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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 

Πόλη ΧΙΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 82131 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL413 

Τηλέφωνο 
(+30)22713 51628 
(+30)22713 50002 
(+30)22713 51713 

Φαξ 
(+30)22713 51622 
(+30)22713 51622 
(+30)22713 51738 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
frag@chios.gov.gr  
i_deligiannis@chios.gov.gr 
promithies@chios.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες 
Φραγκούλης Μιχαήλ 
Δελληγιάννης Ιωάννης 
Χαμέτης Ιωάννης 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση - Υποτομέας ΟΤΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.chioscity.gr/   

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.ermis.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

mailto:frag@chios.gov.gr
mailto:i_deligiannis@chios.gov.gr
mailto:promithies@chios.gov.gr
http://www.chioscity.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.chioscity.gr/
http://www.ermis.gov.gr/
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0881.   

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2017ΕΠ08810066). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Α/Α 4 «Προμήθεια - εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης θέσεων» της Πράξης «Σύστημα οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας και 
της στάθμευσης της πόλης της Χίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 2909/28-12-2017 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5010758. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – 
ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. Δαπανών 64-7134.001 με τίτλο «Προμήθεια - 
εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης θέσεων» του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2019  του Φορέα Δήμου Χίου. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης θέσεων στάθμευσης, μέσω  ηλεκτρονικών αισθητήρων παρουσίας οχήματος. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης κενών 
θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης  δύο (2) χώρων στάθμευσης, χωρητικότητας εκάστου χώρου εκατό (100) 
θέσεων, τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης καθώς και 
μίας (1) στάσης/στεγάστρου ανά χώρο στάθμευσης, η οποία θα είναι κατάλληλη για την αναμονή και 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που έχει σταθμεύσει και επιθυμεί να μετακινηθεί με λεωφορείο στο 
κέντρο της πόλης. Η στάση/στέγαστρο θα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτρονικό και 
άλλο συναφή με τις στάσεις εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου και του φωτισμού. Όλες οι ηλεκτρονικές 
συσκευές, που θα φέρει η στάση θα πρέπει να συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN) και τις οδηγίες 
Εναρμόνισης της Ε.Ε και να φέρουν τη σήμανση CE (CE Marking). 

Στην ηλεκτρονική στάση θα προβάλλεται, τόσο ο χρόνος άφιξης του λεωφορείου σε λεπτά σε πραγματικό 
χρόνο, όσο και μηνύματα γενικότερου ενδιαφέροντος από την Δημοτική Αρχή. Η στάση θα διαθέτει 
αυτονομία τροφοδοσίας από συσσωρευτές, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από το δίκτυο του δημοτικού 
φωτισμού, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. 

Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων 
στάθμευσης καθώς και της μίας (1) στάσης/στεγάστρου ανά χώρο στάθμευσης θα καθοριστούν, σε 
συνεργασία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού απαιτούνται τα κάτωθι : 

 Σύστημα καταμέτρησης κενών θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης των δύο (2) χώρων στάθμευσης, 
χωρητικότητας έκαστο εκατό (100) θέσεων 

 Δίκτυο επικοινωνίας LORAWAN ή αντίστοιχο  

 Τέσσερις (4) ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης 

 Εφαρμογή Web-based Διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης και smartphone app 

 Στάση/στέγαστρο της Αστικής Συγκοινωνίας με πινακίδα ενημέρωσης επιβατών 

 Εγκατάσταση και θέση σε ορθή λειτουργία. 

 Εκπαίδευση Χρηστών για τη ορθή λειτουργία του συστήματος    

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 34926000-4 – Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων.            
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 62.500,00 € χωρίς ΦΠΑ (73.125,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες. Παράταση της σύμβασης είναι δυνατή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. β του άρθρου 217 του Ν.4412/2016.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην από 
17/10/2017 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Χίου, η οποία 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει μόνο της τιμής 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε από 
τον ν. 4334/2015 και τον ν. 4472/2017 και ισχύει μέχρι σήμερα,  

 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”,  
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

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

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

 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.)», 

 της από 17/10/2017 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Χίου, 

 της με αρ. οικ.2909/28-1-2017 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης, 
διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας και της στάθμευσης της πόλης της Χίου» με Κωδικό ΟΠΣ 
5010758 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΑΔΑΜ: 17REQ002506728) 

 των αρ. 42/2018 και 94/2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου περί αποδοχή ένταξης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και πρόταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

 την 589/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου για την συγκρότηση επιτροπών του 
Ν.4412/16 

 της με αριθ. πρωτ. 44951/8-7-2020 απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΟΠ8ΩΗΝ-Ω9Α, με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 73.125,00 € 
από τον ΚΑ Δαπανών 64-7134.001 «Προμήθεια -εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
θέσεων», καθώς και της βεβαίωσης του Π.Ο.Υ. για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 982 

 της με αριθ. πρωτ. οικ. 1252/9-6-2020 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020», με τις οποίες διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από το Δήμο 
Χίου σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης της παρούσας προμήθειας και τη διαδικασία σύμφωνα με την 
οποία θα προκηρυχθεί 

 της αρ. 506/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

 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. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/9/2020 και ώρα 17:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, έως την 14/9/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.  

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 79400 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε μία (1) εβδομαδιαία περιφερειακή 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)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση :   
https://www.chios.gov.gr/promithies  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο και σε περίπτωση περισσοτέρων, 
κατανέμεται σ’ αυτούς ανάλογα με το ποσό της συμβατικής αξίας του καθενός.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.chios.gov.gr/promithies
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 53964/13-8-2020 Προκήρυξη της Σύμβασης,   

2. η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 53964/13-8-2020, με τα Παραρτήματα που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

4. η από 17/10/2017 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Χίου 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

5. Το Έντυπο Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

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

7. το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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). 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. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 
1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των 645,00 €. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, 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. 4412/2016. 

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. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη1 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

                                                             
1 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  





 

Σελίδα 12 

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

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

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

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

ή   

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

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

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

ή 

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) 
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. 

2.2.3.3 (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

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

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

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

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

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας πραγράφου, 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. (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

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

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

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

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

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
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εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια τριών (3) τελευταίων ετών (2017 – 2018 - 2019) να 
έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια (1) σύμβαση προμηθειών  του συγκεκριμένου τύπου (δηλαδή σύμβαση 
που αφορά μόνο την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης θέσεων στάθμευσης), ύψους 30.000,00 € τουλάχιστον. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
το πρότυπο ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) ή ισοδύναμο αυτού.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. 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.  

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

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

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. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Ειδικά για τα κριτήρια της ανωτέρω (β) περίπτωσης, ο οικονομικός φορέας 
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ, χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), καθώς και τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε 
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επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). Το ΤΕΥΔ 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο 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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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 παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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). 

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 2.2.3.4. 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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 δικαιολογητικά2 : 

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

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

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

Επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το 
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα, αλλά και λόγω του σύντομου, σε πολλές 
περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν  ώστε να αποκτήσουν  εγκαίρως τα απαραίτητα  
πιστοποιητικά / αποδεικτικά μέσα, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
και τα οποία θα υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

                                                             
2
 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, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  
 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

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

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

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

 

δ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Αν κατά το χρόνο υποβολής προσφοράς η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων δεν δύναται να εκδώσει το ανωτέρω πιστοποιητικό λόγω μη 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας υλοποίησης της λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, 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 έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

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

ε) 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. 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

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

Β.3. (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

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

α) αντίγραφα συμβάσεων που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2017, 2018, 
2019) και  

β) τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001 σε ισχύ ή πιστοποιητικό  
ισοδύναμο αυτού.  

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  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 σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
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τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

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

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

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

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.4 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό μητρώο] , την περίπτ. γ' της παρ.2 
του άρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της παρ. 4 του άρθρου 73 [μη εκκαθάριση, μη 
πτώχευση κλπ] εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

β) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική, ασφαλιστική 
ενημερότητα] εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό επιμελητηρίου, μητρώου], 
τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

                                                             
4
 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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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 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 της. 

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.  
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 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.  

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, 
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. 

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 τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

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 διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

α) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης και 
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β) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης, το οποίο πρέπει να 
είναι υπογεγραμμένο το πολύ έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), 

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την από 17/10/2017 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. Χίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης θέσεων στάθμευσης», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπεριλάβουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα 
κάτωθι στοιχεία: 

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
στο οποίο θα δίδεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα 
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε 
κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να 
αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο 
μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 
προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς 
και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ' αυτό ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές 
περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους με αυτή της 
οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα 
σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 
οίκου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ψηφιακά υπογεγραμμένη, που θα αναφέρει : «για τον 
προσφερόμενο εξοπλισμό της διακήρυξης με αρ. πρωτ. ………../2020 του Δ. Χίου παρέχω εγγύηση καλής 
λειτουργίας …….. ετών (2 τουλάχιστον) και ………. ετών (5 τουλάχιστον) για τους αισθητήρες. Στο διάστημα 
αυτό καλύπτω, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου Χίου, το κόστος των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών και της εργασίας αντικατάστασης ή επισκευής οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. 

3. Όλα τα απαιτούμενα από τις μελέτες πιστοποιητικά – δικαιολογητικά για τα υπό προμήθεια προϊόντα 
(ενδεικτικά: πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που 
επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και Διεθνών Οργανισμών (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, 
EEC, νόρμες ΕΝ κλπ). 

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

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως 
ορίζεται στα συνημμένα στην παρούσα διακήρυξη υποδείγματα προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

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

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

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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, σε μορφή pdf.] 

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει σε μορφή  
αρχείου .pdf στον υποφάκελο «Οικονομική προσφορά», το αντίστοιχο (επισυναπτόμενο Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), της παρούσας διακήρυξης, του τμήματος ή των τμημάτων για 
τα οποία καταθέτει προσφορά. 

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

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

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 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη και την αντίστοιχη Μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει 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. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

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. Για την παρούσα διαδικασία αποσφραγίζονται οι φάκελοι 
δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των κατωτέρω σταδίων της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ειδικότερα : 

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

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. 

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 προσφορών. 

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 αρχή προς έγκριση. 
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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 προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«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. 

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

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
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) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 
(Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την 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 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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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 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 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 ανωτέρω 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. 

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 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

α) 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, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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 της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 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.  

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

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

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. 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. 
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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 προσφυγής. 

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 διαδικασίας. 
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 

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

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 δικαστηρίου. 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 την 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 διαφορετικά. 

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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





 

Σελίδα 31 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

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 αριθμό διακήρυξης & τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης, ενώ το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με 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. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και  προσκομισθεί από τον ανάδοχο η εγγύηση 
καλής λειτουργίας. 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.  

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας:  

α) Ο ανάδοχος οφείλει μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης 
να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας του άρθρου 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, διάρκειας δύο (2) 
ετών, αρχομένης από την ολοκλήρωση της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 
αντικειμένου της σύμβασης ύψους 2.500,00 € και η οποία κατατίθεται στην αναθέτουσα αρχή πριν την 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

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

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της, όπως αυτοί ειδικότερα 
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

β)  Ο ανάδοχος, μετά την πάροδο της διετούς εγγύησης καλής λειτουργίας της ανωτέρω παραγράφου 2α, 
οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας ( για το σύνολο των αισθητήρων) του άρθρου 72 παρ. 
2 του ν. 4412/2016, διάρκειας τριών (3) ετών, αρχομένης από την ημερομηνία λήξης της πρότερης διετούς  
εγγύησης καλής λειτουργίας, ύψους 1.000,00 € και η οποία κατατίθεται στην αναθέτουσα αρχή πριν την 
επιστροφή της προηγούμενης εγγύησης. 

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

Η εγγύηση καλής λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 
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Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της, όπως αυτοί ειδικότερα 
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

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. 

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

  Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την πλήρη 
λειτουργικότητα των παραδοτέων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. 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 και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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: 

 ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, 
σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16 . 
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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. 

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

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

5.4  Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

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

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργικότητα τον εξοπλισμό 
στις τελικές του θέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη σχετική Μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), εντός έξι (6) 
μηνών από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της σχετικής σύμβασης. 

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

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

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

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ 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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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
εντός τριάντα (30) ημερών από την διενέργεια των ελέγχων της παρ. 6.2.1. 

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

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

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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. 

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Ο χρόνος εγγύησης, μετρούμενος από της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής του συνόλου της 
προμήθειας, καθορίζεται σε δύο (2) έτη για το σύνολο των ειδών, πλην των αισθητήρων για τους οποίους 
ο χρόνος εγγύηση καθορίζεται σε πέντε (5) έτη.  

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

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

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

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 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.  
 
6.8.2 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.  
 
6.8.3 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). 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

 

 

ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6320 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δημοκρατίας 2, 82131 Χίος 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Φραγκούλης Μιχαήλ, Δελληγιάννης Ιωάννης, Χαμέτης Ιωάννης 

- Τηλέφωνο: (+30)22713 51628, (+30) 22713 50002, (+30) 22713 51713 

- Ηλ. ταχυδρομείο: frag@chios.gov.gr, it@chios.gov.gr, promithies@chios.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.chioscity.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», C.P.V.: 34926000-4 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ002506728 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : η προμήθεια δεν χωρίζεται σε 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αρ. Διακήρυξης  

53964/13-8-2020, ΕΣΗΔΗΣ: 79400 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:frag@chios.gov.gr
mailto:it@chios.gov.gr
mailto:promithies@chios.gov.gr
http://www.chioscity.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) 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; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή [   ] 
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των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία,· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 





 

Σελίδα 50 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν 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 ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 





 

Σελίδα 53 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων       (ΔΕΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ) 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 





 

Σελίδα 54 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV 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. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Χίου, προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ…………. [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» με κωδικό στο  ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ002506728. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 

 

 Προμήθεια, εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης θέσεων στάθμευσης 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   
Αρ. Μελέτης:   

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης θέσεων στάθμευσης, μέσω  ηλεκτρονικών αισθητήρων 

παρουσίας οχήματος. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης κενών 

θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης  δύο (2) χώρων στάθμευσης, χωρητικότητας εκάστου χώρου εκατό (100) 

θέσεων, τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης καθώς και 

μίας (01) στάσης/στεγάστρου ανά χώρο στάθμευσης, η οποία θα είναι κατάλληλη για την αναμονή και 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που έχει σταθμεύσει και επιθυμεί να μετακινηθεί με λεωφορείο στο 

κέντρο της πόλης. Η στάση/στέγαστρο θα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτρονικό και 

άλλο συναφή με τις στάσεις εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου και του φωτισμού. Όλες οι ηλεκτρονικές 

συσκευές, που θα φέρει η στάση θα πρέπει να συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN) και τις οδηγίες 

Εναρμόνισης της Ε.Ε και να φέρουν τη σήμανση CE (CE Marking). 

Στην ηλεκτρονική στάση θα προβάλλεται, τόσο ο χρόνος άφιξης του λεωφορείου σε λεπτά σε πραγματικό 

χρόνο, όσο και μηνύματα γενικότερου ενδιαφέροντος από την Δημοτική Αρχή. Η στάση θα διαθέτει 

αυτονομία τροφοδοσίας από συσσωρευτές, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από το δίκτυο του δημοτικού 

φωτισμού, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. 

Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων 

στάθμευσης καθώς και της μίας (01) στάσης/στεγάστρου ανά χώρο στάθμευσης θα καθοριστούν, σε 

συνεργασία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού απαιτούνται τα κάτωθι : 

8. Σύστημα καταμέτρησης κενών θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης των δύο (2) χώρων στάθμευσης, 
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χωρητικότητας έκαστο εκατό (100) θέσεων 

9. Δίκτυο επικοινωνίας LORAWAN ή αντίστοιχο  

10. Τέσσερις (4) ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης 

11. Εφαρμογή Web-based Διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης και smartphone app 

12. Στάση/στέγαστρο της Αστικής Συγκοινωνίας με πινακίδα ενημέρωσης επιβατών 

13. Εγκατάσταση και θέση σε ορθή λειτουργία. 

14. Εκπαίδευση Χρηστών για τη ορθή λειτουργία του συστήματος 

 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του N.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα.  

 
 
 
 
 

                                                                                                 Χίος    17/10/2017    
  Ο συντάξας 

 
 
 

Μιχαήλ Φραγκούλης 
ΠE Πληροφορικής 

με βαθμό Β΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 

 

 Προμήθεια, εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης θέσεων στάθμευσης 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ   
Αρ. Μελέτης:   

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α) Συσκευή καταμέτρησης εισόδου / εξόδου χώρων στάθμευσης  
 

Θα είναι μια αυτόνομη μονάδα η οποία θα αναλαμβάνει την επικοινωνία με απομακρυσμένους 

διακομιστές διαμέσου του εξωτερικού πρωτοκόλλου, και τις επικοινωνίες με τις ελεγχόμενες από αυτήν 

μονάδες, και υπομονάδες, διαμέσου του εσωτερικού πρωτοκόλλου.  

Η αρθρωτή κατασκευή του συστήματος θα είναι έτσι δομημένη, ώστε να επιτρέπει την λειτουργία όλων 

των υποσυστημάτων, ανεξάρτητα εάν κάποιο από αυτά τεθεί εκτός λειτουργίας. 

Θα ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων κατά την λήψη τους από τις περιφερειακές διασυνδεδεμένες 

υπομονάδες και να τα αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα στην ενσωματωμένη Flash Card η οποία θα έχει 

δυνατότητα αποθήκευσης 2GB επεκτάσιμη έως 16GB αν απαιτηθεί.  

Θα κάνει συνεχόμενα διαγνωστικούς ελέγχους αυτόματα ή κατά περίπτωση στα υποσυστήματα και θα 

ενημερώνει το κέντρο για την κατάσταση της τροφοδοσίας, των υπομονάδων, των αισθητήρων, την 

εσωτερική θερμοκρασία κελύφους και κυκλωμάτων, και την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η 

συνολική λειτουργία του συστήματος θα επιτηρείται από ανεξάρτητους Watchdog timers.  

Σε περίπτωση λανθασμένης λήψης δεδομένων ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο σε συγκεκριμένο 

χρονικό περιθώριο, τότε το σύστημα Watchdog θα ενεργοποιεί μια διαδικασία που θα διασφαλίζει την 

αποθήκευση των δεδομένων.  Το ίδιο να ισχύει και στην περίπτωση απώλειας ισχύος ή επανεκκίνησης. 

Θα διαθέτει διεπαφές επικοινωνίας : Μία (1) θύρα RS232, μία (1) θύρα RS485, μία (1) θύρα RS422, 1 

10/100 Base-T Ethernet, Bluetooth, οκτώ (8) εισόδους ψυχρής επαφής, οκτώ (8) εξόδους οδήγησης Ρελέ, 

δύο (2) αναλογικές εισόδους, Ασύρματη επικοινωνία μέσω δικτύου LoraWAN. Προαιρετικός εξοπλισμός 

Ασύρματη επικοινωνία  Wi-Fi, ZigBee. 

Θα έχει μία μοναδική διεύθυνση σε ένα ενοποιημένο σύστημα και μια μοναδική διεύθυνση σε ένα 
περιβάλλον.  
Θα  διασφαλίζει: Απευθείας επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου / ON-OFF-RESET άμεσες εντολές / 

Απομακρυσμένους ή επιτόπιους ελέγχους / Αναφέρει κακές συνδέσεις ή λάθος μεταφορά δεδομένων / 

Αποθηκεύει και αποστέλλει αποθηκευμένα δεδομένα από και σε μνήμη τύπου FLASH / Αποθηκεύει και 

αλλάζει την ώρα / Παρέχει την δυνατότητα αλλαγής και ενεργοποίησης παραμέτρων τοπικά και 

απομακρυσμένα / Αναφέρει σφάλματα.  

Θα παρέχει την δυνατότητα  αποστολής των δεδομένων μέσω Web Services προς τρίτους. 

Συνολικά θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) συστήματα καταμέτρησης εισόδου / εξόδου θέσεων στάθμευσης, 

τα οποία θα επικοινωνούν μέσω δικτύου LoraWAN ή άλλου αντίστοιχου, ανά πύλη εισόδου/εξόδου.  

Η συσκευή καταμέτρησης εισόδου / εξόδου να υλοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Καταμετράει κάθε όχημα που εισέρχεται ή εξέρχεται στον κάθε χώρο στάθμευσης  
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 Υπολογίζει το σύνολο των θέσεων στάθμευσης των χώρων στάθμευσης οι οποίες είναι κενές. 

 Ελέγχει, επιτηρεί και καταμετράει ακόμα και τις αντίστροφες προς την κίνηση εισόδους / εξόδους 

(εάν ένα όχημα εξέλθει από το σημείο εισόδου αντί από το σημείο εξόδου). 

 Υπολογίζει και αποστέλλει τις κενές θέσεις στάθμευσης στην κεντρική web based εφαρμογή.  

 Οι αισθητήρες να τοποθετούνται υπόγεια και θα επικοινωνούν ασύρματα μέσω δικτύου LoraWAN 

με τον κόμβο ελέγχου της περιοχής που ανήκει. 

 Ο κάθε αισθητήρας θα ενσωματώνει τεχνολογία ανίχνευσης βλαβών, και θα αναφέρει την 

κατάστασή λειτουργίας του στην κεντρική web based εφαρμογή. 

 O σχεδιασμός του κάθε αισθητήρα θα επιτρέπει την τοποθέτηση και την αντικατάσταση του σε 

ελάχιστο χρόνο. Θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον και θα εσωκλείεται σε περιβαλλοντικά 

θωρακισμένο περίβλημα.  

 Το σύστημα καταμέτρησης εισόδου / εξόδου θα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά σε περίπτωση 

απώλειας των επικοινωνιών και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την λειτουργία του να είναι 

αποθηκευμένα τοπικά. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων θα αποθηκεύεται στο σύστημα και 

με την επαναφορά των επικοινωνιών θα γίνεται αποστολή. 

Β) Συσκευή επιτήρησης θέσεων στάθμευσης  
Συνολικά θα τοποθετηθούν διακόσιες (200) συσκευές επιτήρησης θέσεων στάθμευσης, οι οποίες θα 

επικοινωνούν μέσω δικτύου LoraWAN ή άλλου αντίστοιχου συμβατού.  

Η συσκευή επιτήρησης θέσεων στάθμευσης θα υλοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Ελέγχει και επιτηρεί κάθε θέση στάθμευσης. 

 Ανιχνεύει εάν η κάθε θέση στάθμευσης είναι κενή η κατειλημμένη. 

 Ο αισθητήρας παρουσίας οχήματος παρέχει ασφαλή ενημέρωση για την παρουσία οχήματος στην 

ζώνη επιτήρησης του. Λειτουργεί αυτόνομα με ενσωματωμένη πηγή τροφοδοσίας με αυτονομία 

δέκα (10) ετών. 

 Τοποθετείται υπόγεια και επικοινωνεί ασύρματα μέσω δικτύου LoraWAN με τον κόμβο ελέγχου 

της περιοχής που ανήκει. 

 Η ανίχνευση θα επιτυγχάνεται με την ακριβή μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της γης στην ζώνη 

επιτήρησης του και την ανάλυση της μεταβολής αυτής από την παρουσία μεταλλικού όγκου.  

 Η ανάλυση της διατάραξης του μαγνητικού πεδίου της γης, επιτρέπει ακόμα και την διαβάθμιση 

του οχήματος με βάση τον όγκο του. 

 Ο αισθητήρας θα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδέεται ασύρματα στον κόμβο πού ανήκει και 

από εκεί να μεταφέρει τα στοιχεία του στο κέντρο ελέγχου με την χρήση ασύρματου δικτύου 

LoraWAN ή άλλου αντίστοιχου συμβατού. 

 Ενσωματώνει τεχνολογία ανίχνευσης βλαβών, και αναφέρει την κατάστασή λειτουργίας του στην 

κεντρική web based εφαρμογή. 

 O σχεδιασμός του κάθε αισθητήρα θα επιτρέπει την τοποθέτηση και την αντικατάσταση του σε 
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ελάχιστο χρόνο. Θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον και θα εσωκλείεται σε περιβαλλοντικά 

θωρακισμένο περίβλημα.  

 Η συσκευή επιτήρησης θέσεων στάθμευσης θα αναφέρει άμεσα την εναλλαγή της κατάστασης της 

κάθε θέσης στάθμευσης (κατειλημμένη ή κενή) καθώς επίσης και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

τα οποία θα ορίζει ο χειριστής.  

Β1) Τεχνικά Χαρακτηριστικά συσκευής επιτήρησης θέσεων στάθμευσης 

 Ισχυρός επεξεργαστής τύπου 16 bit digital signal processor 

 Ψηφιακός μαγνητικός αισθητήρας Magnetoresistive 

 Τριών αξόνων Χ,Υ,Ζ 

 Ευαισθησία 2 miligaus +/- 8 Gaus Fields 

 12 bit ADC and Strap Drive 

 Ενεργοποίηση και αποστολή συμβάντος σε λιγότερο απο10ms 

 Με δυνατότητα διαβάθμισης οχήματος 

 Ασύρματη αλλαγή, ρύθμιση, και τροποποίηση παραμέτρων 

 Υπόγεια τοποθέτηση με ασύρματη επικοινωνία  

 Ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης 99% 

 Αναφορά στατικής παρουσίας 

 Αναφορά όγκου οχήματος 

 Αναφορά διέλευσης οχήματος και κατεύθυνσης οχήματος 

 Αναφορά διαγνωστικών (Κατάσταση μπαταρίας, ισχύς σήματος, κατάσταση μαγνητικού 

πεδίου.) 

 Λειτουργία OnLine-OffLine. 

 Τοπολογία δικτύου τύπου Star  

 Ασύρματη ζεύξη 868Mhz 

 Απόσταση ζεύξης >1.800 μέτρα 

 Κωδικοποίηση ασφαλείας 128 bit AES 

 Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου για αυτονομία ≥ 10 ετών   

 Θωρακισμένο περίβλημα μονωμένο από το περιβάλλον 

 Μεγάλες ανοχές θερμοκρασίας από -400C έως +800C 

 Βαθμός στεγανότητας ΙΡ67 

 Διαστάσεις Φ80mm x 90mm (ενδεικτικά) 

 Βάρος με περίβλημα περίπου 250 gr  

 Τάση λειτουργίας συνόλου 3Vdc 

 Κυκλική Κατανάλωση λειτουργίας (ενδεικτικά) 

 Σε αναμονή 400 uA/ώρα 

 Σε ανίχνευση 5 mA @ 2ms 
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 Σε αποστολή δεδομένων 200mA @ 10ms 

 Πιστοποίηση CE 

Γ) Αναμεταδότης Δεδομένων 

 
Ο αναμεταδότης των δεδομένων θα υλοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Θα είναι ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα έχει την δυνατότητα λήψης και αναμετάδοσης 

δεδομένων από και προς τις συσκευές στάθμευσης και από και προς την κεντρική web based 

εφαρμογή. 

 Θα έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας τουλάχιστον με εκατό (100) συσκευές 

επιτήρησης θέσεων στάθμευσης ανά χώρο στάθμευσης. 

 Θα έχει την δυνατότητα να λαμβάνει και να αποστέλλει αμφίδρομα τις πληροφορίες από την 

κεντρική web based εφαρμογή.  

 Θα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει αμφίδρομα τα δεδομένα από και προς τις Ηλεκτρονικές 

Πινακίδες Μεταβλητής Πληροφόρησης Ελεύθερων Θέσεων Στάθμευσης. 

 Η τροφοδοσία του συστήματος θα γίνεται από το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού / οδοφωτισμού και σε 

περίπτωση απώλειας της τροφοδοσίας, αυτή θα γίνεται από συσσωρευτή με διάρκεια συνεχούς 

και αδιάλειπτης λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες. 

 Όλα τα προαναφερόμενα θα είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους και θα είναι τοποθετημένα μέσα 

σε στεγανό κιβώτιο μικρών διαστάσεων, κατάλληλο για τοποθέτηση πάνω σε κολώνα 

ηλεκτροφωτισμού ή πίλαρ. 

Δ) Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης Ελεύθερων Θέσεων Στάθμευσης 
 

Α/
Α 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑ-
ΠΟΜΠΗ 

1 Τεμάχια 4   

2 Τεχνολογία LED μονής όψης. Η ενεργή επιφάνεια 
αποτελείται από φώτο-διόδους LED υπερύψηλης 
φωτεινότητας με προστασία UV.  

ΝΑΙ   

3 Δύο (2) Αριθμητικά πεδία δύο (2) ψηφίων 
τεχνολογίας LED με ωφέλιμο ύψος χαρακτήρα 
τουλάχιστον 8cm για προβολή κενών θέσεων 
στάθμευσης 

ΝΑΙ   

4 Στατικό μέρος πινακίδας διαστάσεων τουλάχιστον 
163x25cm +/- 2% για πληροφορίες θέσεων 
στάθμευσης και διάφορες πληροφορίες του 
δήμου 

ΝΑΙ   

5 Το ηλεκτρονικό μέρος του κάτω μέρους της 
πινακίδας θα πρέπει να είναι τύπου Full Matrix 
(ενιαίο) 

ΝΑΙ   

6 Το ηλεκτρονικό μέρος του κάτω μέρους της 
πινακίδας θα πρέπει να έχει διάσταση 
τουλάχιστον 153 x 25cm +/- 2% 

ΝΑΙ   

7 Το ηλεκτρονικό μέρος του κάτω μέρους της 
πινακίδας θα πρέπει να έχει ανάλυση 

ΝΑΙ   
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τουλάχιστον 96 x 16 pixels 

8 Το κάθε pixel θα πρέπει να αποτελείται από ένα 
τουλάχιστον LED. Η τυχόν βλάβη σε ένα pixel δεν 
θα πρέπει να επηρεάζει τα άλλα pixels ή τμήματα 
του πίνακα 

ΝΑΙ   

9 Το κάθε pixel θα πρέπει να έχει στατική οδήγηση ΝΑΙ   

10 Η απόσταση από pixel σε pixel θα πρέπει να είναι 
<=16mm 

ΝΑΙ   

11 Η χρωματική απόχρωση του κάθε led θα πρέπει 
να είναι κίτρινου χρώματος (χρώμα ήλεκτρου) με 
ονομαστικό μήκος κύματος 590nm  

ΝΑΙ   

1
2 

Η γωνία αποδοτικότητας led (Effective Angle) θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον :Οριζόντια 110ο  – 
Κάθετα 55ο   

ΝΑΙ   

1
3 

Η φωτεινότητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
>=6250 Cd / m^2 – 1600 mcd/Pixel 

ΝΑΙ   

14 Η χρωματική αντίθεση Contrast θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον >=10000:1 

ΝΑΙ   

15 Η χρωματική διαβάθμιση των led (Gray Scales) θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον >=256 

ΝΑΙ   

16 Στο ηλεκτρονικό μέρος του κάτω μέρους της 
πινακίδας να μπορεί να αποτυπωθεί σταθερά, 
κείμενο αποτελούμενο έως 2 γραμμές με 16 
χαρακτήρες ανά γραμμή σε μήτρα χαρακτήρων 
5x5 pixels . 

ΝΑΙ   

17 Ο χρόνος λειτουργικής ζωής LED θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον >=100.000 ώρες 

ΝΑΙ   

18 Ο πίνακας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρουσιάζει στατικά μηνύματα, μηνύματα 
αναλαμπής ή μηνύματα πολλαπλών εικόνων (AVI 
και BMP Up to 4Gb) 

ΝΑΙ   

19 Ο πίνακας θα πρέπει να υποστηρίξει χαρακτήρες 
με ύψος χαρακτήρων από 8 εκ. έως 25 εκ. και να 
υποστηρίζονται πολλαπλοί τύποι Ελληνικών και 
Αγγλικών γραμματοσειρών 

ΝΑΙ   

20 Ο πίνακας θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει 
ένα μήνυμα που αποτελείται από οποιοδήποτε 
συνδυασμό αλφαριθμητικών γραμματοσειρών, 
σημείων στίξης και γραφικών πλήρους οθόνης 

ΝΑΙ   

21 Για την καλύτερη προστασία και αναγνωσιμότητα 
των led κάθε pixel θα πρέπει να έχει σκίαση πάνω 
από κάθε led (Polycarbonate Frame / module LEDs 
open to air). 

ΝΑΙ   

22 Η κατανάλωση θα πρέπει να είναι <= 100W ΝΑΙ   

23 Τάση Λειτουργίας 24 vDC ΝΑΙ   

24 Η απόσταση ανάγνωσης θα είναι έως 200μ 
ανάλογα με την γραμματοσειρά που θα 
χρησιμοποιηθεί 

   

25 Γωνία αναγνωσιμότητας να είναι >= 1200    

26 Η θερμοκρασία λειτουργίας του ηλεκτρονικού 
μέρους της πινακίδας, να κυμαίνεται από -20°C 
έως +70°C (Ατμοσφαιρική) 

ΝΑΙ   

27 Η υγρασία λειτουργίας του ηλεκτρονικού μέρους 
της πινακίδας, να κυμαίνεται από 0% έως 95% Μη 

ΝΑΙ   
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συγκεντρωμένη 

28 Η πινακίδα να διαθέτει διάγνωση βλαβών σε 
επίπεδο pixel 

ΝΑΙ   

29 Η πινακίδα να διαθέτει αντικραδασμική 
προστασία 

ΝΑΙ   

30 Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι 

πιστοποιημένος με ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

31 Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι 

πιστοποιημένος με ISO 27001 σε ισχύ ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

32 Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι 

πιστοποιημένος με ISO 14001 σε ισχύ ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ   

33 Η πινακίδα να φέρει σήμανση CE ΝΑΙ   

34 Η κάθε πινακίδα να συνοδεύεται από κατάλληλο 

μεταλλικό ιστό στήριξης, διατομής τουλάχιστον 

Φ10 εκατοστών, ύψους τουλάχιστον 3,80 μέτρων 

και αγκύρια πάκτωσης. 

ΝΑΙ   

35 Βεβαίωση στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από 

κατά το νόμο αρμόδιο μηχανικό, της όλης 

κατασκευής καθώς της στήριξής της στο έδαφος 

ΝΑΙ   

 
Ε) Εξοπλισμός παρακολούθησης θέσης των Λεωφορείων (Συσκευή Τηλεμετρίας) 
 

Στα οχήματα που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη διαδρομή, θα παραδοθεί ειδική φορητή συσκευή 

τηλεμετρίας με ενσωματωμένο GPRS/ GSM modem η οποία θα περιλαμβάνει και GPS. 

Η φορητή συσκευή τηλεμετρίας θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει σε προκαθορισμένα από τον χρήστη 

χρονικά διαστήματα πακέτα δεδομένων στον κεντρικό υπολογιστή (SERVER), όπου θα είναι εγκατεστημένο 

το λογισμικό της εφαρμογής. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο (real time) μέσω 

δικτύου GPRS και θα περιλαμβάνει τη θέση στίγματος του οχήματος κ.λπ. 

Η φορητή κονσόλα διαχείρισης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, αντικραδασμική, κατασκευασμένη από 

προφίλ αλουμινίου και να διαθέτει 12 πλήκτρα και οθόνη LCD με δυνατότητα εμφάνισης τουλάχιστον 4 

γραμμών 20 χαρακτήρων/γραμμή  (Ελληνικών και Λατινικών). Η κονσόλα διαχείρισης να είναι επικλινής, 

με διαστάσεις περίπου 13 εκ. μήκος Χ 15 εκ. πλάτος Χ 10 εκ. ύψος. 

Οι ελάχιστες λειτουργίες που θα παρέχονται στο χρήστη - οδηγό μέσω της διεπαφής οθόνης-
πληκτρολογίου να είναι τουλάχιστον οι εξής: 

 
 Ζήτηση δεδομένων από το κέντρο 

 Επιλογή της εκτελούμενης γραμμής (δρομολογίου) 

 Επιλογή οχήματος 

 Επιλογή  οδηγού 

 Αποστολή ειδικού συμβάντος προς το κέντρο (Event) 

 Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλεκτρονικές πινακίδες οχήματος και εμφάνισης εκτελούμενου 
δρομολογίου. 

 
 
 
 Ε1) Ηλεκτρολογική Σύνδεση συσκευών εντός του οχήματος 
 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και την παρούσα μελέτη. 
Αποκλίσεις από την μελέτη θα γίνουν μόνο υπό την έγκριση του επιβλέποντα του έργου. 
Κάθε φορητή συσκευή θα τροφοδοτείται από ελεύθερη παροχή 12/24VDC που θα μεριμνήσει η 
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Αναθέτουσα Αρχή να υπάρχει στο σημείο τοποθέτησης εντός των λεωφορείων.  
Η ηλεκτρολογική διασύνδεση των φορητών συσκευών τηλεμετρίας του κάθε οχήματος, θα γίνει με μέριμνα 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΣΤ) Σχεδιασμός  Στάσης-Στεγάστρου 

 
Στη δημιουργία στάσης  θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω σημεία: 

 Πληρότητα της μελέτης συμπεριλαμβανομένων τεχνικών προδιαγραφών υλικών κατασκευής, 
τεχνικών φυλλαδίων, κατόψεων, όψεων, τομών κλπ. 

 Επιλογή υλικών, ασφάλεια, ανθεκτικότητα κατασκευής των στάσεων ως προς βανδαλισμούς, 
ατυχήματα και κλιματολογικές συνθήκες κλπ. 

 Ηλεκτρομηχανολογικός, ηλεκτρονικός και άλλος συναφής με τις στάσεις εξοπλισμός. 

 Αισθητική. 

 Ευχέρεια χρήσης από άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 Στατική Μελέτη. 

ΣΤ1) Ελάχιστες Προδιαγραφές Στάσεων 

Η κάθε στάση θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι: 
 
Λειτουργικό σχεδιασμό που αποδεδειγμένα πληροί τις ανάγκες των χρηστών και τις απαιτήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι ανάγκες των χρηστών καθορίζονται ως εξής: 

 Προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η οροφή δεν θα είναι διαπερατή από ηλιακό φως και θα 
παρέχει περιμετρικά κατάλληλη αποχέτευση όμβριων υδάτων. 

 Πληροφόρηση χρηστών συμπεριλαμβανομένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες με  οπτική και 
ηχητική ενημέρωση . 

 Κατάλληλη υποδομή ανάρτησης πληροφοριακού υλικού. 

 Ασφάλεια στη χρήση. 

 Άνετο περιβάλλον αναμονής και δυνατότητα για τουλάχιστον τέσσερις ή περισσότερους 
καθήμενους σε κάθε στέγαστρο. 

 Χώρος στάθμευσης και ελιγμών για αναπηρικό καροτσάκι. 
 

Οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για ευελιξία και ομοιομορφία καθορίζονται ως εξής: 
 
Ο σχεδιασμός της στάσης να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο συναρμολόγησης με συναρμολογούμενα 
τμήματα (modular design).  
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει σε κάθε στάση των χώρων στάθμευσης τα ακόλουθα: 
 

 Δύο (02) στέγαστρα πλάτους τουλάχιστον 80cm και μήκους τουλάχιστον 250 cm  

 Επί της στάσης να υπάρχει στατική σήμανση της στάσης, όπου θα αναγράφεται η ονομασία της 
στάσης, ο κωδικός της στάσης και οι αριθμοί των λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τη 
στάση. 

 Το ελάχιστο καθαρό ύψος της στάσης να είναι τουλάχιστον 250 cm (κατώτερο μέρος πινακίδας). Οι 
πιο πάνω διαστάσεις υπολογίζονται από την τελειωμένη επιφάνεια του πεζοδρομίου 

2. Προστασία των επιφανειών από γραφή (graffiti) – εύκολος καθαρισμός. 
 
Για τα πιο πάνω απαιτείται όπως ο προσφέρων  προσκομίσει με την υποβολή της προσφοράς του, τα 
απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, μελέτες, σχέδια, τεχνικά φυλλάδια, όπου φαίνονται λεπτομέρειες όπως οι 
κατόψεις, όψεις, τομές και οι διατομές των κατασκευαστικών στοιχείων, ο τρόπος συναρμολόγησης και 
τοποθέτησης, δειγματολόγιο χρωμάτων κλπ. 
Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να δίνουν ακριβή και πλήρη εικόνα της προτεινόμενης στάσης, του τρόπου 
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συναρμολόγησης, όπως επίσης του επιμέρους εξοπλισμού του, λεπτομέρειες για τις πρόνοιες εξοπλισμού 
και πως αυτές ενσωματώνονται, καθώς και πλήρη περιγραφή των υλικών κατασκευής. 
 
ΣΤ2) Στατικός Σχεδιασμός 
 

Θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά στατική μελέτη για τον έλεγχο αντοχής και λειτουργικότητας των 
προσφερόμενων στάσεων.  
Απαιτείται η στάση με τον φέροντα οργανισμό και την πάκτωση να είναι σύμφωνη με τον Ευρωκώδικα 
ως προς:  

 EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.  

 EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.  

 EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου. 
 
ΣΤ3) Ηλεκτρομηχανολογικός Σχεδιασμός 
 
1. Το προσφερόμενο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης (στάση) αφίξεων λεωφορείων σε πραγματικό 

χρόνο, το οποίο θα περιλαμβάνει ηλεκτρονική πινακίδα μίας (1) όψης και (1) μιας γραμμής 
τεχνολογίας led, ανάλυσης κατ’ ελάχιστον 96 Χ 7 pixels ανά γραμμή. 

 
Θα πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες για την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων σε κάθε στάση: 
2. Κάμερα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος (CCTV).  
3. Μπουτόν SOS  
4. Μπουτόν επικοινωνίας με το κέντρο. 
5. Υποδοχή USB για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών 
 
ΣΤ4) Ηλεκτρονικός πίνακας Led 1 γραμμής για στάση 
Σε κάθε στάση/στέγαστρο των χώρων στάθμευσης θα τοποθετηθεί ηλεκτρονική πινακίδα που θα 
ενημερώνει δυναμικά τους επιβάτες για την ώρα άφιξης των λεωφορείων, τον προορισμό τους και με 
μηνύματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Η στάση θα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρομηχανολογικό, 
ηλεκτρονικό και άλλο συναφή με τη στάση εξοπλισμό. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, που θα φέρει η 
στάση θα πρέπει να συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) και τις οδηγίες εναρμόνισης της Ε.Ε. και να 
φέρουν τη σήμανση (CE Marking).  
Η ηλεκτρονική στάση θα πρέπει να μπορεί εύκολα να συναρμολογείται ή να αποσυναρμολογείται από την 
βάση στήριξης για σκοπούς αντικατάστασης (μερικής ή ολικής). Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη στάση και 
τα παρελκόμενα αυτών περιγράφονται πιο κάτω. 

Η πινακίδα θα παρέχει απευθείας δυναμική πληροφόρηση προς το επιβατικό κοινό  ως προς την ώρα 

άφιξης των λεωφορείων παράλληλα δε θα προβάλλει μηνύματα γενικότερου ενδιαφέροντος. 

Θα είναι τεχνολογίας led, full line matrix, μονής όψης και θα μπορεί να προβάλει μια γραμμή κειμένου σε 

κίτρινο χρώμα ώστε να παρέχει απευθείας δυναμική πληροφόρηση σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά. 

Θα διαθέτει σύστημα ανίχνευσης βλαβών, ώστε να διασφαλίζει την ορθότητα του προβαλλόμενου 

μηνύματος. 

Η πινακίδα να ενσωματώνει τουλάχιστον δύο διεπαφές διασύνδεσης με ενσωματωμένο σύστημα μπουτόν 

ψυχρών επαφών. 

Θα ελέγχεται και θα διαχειρίζεται από την κεντρική Web based εφαρμογή και θα ενσωματώνει 

πρωτόκολλο επικοινωνίας CRC. 

Θα ενσωματώνει ηχητική αναγγελία των απεικονιζόμενων και προ αποθηκευμένων μηνυμάτων. 

Θα είναι στατικής οδήγησης 1/7. 

Θα είναι τεχνολογίας φώτο-διόδων ( LED ) και να ελέγχεται από ψηφιακό μικρο-ελεγκτή, ο οποίος να είναι 

τοποθετημένος σε ενσωματωμένης σχεδίασης ηλεκτρονικό κύκλωμα.  

Θα διαθέτει σύστημα ελέγχου σφαλμάτων, που θα ελέγχει κατ΄ ελάχιστο:  

 καμένο εικονοστοιχείο,  

 αποκοπή εικονοστοιχείου,  

 βραχυκυκλωμένο εικονοστοιχείο,  

 διαρροή ρεύματος εικονοστοιχείου.  
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Η αστοχία ενός εικονοστοιχείου να μην επηρεάζει τη συνολική εμφάνιση του μηνύματος.  

Θα φέρει σήμανση CE. 

 

ΣΤ5) Τεχνολογία 

 

Η πινακίδα θα εμφανίζει κείμενο σε επίπεδο γραμμής και να εμφανίζει μια γραμμή με ύψος χαρακτήρα 

42mm. Η χρωματική απόχρωση των φώτο-διόδων (LED) να είναι χρώματος amber. Η σύνθεση της οθόνης 

θα επιτυγχάνεται με εικονοστοιχεία τοποθετημένα έτσι ώστε να εμφανίζεται το κείμενο και τα σύμβολα με 

χρωμική ομοιομορφία. 

 

ΣΤ6) Πλαίσιο και Πρόσβαση 
 

Το πλαίσιο της πινακίδας θα είναι από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα έχει προστασία 

από σκόνη και νερό με διαβάθμιση στεγανότητας IP54. Εντός του πλαισίου θα δύναται να ενσωματωθούν 

τόσο οι συσσωρευτές για την λειτουργία της όσο και ο ρυθμιστής φόρτισης αυτών. 

Θα προστατεύονται από εξωτερικό διαφανές πολυκαρβονικό φύλλο mat πάχους τουλάχιστον 4 χιλ. και θα 

παρέχει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία τύπου UV. 

Στην πρόσοψη του πλαισίου πάνω και κάτω από το ηλεκτρονικό μέρος της πινακίδας θα δύναται να 

υπάρχουν σταθερές τυπωμένες ενδείξεις τόσο με τα λογότυπα της Αναθέτουσας Αρχής όσο και με το 

όνομα της στάσης. 

Ενσωματωμένα στο κάτω μέρος εντός του πλαισίου να δύναται θα υπάρχουν συστοιχίες led για φωτισμό 

της στάσης κατά τις βραδινές ώρες καθώς και δύο τουλάχιστον ηχεία. 

Η τοποθέτηση του συστήματος θα μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ανάλογα με το σημείο 

τοποθέτησης.  

Όλα τα υποσυστήματα όπως ο κεντρικός ελεγκτής, τα κυκλώματα των εικονοστοιχείων, το τροφοδοτικό, 

φορτιστής κ.α. να δύναται θα είναι τοποθετημένα εντός του κελύφους, του οποίου η ανθεκτικότητα να τα 

προστατεύει από κραδασμούς, υγρασία, βροχή, χιόνι, ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, βρομιά, αλατώδη 

διάβρωση, οξείδωση.  

Η πινακίδα θα διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό στήριξής της για να μπορεί να ενσωματωθεί στο στέγαστρο 

της αστικής συγκοινωνίας. 

Όλα τα συνδετικά εξαρτήματα πχ. βίδες περικόχλια κ.α. θα είναι ανοξείδωτα για την αποφυγή οξείδωσης 

και να έχουν ιδιότητες κατά της χαλάρωσης (ασφαλείας). 

Όλες οι εισαγωγές των καλωδίων και των βυσμάτων θα παρέχουν διαβάθμιση στεγανότητας  IP67. 

Στο πλαίσιο να περιλαμβάνεται ο αισθητήρας ατμοσφαιρικής φωταύγειας για την αυτόματη ρύθμιση της 

φωτεινότητας των εικονοστοιχείων. 

Η πινακίδα να φέρει σήμανση CE. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τεμάχια 2   

Εξωτερικές διαστάσεις 67x 12 x 15 εκ ±2% ΝΑΙ   

Μονής Όψης ΝΑΙ   

Γραμμές κειμένου 1 ΝΑΙ   

Ύψος γράμματος 42mm ΝΑΙ   

Ανάλυση πινακίδας 96 Χ 7 pixel ΝΑΙ   

Διάκενο πινακίδας (pixel pitch) 6mm ΝΑΙ   

Η φωτεινότητα του  συστήματος να είναι τουλάχιστον 
6.300 cd/m2(max)/ 400 cd/m2 /(min)  

ΝΑΙ 
  

Τεχνολογία LED smd black body ΝΑΙ   

Η οδήγηση να είναι 1: 7 (static driving ) ΝΑΙ   

Η χρωμικότητα των Led να είναι, amber 592 nm  ΝΑΙ   
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Η απόσταση αναγνωσιμότητας να είναι >15m ΝΑΙ   

Η γωνία αναγνωσιμότητας να είναι 120° τουλάχιστον.  ΝΑΙ   

Το σύστημα να διαθέτει ηχητική αναγγελία άφιξης 
δρομολογίου 

ΝΑΙ 
  

Το σύστημα να κάνει ανίχνευση βλάβης επικοινωνίας ΝΑΙ   

Το σύστημα να κάνει ανίχνευση βλάβης ανά pixel σε 3 
επίπεδα ελέγχου (διακοπή – βραχυκύκλωμα – διαρροή) 

ΝΑΙ 
  

Το σύστημα να πραγματοποιεί απόδοση της βλάβης μέσω 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας για οποιαδήποτε βλάβη του 
συστήματος. 

ΝΑΙ 
  

Στεγανότητα πλαισίου ΙΡ54 ΝΑΙ   

Το σύστημα να έχει μηχανικές προστασίες έναντι κρούσης, 
κραδασμών, υγρασίας, σκόνης, υπερθέρμανσης, 
υπέρτασης, υπότασης, έναντι κεραυνού.  

ΝΑΙ 
  

Χρόνος μεταξύ βλαβών  MDBF > 60.000h ΝΑΙ   

Θερμοκρασία λειτουργίας  -10° έως +60°C  ΝΑΙ   

Υγρασία λειτουργίας 0 έως 95%  ΝΑΙ   

Τροφοδοσία 230VAC (+/-10%), 50Hz ΝΑΙ   

Το σύστημα να επικοινωνεί με GSM - GPRS modem. και να 
παρέχει την δυνατότητα να λειτουργεί παράλληλα με δύο 
SIM κάρτες.  

ΝΑΙ 
  

Να υποστηρίζει επικοινωνίες RS-232, RS-485.     

Η πινακίδα να φέρει πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι πιστοποιημένος 
με ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 
  

Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι πιστοποιημένος 
με ISO 27001 σε ισχύ ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 
  

Ο κατασκευαστής της πινακίδας να είναι πιστοποιημένος 
με ISO 14001 σε ισχύ ή ισοδύναμο 

ΝΑΙ 
  

Η κεντρική μονάδα του συστήματος, να είναι 
τοποθετημένη εντός του πλαισίου, να ελέγχει και να 
διευθύνει το σύστημα και τα τοπικά υποσυστήματα 
αυτού. 

ΝΑΙ   

Η κεντρική μονάδα να ελέγχει την ορθότητα του 
μηνύματος 

ΝΑΙ 
  

Η κεντρική μονάδα ελέγχου να έχει μία μοναδική 
διεύθυνση, ώστε να μπορεί να ομαδοποιηθεί μαζί με 
άλλες, για να αποστέλλονται ομαδικά πληροφορίες από 
το κέντρο προς τα συστήματα 

ΝΑΙ 

  

Το σύστημα να διαθέτει αυτόματη και  χειροκίνητη 
διαβάθμιση φωτεινότητας σε 16 τουλάχιστον επίπεδα με 
χρήση αισθητήρα ατμοσφαιρικής φωταύγειας, με όρια 
από 0% έως 100%. 

ΝΑΙ 

  

Η κεντρική μονάδα να υπολογίζει την ζητούμενη 
φωτεινότητα με την χρήση PID αλγόριθμου για να 
διασφαλιστεί η μη απότομη και ανεπιθύμητη αλλαγή 
φωτεινότητας από εξωγενείς παράγοντες όπως τα φώτα 
των αυτοκινήτων, αντανακλάσεις κτλ. 

ΝΑΙ 

  

Εκτός από την αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας επί 
του συστήματος, να μπορεί να γίνει ρύθμιση με εντολή 
απευθείας από το κέντρο ελέγχου, διαμέσου του 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 

ΝΑΙ 
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Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να είναι σε 
θέση να πραγματοποιεί ελέγχους ορθότητας μηνυμάτων 
και να αναφέρονται τα αποτελέσματα στο χειριστή μέσω 
πρωτοκόλλου 

ΝΑΙ 

  

Συσσωρευτής ( Μπαταρία )    

Ονομαστική τάση λειτουργίας συσσωρευτή  12Vdc ΝΑΙ   

Τύπος Συσσωρευτή κλειστού τύπου στεγανή με 
ηλεκτρολύτης. Silicone Gel Βαθιάς εκφόρτωσης  ( Με 
βαλβίδα εκτόνωσης )  

ΝΑΙ 
  

Οι συσσωρευτές να φέρουν σήμανση CE ΝΑΙ   

 
ΣΤ7) Επιλογή Υλικών - Ανθεκτικότητα και Ασφάλεια Κατασκευής 
 
Η κατασκευή της στάσης θα πρέπει να είναι ως εξής: 
 
6. Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι αποκλειστικά κατασκευασμένα, επί ποινή αποκλεισμού, από  προφίλ 

αλουμίνιου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή antigrafiti, να είναι ανθεκτικά στην αλατώδη 
διάβρωση, την οξείδωση και να παρέχουν ασφάλεια στην κατασκευή.  

7. Όλα τα υλικά διασύνδεσης θα είναι είτε από αλουμίνιο είτε από ανοξείδωτο χάλυβα. Δεν 
επιτρέπονται συγκολλήσεις και συρραφές μετάλλων. 

8. Όλα τα υλικά θα πρέπει να αντέχουν σε βανδαλισμό. Η κατασκευή δεν πρέπει να φέρει αιχμηρά 
σημεία ή επικίνδυνες εξοχές που θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν τραυματισμούς. 

9. Όλα τα υλικά να είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.  
10. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που θα έχει ελάχιστα έως καθόλου εμφανή σημεία σύνδεσης και 

των οποίων η αποσυναρμολόγηση δεν θα γίνεται με την χρήση συνηθισμένων μέσων (π.χ. να μην 
φέρει απλές βίδες, αλλά βίδες που θα απαιτούν εξειδικευμένα κλειδιά για την αποσύνδεσή ) . 

ΣΤ8) Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός και Πρόνοιες  

Τα καλώδια τροφοδοσίας θα διακινούνται εξ’ ολοκλήρου εσωτερικά της κατασκευής και σε καμία 
περίπτωση επιφανειακά. Τα εξαρτήματα φόρτισης, συσσωρευτών, κατανεμητές κ.τ.λ. θα πρέπει να 
ενσωματώνονται εντός της κατασκευής, με τρόπο ασφαλή χωρίς να είναι ορατά από τους επιβάτες.  Η 
σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνεται υπόγεια από την ασφαλισμένη παροχή που θα 
μεριμνήσει να διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή να υπάρχει στο σημείο τοποθέτησης της στάσης. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τις απαραίτητες πρόνοιες έτσι ώστε σε μελλοντικό στάδιο να 
μπορούν να τοποθετηθούν τα ακόλουθα συστήματα: 
 
11. Κάμερα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος (CCTV). 
12. Μπουτόν SOS  
13. Μπουτόν επικοινωνίας με το κέντρο. 
14. Υποδοχή USB για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών 
 
Όλες οι πρόνοιες και το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνονται στον φέροντα οργανισμό της 
στάσης, χωρίς προεξοχές, ώστε να παρέχεται ασφάλεια και προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τυχόν 
βανδαλισμό σύμφωνα με τα ισχύοντα σχετικά πρότυπα. Επίσης οι πρόνοιες και το όλο ηλεκτρικό – 
ηλεκτρονικό σύστημα δεν πρέπει να επηρεάζονται από τον καθαρισμό της στάσης. 
Ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει την επιφάνεια του πεζοδρομίου που θα καταστραφεί από τις εργασίες 
θεμελίωσης της κάθε στάσης. 
 
ΣΤ9) Αισθητική 
 
Ο σχεδιασμός θα είναι ολοκληρωμένος και θα συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό της στάσης και όλου του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων  των προνοιών για μελλοντικό εξοπλισμό και στηρίξεις. 





 

Σελίδα 68 

Η όλη κατασκευή πρέπει να είναι άρτια, καλαίσθητη και λειτουργική. 
Όλα τα μέλη της στάσης θα συναρμολογούνται / αποσυναρμολογούνται ώστε να μπορούν να 
μετακινούνται με ευκολία (χωρίς συγκολλήσεις), οι δε συνδέσεις να συνάδουν με τον όλο σχεδιασμό της 
στάσης. 
Ο προσφέρων θα δώσει με την κατάθεση της προσφοράς του τον πλήρη σχεδιασμό, και λεπτομέρειες σε 
τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, φωτογραφίες ή τρισδιάστατη έγχρωμη αναπαράσταση της προτεινόμενης 
κατασκευής. 
Το χρώμα βαφής του αλουμινίου, θα είναι της επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΣΤ10) Ευχέρεια Χρήσης από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
 
Απαιτείται όπως ο σχεδιασμός εγκατάστασης της στάσης να επιτρέπει την εύκολη διέλευση και στάθμευση 
αναπηρικού τροχοκαθίσματος.  
Η εγκατάσταση της στάσης θα είναι τέτοια, ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση πεζών και αναπήρων 
με αναπηρικό τροχοκάθισμα (ελάχιστος ελεύθερος διάδρομος πεζών τουλάχιστον 80 cm). 
 
ΣΤ11) Τοποθέτηση της Στάσης 
 
Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο κατά το στάδιο εκτέλεσης της εργασίας 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Οι άδειες τομών και εκσκαφών που απαιτούνται θα εκδοθούν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή, και να 
εκτελεί την εργασία προσεκτικά για αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς σε εγκαταστάσεις 
υπηρεσιών, εναέριες ή υπόγειες.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας  και θα εκτελεί την εργασία με 
τρόπο ώστε να αποφύγει την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς σε γειτονικά κτίρια, εγκαταστάσεις, 
εξωτερικούς χώρους και περιουσίες. 
Κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή 
παρεμπόδισης της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί όλα τα υλικά του σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Δεν θα τοποθετούνται υλικά σε χώρους που πιθανό να προκαλέσουν κυκλοφοριακό 
πρόβλημα ή παρενόχληση ή πρόκληση ατυχημάτων. 
Τα άχρηστα υλικά θα μετακινούνται με ευθύνη του αναδόχου από το σημείο. 
Ο Ανάδοχος θα επιδιορθώνει με όμοιου τύπου υλικά όλες τις επιφάνειες που θα καταστραφούν από τις 
εργασίες (άσφαλτος, πεζοδρόμια κλπ). 
 
ΣΤ12) Θεμελίωση και Δάπεδο της Στάσης 
 
Οι προσφέροντες καλούνται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα σε σχέση με την θεμελίωση και το δάπεδο της 
στάσης. 
1. Η θεμελίωση της στάσης θα υπολογιστεί και θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο 
τοποθέτησης για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη: 
(α) Το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου. 
(β) Την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου (πλακόστρωτο πεζοδρόμιο κλπ). 
(γ) Το υπέδαφος και διερχόμενα υπόγεια δίκτυα. 
(δ) Τη μορφολογία του εδάφους. 
(ε) Τον περιβάλλοντα χώρο. 
(ζ) Την προσβασιμότητα στην στάση από άτομα με ειδικές ανάγκες. 
(η) Τις προδιαγραφές των παρόντων εγγράφων. 
 
2. Οι προσφέροντες θα υποβάλουν στατική μελέτη θεμελίωσης της στάσης, κατά την υποβολή της 
προσφοράς για έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
ΣΤ13) Σύνδεση με το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού 
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Όλες οι εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού θα εκτελεστούν από το Δήμο Χίου 
σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και την παρούσα μελέτη. Αποκλίσεις από την μελέτη θα γίνουν 
μόνο υπό την έγκριση του επιβλέποντα του έργου. 
Κάθε σύστημα καταμέτρησης εισόδου / εξόδου χώρων στάθμευσης καθώς και κάθε ηλεκτρονική πινακίδα 
θα τροφοδοτείται από τον πλησιέστερο ιστό φωτισμού ή πίλαρ εκτός από τις πινακίδες ενημέρωσης 
ελεύθερων θέσεων στάθμευσης οι οποίες θα τροφοδοτηθούν από συνεχή και αδιάλειπτη ασφαλισμένη 
παροχή. Για τη σύνδεση με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5. Για το 
λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί στεγανό ακροκιβώτιο (όπου απαιτείται) που θα βρίσκεται στον ιστό - πίλαρ 
ή στην στάση και θα περιλαμβάνει ρελέ διαρροής 30mA και ενσωματωμένη ασφάλεια 6Α. 
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (σωλήνες, καλώδια και λοιπά υλικά) θα αναγράφουν εμφανώς τον τύπο 
τους και θα είναι τυποποιημένα από διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς. Υλικά αμφισβητούμενης 
προέλευσης ή χαρακτηριστικών δε θα γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση. 
Η ηλεκτρολογική διασύνδεση του κάθε συστήματος καταμέτρησης εισόδου / εξόδου χώρων στάθμευσης 
καθώς και κάθε ηλεκτρονικής πινακίδας των στάσεων/στεγάστρων θα γίνει από το δίκτυο του 
ηλεκτροφωτισμού ή πίλαρ, με ασφαλισμένη παροχή ρεύματος που θα μεριμνήσει ο Δήμος να υπάρχει στο 
σημείο τοποθέτησης. Η τροφοδοσία των τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητής 
πληροφόρησης ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης θα γίνει από αδιάλειπτη και σταθερή παροχή 
ρεύματος. Η ηλεκτρολογική διασύνδεση της κάθε ηλεκτρονικής πινακίδας θα γίνει από τον ανάδοχο 
προμηθευτή μέσω της ασφαλισμένης παροχής που θα μεριμνήσει ο Δήμος να υπάρχει στο σημείο 
τοποθέτησης.  
Η ηλεκτρολογική διασύνδεση της φορητής συσκευής τηλεμετρίας που θα παραδοθεί για τα οχήματα θα 
γίνει με μέριμνα των Υπηρεσιών του  Δήμου. 
 
ΣΤ14)  Ρυθμιστής φόρτισης  
 
Οι ρυθμιστές φόρτισης  που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν, τουλάχιστον,  τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά :        

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τεμάχια  2   

Τάση εισόδου  >= 30VDC max ΝΑΙ   

Μέγιστο ρεύμα εξόδου 10Α   ΝΑΙ   

Τεχνολογία φόρτισης CC/CV Inverse sepic 
(Zeta PWM) 

ΝΑΙ   

Να υπάρχει προστασία βραχυκυκλώματος 
εισόδου και εξόδου 

ΝΑΙ   

Να υπάρχει προστασία ανάστροφης 
πολικότητας 

ΝΑΙ   

Να υπάρχει προστασία αναστροφής ρεύματος ΝΑΙ   

Να υπάρχει προστασία υπέρτασης, 
υπερφόρτισης, υπερθέρμανσης 

ΝΑΙ   

Διεπαφές επικοινωνίας  SPI & RS485 ΝΑΙ   

ΣΤ15) Συσσωρευτής (Μπαταρία) 
 
Οι συσσωρευτές  που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν, τουλάχιστον,  τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά :        

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Τεμάχια  2   

Ονομαστική τάση λειτουργίας συσσωρευτή  12 
VDC 

ΝΑΙ 
  

Τύπος Συσσωρευτή κλειστού τύπου στεγανή με 
ηλεκτρολύτη Silicone Gel βαθιάς εκφόρτωσης  (Με 

ΝΑΙ 
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βαλβίδα εκτόνωσης)  

Οι συσσωρευτές να φέρουν σήμανση CE ΝΑΙ   

 
Ζ) Κεντρική Εφαρμογή  Διαχείρισης και Ελέγχου-WebBased και MobileApp   

Με την χρήση του συστήματος καταμέτρησης θέσεων στάθμευσης ο δήμος θα πρέπει να είναι σε θέση να 

ελέγξει και να διαχειριστεί πλήρως το σύνολο των θέσεων στάθμευσης καθώς και την κάθε θέση 

στάθμευσης, αφού το σύστημα θα επιτρέπει να ελέγχεται και να διαπιστώνεται σε ποια ακριβώς θέση 

στάθμευσης υπάρχει κατάληψη εντός των χώρων στάθμευσης. Όλα τα στοιχεία θα εμφανίζονται σε 

ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης, στο κέντρο διαχείρισης και στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο (real 

time) αυτοματοποιημένα μέσω του κέντρου διαχείρισης. 

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον τα κάτωθι: 

 Ελέγχει την πληρότητα των χώρων στάθμευσης συνολικά.  

 Ελέγχει την κάθε θέση στάθμευσης ξεχωριστά. 

 Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες. 

 Παρέχει την δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης για την διαχείριση και άλλων θέσεων στάθμευσης 

που θα δημιουργηθούν σε άλλους χώρους στάθμευσης είτε στους υπάρχοντες από το ίδιο 

κεντρικό σύστημα. 

Για τον σκοπό αυτό το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον : 

 Συσκευές ελέγχου στάθμευσης  

 Άδειες χρήσης κεντρικής Web Εφαρμογής Ελέγχου & Διαχείρισης 

 Συσκευή περισυλλογής, αναμετάδοσης και αποστολής των δεδομένων στην Web Εφαρμογή 

Ελέγχου & Διαχείρισης και στις ενημερωτικές ηλεκτρονικές πινακίδες. 

Το προσφερόμενο σύστημα θα έχει σαν πρωταρχική επιδίωξή του την ενημέρωση ύπαρξης κενών 

θέσεων στάθμευσης, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των θέσεων στάθμευσης, την 

ικανοποίηση των πελατών και των δημοτών και την μεγιστοποίηση του οφέλους για τον φορέα 

διαχείρισης.  

Για τον λόγο αυτό το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον : 

 Εύκολο και ασφαλή χειρισμό από μη εξειδικευμένους χρήστες. 

 Χαμηλές απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών του. 

 Δυνατότητα δυναμικής ενημέρωσης προς τους οδηγούς ώστε να μην επιβραδύνεται η ταχύτητα 

κυκλοφορίας στα σημεία στάθμευσης. 

 Δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης του συνόλου των θέσεων στάθμευσης, κάθε θέσης 

στάθμευσης ξεχωριστά και των λοιπών στοιχείων του συστήματος από εξουσιοδοτημένους 

χρήστες και διαχειριστές με διαβαθμισμένη πρόσβαση. 

 Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης με υψηλή αξιοπιστία του συστήματος. 

 Πλήρη εποπτεία του συστήματος με αυτοδιάγνωση όλων των συσκευών για γρήγορο, αξιόπιστο, 

έγκυρο και ασφαλή εντοπισμό προβλημάτων. 
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Επίσης το σύστημα θα συνοδεύεται από άμεσο και αποτελεσματικό Service με υποστήριξη και σύνδεση με 

κέντρα άμεσης εξυπηρέτησης (hotline centers).  

Το σύστημα υλικό και λογισμικό πρέπει να έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο με εμπειρία 

στον χώρο των ηλεκτρονικών και έργα αντίστοιχης πολυπλοκότητας. Όλες οι βασικές μονάδες και το 

λογισμικό θα καλύπτονται από ενιαία εγγύηση τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται: 

 Υψηλή αξιοπιστία του συστήματος. 

 Συμβατότητα του συνολικού συστήματος σε περιπτώσεις αναβαθμίσεων. 

 Πλήρης συμβατότητα των διαφόρων υποσυστημάτων. 

 Χαμηλό λειτουργικό κόστος. 
 
 
Ο ανάδοχος να μπορεί να ανταποκριθεί σε τυχόν κλήση για βλάβη ή δυσλειτουργία καθώς και να διαθέτει: 

 Κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους τεχνικούς για την επιτόπου επίλυση 

προβλημάτων. 

 Επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.  

Το σύστημα οι οδηγίες και τα προγράμματα λειτουργίας θα είναι εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά και θα 

καλύπτει πλήρως την Ελληνική Νομοθεσία που διέπει την διάθεση του εξοπλισμού. 

Το σύστημα επίσης θα παρέχει ασφάλεια στον άνθρωπο και τα αυτοκίνητα παρέχοντας αίσθηση 

εμπιστοσύνης και άνεσης στον δημότη. Τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να δίνουν 

το αίσθημα του ελέγχου αλλά της ασφάλειας σε περίπτωση κινδύνου.  

Το σύστημα θα δίνει επίσης την δυνατότητα παρακολούθησής του και επέμβασης του αναδόχου (όταν 

αυτό απαιτηθεί) μέσω Web. 

Το σύστημα θα παρέχει πλήρη ασφάλεια των δεδομένων ως προς την αποθήκευση, ανάκτηση, διαχείριση, 

επεξεργασία και μεταφορά τους μέσω δικτύων ώστε η λειτουργία του να είναι εξαιρετικά αξιόπιστη. 

 

Η κεντρική εφαρμογή να υλοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Να διασυνδέονται και να ρυθμίζονται από αυτήν όλες οι μονάδες και υπομονάδες του 

συστήματος. 

 Να είναι εφαρμογή Web-based, και να επιτρέπει την διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών 

μέσω κωδικού πρόσβασης. 

 Να είναι κατάλληλη για Smartphone, και να χρησιμοποιεί τις ίδιες web υπηρεσίες. Η εφαρμογή να 

είναι διαθέσιμη και πιστοποιημένη για το Δήμο Χίου στα (Apple AppStore και Google PlayStore). 

 Να λαμβάνει και να καταγράφει τα δεδομένα μέσω των αναμεταδοτών, να τα επεξεργάζεται και 

να αποστέλλει τα επεξεργασμένα δεδομένα στις περιφερειακές μονάδες και στο διαδίκτυο.  
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Η κεντρική web based εφαρμογή πρέπει να παράγει τα παρακάτω δεδομένα από τις πληροφορίες που 

λαμβάνει: 

 Κενές θέσεις στάθμευσης ανά χώρο στάθμευσης. 

 Δημιουργία και αποστολή των κενών θέσεων και μηνυμάτων προς ηλεκτρονικές πινακίδες 

μεταβλητής πληροφόρησης 

 Δυνατότητα εγγραφής χρηστών στην εφαρμογή μέσω αριθμού κινητού τηλεφώνου ή email ή 

social login (υποχρεωτικά και οι τρείς δυνατότητες) 

 Καταγραφή του χρόνου παραμονής του οχήματος στη θέση στάθμευσης και ενημέρωση του 

κατόχου και του διαχειριστή του συστήματος 

 Ορισμός  θέσεων απαγόρευσης στάθμευσης από το διαχειριστή  

 Δημιουργία και διασπορά στο διαδίκτυο της πληροφορίας για κενές θέσεις στάθμευσης. 

 Δημιουργία και αποστολή ηχητικών μηνυμάτων. 

 Δημιουργία και αποστολή χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας των υποσυστημάτων. 

 Δημιουργία και αποστολή εντολών ενεργοποίησης απενεργοποίησης υπομονάδων. 

 Έλεγχος ορθής λειτουργίας υπομονάδων. 

 Ειδοποιήσεις για προβλήματα λειτουργίας και βλάβες. 

 Στατιστικά στοιχεία από όλα τα συνδυαστικά στοιχεία  χρόνου / χώρου / πληρότητας 

 Καταγραφή όλων των κινήσεων και αναφορών του συστήματος με χρονολογική σειρά (log file). 

 Αποτύπωση σε γραφικό περιβάλλον όλων των υπομονάδων του συστήματος  έως και επίπεδο 

αισθητήρα. 

 Ενημέρωση για οποιοδήποτε συμβάν τους διαχειριστές του συστήματος μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

 Δημιουργία ομάδων αποτελούμενες είτε από συστήματα καταμέτρησης είτε από ηλεκτρονικές 

πινακίδες. Η δημιουργία της κάθε ομάδας εντάσσει ομαδοποιημένα και μεμονωμένα στοιχεία.  

 Να είναι εφικτό ένα σύστημα καταμέτρησης να μπορεί να ανήκει σε πολλές διαφορετικές ομάδες, 

και μια ομάδα να μπορεί να είναι υποσύνολο μιας άλλης ομάδας. 

Η όλη διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από : 

 Web Based εφαρμογή, όπου θα παραχωρηθεί η δυνατότητα της πλήρους διαχείρισης του κάθε 

συστήματος, στους διαχειριστές με διαβαθμισμένη πρόσβαση που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.   

 Να συνοδεύεται και με τις κατάλληλες οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα. 

 Οι clients που θα συνδέονται να μην χρειάζονται κανένα επιπλέον πρόγραμμα εκτός από web 

browser. 

 Θα πρέπει να υποστηρίζονται όλοι οι γνωστοί και τελευταίας τεχνολογίας, web browsers, όπως  π.χ. 

Internet Εxplorer, Edge, Firefox, Chrome κ.λπ. 

 Η σύνδεση των χειριστών στην εφαρμογή να γίνεται με όνομα χρήστη και με κωδικό πρόσβασης. 

 να υλοποιεί την προβολή των ηλεκτρονικών πινακίδων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. 
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 να υλοποιεί την προβολή των λεωφορείων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

 Να υποστηρίζεται η απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος και πληροφοριών για κάθε σημείο πάνω 

στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

 να επιτρέπει την επέμβαση του διαχειριστή και των διαβαθμισμένων χειριστών στις ιδιότητες των 

ηλεκτρονικών πινακίδων, διαγνωστικά, καθαρισμός μνήμης, επανεκκίνηση, κ.λπ. 

 να μπορεί να επιτηρεί και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες του στόλου οχημάτων με την εισαγωγή 

σημείων και τοποθέτησής τους πάνω σε χάρτες υψηλής ανάλυσης με τη χρήση  Google Maps. 

 να επιτρέπει την οργάνωση των ηλεκτρονικών πινακίδων  σε ομάδες πινακίδων. 

 να επιτρέπει την σύνταξη μηνύματος, με διαφορετικές γραμματοσειρές, τρόπους εμφάνισης, έντονη 

γραφή, επιλογή flashing, χαρακτήρες, κυλιόμενη σειρά κ.λπ. 

 να επιτρέπει την προεπισκόπηση του μηνύματος μέσω της εφαρμογής. 

 να παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης και χρονοπρογραμματισμού του κάθε μηνύματος. 

 να επιτρέπει την οργάνωση των μηνυμάτων σε ομάδες μηνυμάτων. 

 να επιτρέπει την αποστολή μηνύματος ή ομάδας μηνυμάτων σε ηλεκτρονικές πινακίδες  ή ομάδα 

ηλεκτρονικών πινακίδων. 

 Στην εφαρμογή να υπάρχει αναφορά επιτυχούς αποστολής. 

 να επιτρέπει την προσομοίωση του τρέχοντος μηνύματος των ηλεκτρονικών πινακίδων. 

 να επιτρέπει την προσομοίωση των οχημάτων στον χάρτη 

 να επιτρέπει την υποβολή και την εισαγωγή άλλων δεδομένων από τον διαχειριστή. 

 να υποστηρίζει την προσθήκη στοιχείων των οδηγών οχημάτων. 

 να επιτρέπει την προσθήκη και άλλων οχημάτων εκτός των λεωφορείων που διαθέτει η Αναθέτουσα 

Αρχή και την παρακολούθηση αυτών σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. 

 να υποστηρίζει την προσθήκη και τον ορισμό δρομολογίων. 

 να επιτρέπει τον έλεγχο και προγραμματισμό δρομολογίων και να υπάρχουν τουλάχιστον οι κάτωθι 

δυνατότητες για: 

3. Την προσθήκη ή αφαίρεση δρομολογίου 

4. Την μεταβολή των παραμέτρων ενός δρομολογίου 

5. Το όνομα ή ο αριθμός του οχήματος. 

6. Το δρομολόγιό του. 

7. Η θέση του οχήματος 

 

 να παρακολουθεί τα στοιχεία των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και να παρέχεται η αδιάλειπτη 

πληροφόρηση για τη θέση αυτών. 

 να παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης δρομολόγησης οχημάτων και μεταβολή των παραμέτρων 

ενός δρομολογίου. 

 να παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας και αποστολής πληροφοριακών πακέτων προς τις 
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ηλεκτρονικές πινακίδες. 

Ζ1) Φιλοξενία κεντρικής εφαρμογής  
Το σύστημα φιλοξενίας της κεντρικής εφαρμογής θα πρέπει να εξασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία και 

μέσω αυτού να πραγματοποιείται ο συντονισμός, η επικοινωνία, η διαχείριση και ο έλεγχος όλων των 

περιφερειακών συσκευών, καθώς και η διαχείριση της λειτουργίας του συστήματος βάσει των 

παραμέτρων που έχουν τεθεί από τον διαχειριστή του συστήματος αλλά και των δικαιωμάτων πρόσβασης 

που έχουν παραχωρηθεί σε κάθε χρήστη του συστήματος. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει την 

εφαρμογή σε servers (windows server 2019) που θα του υποδειχθεί από το Δήμο καθώς και να 

διασφαλίσει την χωρίς προβλήματα λειτουργία του συστήματος και αποθήκευση με ασφάλεια των 

δεδομένων για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. 

Ζ2) Εκτυπώσεις – Στατιστικά Στοιχεία  
Θα παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες στο αρχείο 

ιστορικών συμβάντων, παρέχοντας έτσι στατιστικά στοιχεία για την λειτουργία του χώρου στάθμευσης. 

Τα στατιστικά στοιχεία θα δίνονται ανά έτος/ μήνα/ εβδομάδα/ ημέρα/ ώρα λειτουργίας, ανά χώρο 

στάθμευσης. Επιπλέον όλα τα στατιστικά στοιχεία θα δίνονται είτε σε πλήθος κινήσεων, είτε σε μέσο όρο 

πλήθους κινήσεων. 

Τέλος τα στοιχεία θα δίνονται είτε σε μορφή συνόλου είτε αναλυτικά.   

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία: 

 Πληρότητα θέσεων ανά ώρα λειτουργίας 

 Αριθμός εισόδου / εξόδου οχημάτων 

 Χρόνοι κατάληψης θέσεων (αισθητήρων) 

Η εφαρμογή για smartphones θα πρέπει να παράγει τα παρακάτω δεδομένα από τις πληροφορίες που 

λαμβάνει: 

 Κενές θέσεις στάθμευσης ανά χώρο στάθμευσης και εμφάνισή τους στο χάρτη 

 Δυνατότητα εγγραφής χρηστών στην εφαρμογή μέσω αριθμού κινητού τηλεφώνου ή email ή social 

login (υποχρεωτικά και οι τρείς δυνατότητες) 

 Καταγραφή του χρόνου παραμονής του οχήματος στη θέση στάθμευσης και ενημέρωση του κατόχου 

και του διαχειριστή του συστήματος 

 Δημιουργία και αποστολή πληροφοριακών  μηνυμάτων στο χρήστη 

 Nα μπορεί να επιτηρεί και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες  του χρήστη με την εισαγωγή σημείων 

και τοποθέτησής τους πάνω σε χάρτες υψηλής ανάλυσης με τη χρήση  Google Maps 

 Δυνατότητα του χρήστη να μπορεί να εξασφαλίσει θέση στάθμευσης εφόσον τούτο απαιτηθεί από τη 

διαχείριση του συστήματος 

 
Ζ3) Κόστη επικοινωνιών δικτύωση και συνδέσεις  

 
Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την 

διασύνδεση των μονάδων του συστήματος σε πλήρη λειτουργία. 
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Οι υποδομές αυτές αφορούν την διασύνδεση των μονάδων με ασύρματα επικοινωνιακά δίκτυα και η 

παροχή τους με ρεύμα. 

Επίσης θα περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά διέλευσης των καλωδίων (σπιράλ, σωλήνες, κ.λ.π.) καθώς 

και τα υλικά στήριξης του εξοπλισμού τοπικής ασύρματης δικτύωσης (ιστοί, κ.λ.π.). 

Τα κόστη των επικοινωνιών και ηλεκτροδότησης βαραίνουν το δήμο. 
 

Σύμφωνα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στις επικοινωνίες και στην πληροφορική, η εφαρμογή θα 

πρέπει να είναι κατάλληλη για εντοπισμό της θέσης του οχήματος, της διαχείρισης του στόλου οχημάτων 

και της διαμόρφωσης και αποστολής μηνυμάτων στις ηλεκτρονικές πινακίδες. Η εφαρμογή μέσω δικτύου 

GPRS θα πρέπει να επιτρέπει στο χρήστη να διαχειρίζεται και να ελέγχει τα οχήματα του στόλου του με 

άμεσα οφέλη στο κόστος και την στρατηγική των μεταφορών. 

Με τη χρήση της εφαρμογής ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να επιτηρεί και να υποστηρίζει τις 

δραστηριότητες του στόλου οχημάτων. 

 Ζ4) Service – Άμεση επίλυση προβλημάτων 

Το σύστημα αυτόματα θα ενημερώνει όλους του εμπλεκόμενους που έχει προκαθορίσει ο διαχειριστής 

του συστήματος ανάλογα με την βλάβη που έχει παρουσιάσει μέσω e-mail. 

Μέσω της κεντρικής Web based εφαρμογής ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα μπορεί να ελέγξει και να 

εντοπίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.  

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρονται, κατά την εγγύηση θα είναι τουλάχιστον : 

 Διάγνωση: Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος και των δεδομένων, 

 Επιδιόρθωση δεδομένων: Βλάβες που οφείλονται σε δυσλειτουργία των εφαρμογών του συστήματος, 

 On-Line Βοήθεια (Helpdesk): Υποστήριξη των χρηστών, 

 Παραμετροποίηση: Ορισμός ή/και μεταβολή των λειτουργικών χαρακτηριστικών του συστήματος, 

 Μεταφορά Εφαρμογών: «Φόρτωμα» στο σύστημα νέων εκδόσεων firmware μέσω web. 

Το σύστημα να προσφέρει αποδεδειγμένη αξιοπιστία με στόχο τον μικρό αριθμό βλαβών και τους  

μικρούς χρόνους αποκατάστασης της ομαλής και πλήρους λειτουργίας του. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΤΡΑΦΕΣ 

Α) Διασύνδεση 
Προβλέπεται η άμεση σύνδεση όλων των μονάδων σε ασύρματο ασφαλές δίκτυο.  

Η σύνδεση αυτή θα παρέχει ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια των δεδομένων στις αποστάσεις 

διασύνδεσης των μονάδων για την σύνδεση τους με το κεντρικό σύστημα.  

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δίκτυο LoraWAN ή άλλο αντίστοιχο για την επικοινωνία των αισθητήρων και 

των συστημάτων καταμέτρησης θέσεων στάθμευσης με τουλάχιστον τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

Θα αποτελείται από τέσσερις (4) οντότητες 

1. Τελικοί κόμβοι (End Nodes) που αποστέλλουν είτε λαμβάνουν δεδομένα για να γίνει ο έλεγχος της 

συσκευής στην οποία έχουν εγκατασταθεί. 
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2. Σταθμοί βάσης (Concentrators / Gateways) που επικοινωνούν ασύρματα με τους τελικούς κόμβους. 

3. Κεντρικός εξυπηρετητής (Network Server ) που διεκπεραιώνει την μεταφορά των δεδομένων από τους 

κόμβους στις εφαρμογές και το αντίστροφο. 

4. Εφαρμογή που λειτουργεί σε ( Application Server ή σε web ) όπου αναλύει τα δεδομένα από τους 

κόμβους και αποστέλλει προς τα πίσω εντολές. 

Β) Τεχνολογία διασύνδεσης αισθητήρων με το πρωτόκολλο Lorawan 

Το βασικό πλεονέκτημα των δικτύων αυτών είναι η διαμόρφωση του σήματος που χρησιμοποιούν που 

επιλύει αρκετά μειονεκτήματα των υπαρχόντων τεχνολογιών, WiFi, 3G, ZigBee.  

Πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία διευρυμένου φάσματος που χρησιμοποιείται από το LoraWAN θα 

επιτρέπει στις συσκευές την μετάδοση δεδομένων σε μεγάλη απόσταση από τον σταθμό βάσης.  

Σε αστικό περιβάλλον η επικοινωνία πρέπει να είναι εφικτή σε ακτίνα τουλάχιστον 2km και σε 

υπεραστικό σε ακτίνα τουλάχιστον 10km. Οι συσκευές δικτύωσης θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες 

στους αισθητήρες. Επίσης η αυτονομία των αισθητήρων και των συσκευών δικτύωσης όταν 

τροφοδοτούνται από μπαταρία να μπορεί να υπερβεί και τα 10 χρόνια. Η αυτονομία αυτή θα εξαρτάται 

από τον ρυθμό μετάδοσης, την απόσταση από τον σταθμό βάσης και την θερμοκρασία του περιβάλλοντα 

χώρου. 

Οι σταθμοί βάσης θα είναι μικρές συσκευές που το μόνο που θα απαιτούν να είναι παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η απαιτούμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι ελάχιστη και 

η διασύνδεση στο διαδίκτυο θα μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως ADSL,Ethernet,3G/4G. Ο 

εξυπηρετητής θα υλοποιείται στην web based εφαρμογή. 

Ένας σταθμός βάσης θα μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 10.000 συσκευές στην περιοχή κάλυψης του για 

την συλλογή δεδομένων. Σε περίπτωση που απαιτείται η επέκταση του δικτύου να υπάρχει δυνατότητα 

τοποθέτησης περαιτέρω σταθμών βάσεων. 

Η μεταφορά των δεδομένων θα γίνεται από άκρη σε άκρη κρυπτογραφημένα σε δύο (2) επίπεδα με την 

διαδικασία αυτή να διασφαλίζεται ότι πρόσβαση στις συσκευές θα έχουν μόνο όσοι είναι διαπιστευμένοι 

χρήστες και κατέχουν τα κλειδιά αποκωδικοποίησης. 

Γ) Τροφοδοσία 
Η τροφοδοσία όλων των μονάδων καταμέτρησης εισόδου /εξόδου των χώρων στάθμευσης καθώς και των 

ηλεκτρονικών πινακίδων των στάσεων/στεγάστρων θα γίνεται από τον ηλεκτροφωτισμό / οδοφωτισμό, ο 

οποίος θα λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας ή και συνεχόμενα, μέσω της ασφαλισμένης 

παροχής που θα μεριμνήσει ο Δήμος να υπάρχει στο σημείο τοποθέτησης. Η αυτονομία των παραπάνω 

συστημάτων θα πρέπει να διασφαλίζεται τουλάχιστον για δύο (2) ημέρες. Η τροφοδοσία των αισθητήρων 

στάθμευσης θα γίνεται από συσσωρευτή για αυτόνομη λειτουργία του συστήματος για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών.  

Θα παρέχεται ξεχωριστή εγγύηση 5 τουλάχιστον ετών για το υποσύστημα των αισθητήρων.  

Η τροφοδοσία των τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητής πληροφόρησης ενημέρωσης 

ελεύθερων θέσεων στάθμευσης θα γίνει από αδιάλειπτη και σταθερή παροχή ρεύματος. Η ηλεκτρολογική 
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διασύνδεση της κάθε ηλεκτρονικής πινακίδας θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή μέσω της 

ασφαλισμένης παροχής που θα μεριμνήσει ο Δήμος να υπάρχει στο σημείο τοποθέτησης. 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α) Εκπαίδευση 

 
Η εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού, από τον ανάδοχο, θα αφορά στα παρακάτω αντικείμενα: 

1. Τον χειρισμό των συσκευών του συστήματος. 

2. Τον χειρισμό των εφαρμογών, επεξήγηση των λειτουργιών των χρησιμοποιούμενων 

διαδικασιών. 

3. Επεξήγηση εννοιών και ειδικών όρων των υποσυστημάτων. 

4. Υπόδειξη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εργασίας για κάθε υποσύστημα. 

5. Εξεύρεση λύσεων και απαντήσεων γύρω από τα πραγματικά, καθημερινά προβλήματα 

των χρηστών και την προσαρμογή τους στο νέο σύστημα. 

6. Εκπαίδευση στις δυνατότητες παραμετροποίησης που διαθέτει το κάθε υποσύστημα και 

στους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο χρήστης να τις εκμεταλλευτεί. 

Β) Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 
Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως αυτά 

περιγράφονται στις παρούσες προδιαγραφές. Όλα τα προϊόντα θα καλύπτονται από Εγγύηση Καλής 

Λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και ειδικά για τους αισθητήρες πέντε (5) ετών. Θα πρέπει στην 

προσφορά να αναφέρεται το ετήσιο κόστος της σύμβασης Συντήρησης  και Λειτουργίας για μετά τη λήξη 

του χρόνου εγγύησης.  

Περιγραφή των ζητούμενων βασικών υπηρεσιών κατά την περίοδο της εγγύησης: 

 Δωρεάν επισκευή (ανταλλακτικά και εργασία) βλαβών που οφείλονται σε κατασκευαστική αστοχία 

υλικών (βλάβες που προέκυψαν από την συνήθη χρήση του συστήματος υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου.  

 Εκδόσεις Συντήρησης του λογισμικού με πλήρεις οδηγίες και διαδικασίες εγκατάστασης και 

εκμετάλλευσης. 

Γ) Τεχνικά εγχειρίδια 

 
Το σύστημα θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων με οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης, 

λειτουργίας και συντήρησης. Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Επιπλέον 

μετά την εγκατάσταση θα δοθούν διαγράμματα εγκατάστασης τα οποία θα περιλαμβάνουν διαγράμματα 

του όλου εγκατεστημένου συστήματος καθώς και διαγράμματα διασύνδεσης όλων των συσκευών που θα 

απαρτίζουν την εγκατάσταση. 

Δ) Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

Η εγκατάσταση, στήριξη, διασύνδεση και ασφαλή τοποθέτησή του εξοπλισμού θα γίνει από τον ανάδοχο, 

με ασφαλή τρόπο και μετά από αυτοψία και σχετική μελέτη που θα καταθέσει και θα εγκριθεί από την 
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αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ο ανάδοχος οφείλει να εξετάσει τις ιδιαιτερότητες τόσο των θέσεων 

στάθμευσης, των οχημάτων, όσο και της στάσης σε κάθε χώρο στάθμευσης που θα εγκατασταθεί ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός. Όλες οι ενέργειες θα γίνονται σε πλήρη συνεργασία με τις υπηρεσίες του 

Δήμου, με τρόπο που δε θα διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των χώρων στάθμευσης. 

Ε) Εκπαίδευση Χρηστών για τη λειτουργία του συστήματος - Εγγύηση 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση μετά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού και του 

εξοπλισμού να παρέχει εκπαίδευση στους εμπλεκόμενους χρήστες του συστήματος που θα ορίσει ο 

Δήμος. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα καταρτιστεί σε συνεργασία με το Δήμο. 

Ποιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος  θα περιλαμβάνει εκπαίδευση του προσωπικού, τόσο σε 

επίπεδο administration και σε επίπεδο χρήσης του συστήματος, τουλάχιστον για τρεις (3) ημέρες. 

Ζ) Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη 

Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός θα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας, τουλάχιστον, 

δύο (2) ετών και πέντε (5) ετών για τους αισθητήρες. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό ο ανάδοχος 

δεσμεύεται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία προκύψει στον εξοπλισμό στο πλαίσιο καλής 

χρήσης του συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών και εργασίας. Μετά την παρέλευση του 

χρόνου εγγύησης η εταιρία οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για τη συντήρηση και 

την καλή λειτουργία του συστήματος τουλάχιστον για μια δεκαετία. 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να είναι αξιόπιστη, με πολυετή εμπειρία στον τομέα των ευφυών 

μεταφορών και να έχει εκτελέσει έργα/προμήθειες συναφούς αντικειμένου την τελευταία τριετία. Η 

υλοποίηση των παραπάνω έργων/προμηθειών που υλοποιήθηκαν για λογαριασμό του δημόσιου τομέα, 

θα αποδεικνύεται είτε με πρωτόκολλο παραλαβής είτε με βεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς, ενώ 

για έργα/προμήθειες που υλοποιήθηκαν για λογαριασμό του ιδιωτικού τομέα, θα αποδεικνύεται με την 

κατάθεση των ιδιωτικών συμφωνητικών.  

 
Χρόνος Παράδοσης 

 
Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την υποχρέωση υλοποίησης και παράδοσης του έργου, το αργότερο, έως έξι 

(6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Οι χρόνοι εγγύησης και υποστήριξης αρχίζουν μετά από την  οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από την 

αρμόδια επιτροπή. 

 
 Χίος    17/10/2017    

Ο συντάξας 
 
 
 

Μιχαήλ Φραγκούλης 
ΠE Πληροφορικής 

με βαθμό Β΄ 

Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάμενος ΤΠΕ 

 
 

Ιωάννης Δεληγιάννης 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

με βαθμό A΄ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Προγραμματισμού Οργάνωσης κ  
Πληροφορικής 

 
 

Νικόλαος Τσιπουρλής 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

με βαθμό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 

 

 Προμήθεια, εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης 
θέσεων στάθμευσης 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Τ.Π.Ε.   
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
  

Αρ. Μελέτης:   
   

                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

              Δ Α Π Α Ν Η

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α
ρι

θμ
ος

 

Τ
ιμ

ολ
ογ

ιο
υ

Κ
ω

δι
κό

ς 

Α
να

θε
ώ

ρη
σ

Ε
ιδ

ος
 

Μ
ον

αδ
ας Ποσότης 

προϋπολο-

γισθείσα

Τιμή     

Μονάδος    

Ευρώ

Μερική  

Ευρώ

Ολική       

Ευρώ

1

Προμήθεια και εγκατάσταση 

σε πλήρη λειτουργία 

συσκευής καταμέτρησης 

εισόδου / εξόδου χώρων 

στάθμευσης

1 ΤΕΜ 4,00 1.800,00 7.200,00

2

Προμήθεια και εγκατάσταση 

σε πλήρη λειτουργία 

συσκευής επιτήρησης θέσεων 

στάθμευσης

2 ΤΕΜ 200,00 160,00 32.000,00

3

Προμήθεια και εγκατάσταση 

αναμεταδότη δεδομένων 

δικτύου LoraWan

3 ΤΕΜ 2,00 2.500,00 5.000,00

4

Προμήθεια και εγκατάσταση 

ηλεκτρονικής πινακίδας μονής 

όψης ενημέρωσης ελεύθερων 

θέσεων στάθμευσης

4 ΤΕΜ 4,00 2.200,00 8.800,00

5
Φορητή συσκευή τηλεμετρίας 

οχημάτων
5 ΤΕΜ 2,00 700,00 1.400,00

6

Προμήθεια και εγκατάσταση 

Στάσης/Στεγάστρου με 

ενσωματωμένη ηλεκτρονική 

πινακίδα 

6 ΤΕΜ 2,00 2.550,00 5.100,00

7

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση κεντρικής 

Web Based εφαρμογής και 

Mobile App

7 ΤΕΜ 1,00 3.000,00 3.000,00

Μερικό Σύνολο 62.500,00

10.625,00

73.125,00 73.125,00ΣΥΝΟΛΟ

Πίστωση για Φ.Π.Α.17% 

 
 

 Χίος    17/10/2017    
Ο συντάξας 

 
 
 

Μιχαήλ Φραγκούλης 
ΠE Πληροφορικής 

με βαθμό Β΄ 

Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάμενος ΤΠΕ 

 
 

Ιωάννης Δεληγιάννης 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

με βαθμό A΄ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Προγραμματισμού Οργάνωσης κ  
Πληροφορικής 

 
 

Νικόλαος Τσιπουρλής 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

με βαθμό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 

 

 Προμήθεια, εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Τ.Π.Ε.   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

Αρ. Μελέτης:   
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Άρθρο 1
ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας συσκευής καταμέτρησης εισόδου / εξόδου 

χώρων στάθμευσης με προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Χίλια οκτακόσια Ευρώ (€1.800,00) 

Άρθρο 2
ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας συσκευής επιτήρησης θέσεων στάθμευσης με 

προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Εκατόν εξήντα Ευρώ (€160,00) 

Άρθρο 3
ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία ενός αναμεταδότη δεδομένων δικτύου LoraWan με 

προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου:Δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€2.500,00) 

Άρθρο 4
ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πινακίδας μονής όψης 

ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης (αριθμητικό πεδίο 2 ψηφίων για τις κενές θέσεις στάθμευσης 

και ηλεκτρονικό μέρος fullmatrix ανάλυσης 96Χ16 για προβολή μηνυμάτων) με προδιαγραφές σύμφωνα με 

το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου:Δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€2.200,00) 

Άρθρο 5
ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας φορητής συσκευής τηλεμετρίας με 

προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Επτακόσια Ευρώ (€700,00) 

Άρθρο 6
ο
  

Για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία μιας στάσης/στεγάστρου με ενσωματωμένη 

ηλεκτρονική πινακίδα μονής όψης ενημέρωσης χρόνου άφιξης λεωφορείων και με προδιαγραφές σύμφωνα 

με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ (€2.550,00) 

Άρθρο 7
ο
  

Για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της κεντρικής webbased και smartphone εφαρμογής 

με προδιαγραφές σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Τιμή ενός τεμαχίου: Τρείς χιλιάδες Ευρώ (€3.000,00) 

                                                                                                      Χίος    17/10/2017    
Ο συντάξας 

 
 
 

Μιχαήλ Φραγκούλης 
ΠE Πληροφορικής 

με βαθμό Β΄ 

Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάμενος ΤΠΕ 

 
 

Ιωάννης Δεληγιάννης 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

με βαθμό A΄ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Προγραμματισμού Οργάνωσης κ 
Πληροφορικής 

 
 

Νικόλαος Τσιπουρλής 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

με βαθμό Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

  

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Στοιχεία επιχείρησης : ………………………………………………………………….……………………………………..…………………. 

e-mail : …………………………..….……………….…………………………………… fax : …………………………..…...…………….…… 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» 

 

Α/Α 

Αρ. 

Τιμολ

ογίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ποσότητα 

(τεμ) 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 1 

Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 

συσκευής καταμέτρησης εισόδου / εξόδου χώρων 

στάθμευσης 

4   

2 2 
Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 

συσκευής επιτήρησης θέσεων στάθμευσης 
200   

3 3 
Προμήθεια και εγκατάσταση αναμεταδότη 

δεδομένων δικτύου LoraWan 
2   

4 4 

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικής πινακίδας 

μονής όψης ενημέρωσης ελεύθερων θέσεων 

στάθμευσης 

4   

5 5 Φορητή συσκευή τηλεμετρίας οχημάτων 2   

6 6 
Προμήθεια και εγκατάσταση Στάσης/Στεγάστρου με 

ενσωματωμένη ηλεκτρονική πινακίδα  
2   

7 7 
Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

κεντρικής Web Based εφαρμογής και Mobile App 
1   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ (17%)   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

                                                                                

 

Ημερομηνία …………………………………                                                                                    

                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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