επεξεργασία για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σηματοδότησης 

θα γίνεται off line. 

3. Αποτελέσματα της επεξεργασίας – Κριτήρια αξιολόγησης  

Η προαναφερθείσα διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης των προγραμμάτων 

σηματοδότησης για κάθε μία στρατηγική διαχείρισης της κυκλοφορίας, αφού μεσολαβήσει η 
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διαδικασία βελτιστοποίησης με την βοήθεια του προαναφερθέντος ειδικού λογισμικού, θα 

συνοδεύεται από τον υπολογισμό: 

 του δείκτη απόδοσης του δικτύου (Performance Index) 

 του επίπεδο εξυπηρέτησης (Level of Service LoS) 

 του μέσο χρόνο καθυστέρησης των οχημάτων 

 της μέσης καθυστέρησης, του μέσου αριθμού στάσεων, του βαθμού κορεσμού και της 

ανάπτυξης ουράς οχημάτων ανά κυκλοφοριακό ρεύμα 

 των χρόνων πορείας των οχημάτων 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των προγραμμάτων σηματοδότησης θα 

γίνεται κατά τεκμήριο με την αποτίμηση των παρακάτω δεδομένων που θα προκύπτουν ως 

προϊόντα των υπολογισμών που θα διενεργούνται μέσω του λογισμικού ανάλυσης της 

κυκλοφορίας: 

 του δείκτη απόδοσης του δικτύου 

 της ανάπτυξης ουράς οχημάτων σε συγκεκριμένη (και σημαντική) κυκλοφοριακή 

κίνηση 

 του χρόνου πορείας ή εναλλακτικά της ταχύτητας των οχημάτων σε οδικό άξονα που 

εφαρμόζεται η προοδευτική ρύθμιση 

 

ΙΔ. Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε ρυθμιστή κυκλοφορίας για την υλοποίηση 

νέων στρατηγικών  

1. Διαδικασία εφαρμογής προγράμματος σηματοδότησης 

Την ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης των κόμβων κάθε ζώνης εφαρμογής, τα 

οποία προκύπτουν στην φάση της ανάπτυξης των στρατηγικών διαχείρισης, θα επακολουθήσει 

η εφαρμογή τους στους ρυθμιστές κυκλοφορίας. Η διαδικασία για την εφαρμογή των ως άνω 

προγραμμάτων θα είναι  η ακόλουθη: 

 Σε κάθε κόμβο και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εφαρμοστέων στρατηγικών 

διαχείρισης, θα προσδιορισθούν τα αντίστοιχα προς εφαρμογή προγράμματα 

σηματοδότησης. Ο αριθμός τούτων για κάθε κόμβο μπορεί να κυμαίνεται, ανάλογα 

προς τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την διαδικασία επεξεργασίας της στρατηγικής 

διαχείρισης, δεν θα υπερβαίνει όμως την αναγνωρισμένη ικανότητα του ρυθμιστή 

κυκλοφορίας σε εξυπηρέτηση προγραμμάτων σηματορύθμισης, η οποία δεν μπορεί να 

υστερεί της αντίστοιχης προαιρετικής απαίτησης της παραγρ. 3.3 του Εθνικού Τεχνικού 

Κανονισμού για τους ρυθμιστές κυκλοφορίας, δηλαδή των 16 προγραμμάτων. 

 Το πρόγραμμα σηματοδότησης θα μεταγλωττίζεται, με την βοήθεια του κατά 

περίπτωση εξειδικευμένου λογισμικού που παρέχει για τον σκοπό αυτό ο βιομηχανικός 

Οίκος κατασκευής του ρυθμιστή κυκλοφορίας και θα ελέγχεται με εξομοίωση 

(απομίμηση) της λειτουργίας του τόσο μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος 

(παρεχόμενου επίσης από τον Οίκο κατασκευής του ρυθμιστή) σε Η/Υ, όσο και 

εργαστηριακά με απομίμηση της εγκατάστασης των σηματοδοτών σε κατάλληλο 

δοκιμαστήριο. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τις κατάλληλες 

εγκαταστάσεις και τεχνικά μέσα (ηλεκτρονικό εργαστήριο, δοκιμαστήρια ρυθμιστών, 

λογισμικά εργαλεία του Οίκου  κατασκευής του ρυθμιστή κ.λ.π.). Στη διάρκεια της 

διαδικασίας εργαστηριακής απομίμησης της επικαιροποιημένης λειτουργίας του 

ρυθμιστή του οποίου το πρόγραμμα ανασυντάχθηκε, θα αποκαθίσταται κάθε 

παρατηρούμενη δυσλειτουργία ή απόκλιση από τον σχεδιασμό του προγράμματος. 

 Το επιτυχώς δοκιμασμένο πρόγραμμα σηματοδότησης θα μεταφέρεται και θα 

ενταμιεύεται στη μνήμη του ρυθμιστή κυκλοφορίας του κόμβου για τον οποίο 
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προορίζεται. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με την επιτόπια επιβεβαίωση της ορθής 

μεταφοράς του νέου προγράμματος στον ρυθμιστή. 

2. Συμπληρωματικοί όροι για την εφαρμογή των προγραμμάτων 

2.1. Στην έννοια της εφαρμογής ενός αναβαθμισμένου προγράμματος σηματοδότησης σε 

ρυθμιστή κυκλοφορίας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συνόλου των στρατηγικών 

διαχείρισης της κυκλοφορίας που αφορούν τον συγκεκριμένο κόμβο, νοείται η εφάπαξ 

εφαρμογή τούτου (του προγράμματος) στον υπόψη ρυθμιστή και περιλαμβάνει την εφαρμογή 

του συνόλου των προγραμμάτων σηματοδότησης που εκπονήθηκαν για τις ανάγκες των νέων 

στρατηγικών στον συγκεκριμένο κόμβο. 

2.2. Στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο 

ανάδοχος θα πρέπει να διαμορφώσει το κατά περίπτωση αντίστοιχο πρόγραμμα, 

συμπεριλαμβάνοντας και την περίπτωση λειτουργίας του κόμβου με τοπικές επενέργειες από 

οχήματα και πεζούς -εφόσον υφίσταται- καθώς και τη διασύνδεση των νέων ανιχνευτών 

κυκλοφορίας με τους οποίους ενδεχόμενα προβλέπεται να εφοδιασθεί ο κόμβος. 

2.3. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα δράση και για 

οποιασδήποτε μορφής αλλαγή του προγράμματος (μικρής ή μεγάλης κλίμακας, δομική ή/και 

χρονική), συμπεριλαμβάνεται επίσης η αναπροσαρμογή του μητρώου της εγκατάστασης κατ’ 

αντιστοιχία προς το αναθεωρημένο πρόγραμμα, στην οποία -εάν απαιτείται- θα 

περιλαμβάνεται και η τροποποίηση των σχεδίων καλωδιώσεων, οι νέες μικτονομήσεις κ.λ.π. 

ΙΕ. Φωτεινοί σηματοδότες, από πολυκαρβονικό υλικό, με οπτική μονάδα φωτοδιόδων LED 

Οι φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας θα έχουν διαστάσεις φωτεινού δίσκου όπως 

αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, 

με τα εξαρτήματα στήριξής του στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα λοιπά θα 

συμμορφώνονται με τον «Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων 

για  φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών», (ΦΕΚ 

3007/26.11.2013, τεύχος Β!). 

Επιπλέον απαιτείται οι σηματοδότες να είναι ικανοί να μειώνουν τη φωτεινότητά τους 

(dimming), κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως προβλέπεται από το άρθρο Α.4.8 του Εθνικού 

Κανονισμού. 

ΙΣΤ. Καταμετρητής αντίστροφης μέτρησης (countdown) για φωτ. σηματοδότες πεζών 

διαστάσεως φωτεινού δίσκου 200 mm 

Ο καταμετρητής αντίστροφης μέτρησης (countdown) της χρονικής διάρκειας εκάστης εκ των 

ενδείξεων των  φωτ. σηματοδοτών των πεζών θα έχει διάμετρο φωτεινού δίσκου 200 mm και 

η απεικόνιση της καταμέτρησης θα πραγματοποιείται με 2 το πολύ φωτεινά ψηφία και με την 

τεχνική των φωτοδιόδων (LED). Θα απεικονίζει σε δευτερόλεπτα το εκάστοτε υπόλοιπο του 

χρονικού διαστήματος  που απομένει μέχρι την εκπνοή της διάρκειας κάθε χρωματικής 

ένδειξης του σηματοδότη και στην ίδια απόχρωση της ένδειξης (πράσινη ή κόκκινη). Ο 

καταμετρητής οφείλει να έχει τεχνικές επιδόσεις και ιδιότητες οι οποίες να ανταποκρίνονται 

πλήρως στις αντίστοιχες απαιτήσεις του «Εθνικού Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό 

Εθνικών Απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς σηματοδότες 

πεζών», (Φ.Ε.Κ. 1244Β! / Απρίλιος 2017).  

Όπου στις προκείμενες εγκαταστάσεις τα προγράμματα σηματοδότησης που εφαρμόζονται 

στους ρυθμιστές είναι σταθερού χρόνου, οι αντίστροφοι καταμετρητές προβλέπεται να 

λειτουργούν αυτόνομα και να παρακολουθούν -μέσω της διεπαφής τους με τον κατά 

περίπτωση συσχετιζόμενο προς αυτούς φωτεινό σηματοδότη- τη λειτουργία αυτού, 

διαβάζοντας την πραγματική χρονική διάρκεια της εκάστοτε τρέχουσας χρωματικής ένδειξης. 

Ο αντίστροφος καταμετρητής κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργίας θα «αυτοδιδάσκεται» τη 
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διάρκεια των αναγκαίων χρόνων στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου κύκλου του προγράμματος 

σηματοδότησης, χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας του με το 

ρυθμιστή κυκλοφορίας. 

Στην περίπτωση εφαρμογής δυναμικής εφαρμογής προγραμμάτων σηματοδότησης ή μεθόδων 

μικρορύθμισης της κυκλοφορίας στην ρύθμιση των σηματοδοτών, οι αντίστροφοι 

καταμετρητές θα ελέγχονται σειριακά απ’ ευθείας από τον ρυθμιστή κυκλοφορίας, σε 

εφαρμογή της σχετικής μεθόδου που περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του ως άνω  Εθνικού 

Τεχνικού Κανονισμού. 

 Η τοποθέτηση του καταμετρητή θα πραγματοποιείται με την μορφή τρίτου σπονδύλου στον 

σηματοδότη πεζών, προς την επάνω πλευρά τούτου κατά τρόπο που να διατηρείται η 

απόσταση του κάτω σπονδύλου του σηματοδότη των πεζών από το έδαφος. 
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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 [][][][][][] 2021/S 099-260898

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): www.ioannina.gr
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Οδός και αριθμός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1
Ταχ. κωδ.: 45221
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2651361334
φαξ: 2651083882
Ηλ. ταχ/μείο: gladias@ioannina.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του αναγκαίου υλικού και λογισμικού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των συναφών ειδικών υλικών, καθώς και η παροχή των 
αναγκαίων «παρακολουθηματικών» υπηρεσιών για την τοποθέτηση, την θέση σε 
λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών, με σκοπό την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας στο 
δίκτυο φωτεινών σηματοδοτών, που θα υλοποιηθεί με την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης σε διασταυρώσεις του 
οδικού δικτύου του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Ιωαννίνων. 
Αναλυτικότερα, η προβλεπόμενη προμήθεια στοχεύει στην υλοποίηση των ακολούθων: 1)
Στην εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης, 2)Στην ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Μοντέλου και εκπόνηση 
ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας, 3)Στην εγκατάσταση 
Συστήματος Διαχείρισης Στρατηγικών και Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας, 4)Στην 
επέκταση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των 
μετακινούμενων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών C_ITS, 5)Στην αναβάθμιση παλιών ρυθμιστών κυκλοφορίας, 6)Στην 
εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης της κυκλοφορίας, 7)Στην εγκατάσταση 
μικροκυματικών ανιχνευτών οχημάτων, 8)Στην αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών 
λαμπτήρων πυράκτωσης με νέους τεχνολογίας LED, 9)Στην εγκατάσταση σε 
επιλεγμένες διαβάσεις πεζών καταμετρητών αντίστροφης μέτρησης (countdown), 10)
Στην εγκατάσταση συσκευών ηχητικής σήμανσης σε λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών 
για άτομα με πρόβλημα όρασης (ΑΜΕΑ) και 11)Στην αντικατάσταση των φθαρμένων 
ιστών σηματοδότησης με νέους γαλβανισμένους.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):
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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:
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 
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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 
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 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 14

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 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17

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
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα 
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Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα 
και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών
Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

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
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
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Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 28

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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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
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