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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΛΑΤΕΙΑ ΔΘΜΑΧΕΙΟΥ 

Ρόλθ ΝΕΟ ΚΑΛΟΒΑΣΙ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 83200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL412 

Τθλζφωνο 22733 50801 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο dimosdytikissamou@gmail.com 

Αρμόδια Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΑΝΘΘ ΕΙΘΝΘ ΚΟΥΚΟΥΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) https://mwsamos.gr 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (μθ κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι) και ανικει 
ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Ο.Τ.Α.) 

 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ραροχι Γενικϊν Δθμοςίων Υπθρεςιϊν. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω  τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)  Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ ι από τθν 
ιςτοςελίδα του Διμου Δυτικισ Σάμου  https://mwdsamos.gr 

 

1.2 ηνηρείαΓηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 
 

Είδοσ διαδικαςίασ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 όπωσ ιςχφει. 

 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΤΡΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ 
μζςω του ΡΔΕ.Συλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ: ΕΡ0881, αρικ. ενάρικ. Ζργου: 2021ΕΡ08810029.  

Θ δαπάνθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 64.7341.0011 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 
2022 του Διμου Δυτικισ Σάμου(ΑΑΥ 326/2022). 

Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία αποτελεί το υποζργο Α/Α 3 τθσ Ρράξθσ με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΩΝ ΨΘΦΙΑΚΩΝ 
ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΔΥΤΙΚΘΣ ΣΑΜΟΥ», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον άξονα προτεραιότθτασ  «ΑΜΕΣΘ 
ΑΝΑΣΧΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΙΚΝΩΣΘΣ ΤΘΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΘΣ/ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘ ΤΘΣ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ, ΤΘΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΘΣΙΩΝ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ, 
ΙΔΙΑΙΤΕΑ ΤΩΝ ΜΙΚΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΘΣ ΑΞΙΑΣ, 
ΜΕ ΑΙΧΜΘ ΤΘΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», ςφμφωνα 

https://mwsamos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://mwdsamos.gr/
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με τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3171/08.06.2021 και ζχει λάβει κωδικό MIS 5070553.  

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ των παρακάτω ειδϊν: 
 

 Δφο (2) λογιςμικά τθλεματικισ διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων 

 Δφο (2) λογιςμικά διαχείριςθσ ανεφοδιαςμϊν καυςίμου 

 Δφο (2) λογιςμικά διαχείριςθσ διαταγϊν πορείασ και δελτίων κίνθςθσ 

 Ζνα (1) λογιςμικό βελτιςτοποίθςθσ δρομολογίων οχθμάτων 

 Ογδόντα τρεισ (83) ςυςκευζσ τθλεματικισ 

 Δεκαπζντε (15) αιςκθτιρεσ πυρόςβεςθσ 

 Τρεισ (3) αιςκθτιρεσ λειτουργίασ αντλίασ 

 Δεκαεπτά (17) αιςκθτιρεσ ςτάκμθσ δεξαμενισ 

 Δεκατζςςερεισ (14) αιςκθτιρεσ παραγωγισ ζργου οχθμάτων εργοταξίου 

 Ζναν (1) αιςκθτιρα ςάρωςθσ (ςαρϊκρου) 

 Ζναν (1) αιςκθτιρα ανφψωςθσ (καλακοφόρου) 

 Δζκα (10) αιςκθτιρεσ λειτουργίασ ανατροπισ για ανατρεπόμενα οχιματα 

 Εννιά (9) αιςκθτιρεσ ανφψωςθσ Βραχιόνων για οχιματα κακαριότθτασ 

 Εννιά (9) ςυςτιματα ηφγιςθσ και ταυτοποίθςθσ κάδων 

 Οκτακόςιεσ (800) ταυτότθτεσ RFID κάδου 

 Εκατόν είκοςι (120) θλεκτρονικζσ ταυτότθτεσ οδθγϊν (i-button) 

 Ογδόντα τρεισ (83) αναγνϊςτεσ Θλεκτρονικϊν Ταυτοτιτων Οδθγϊν (i-button) 

 Ογδόντα τρεισ (83) τυπωμζνεσ ζξυπνεσ κάρτεσ ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 

 Ζξι (6) εφεδρικζσ τυπωμζνεσ ζξυπνεσ κάρτεσ ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 

 Τζςςερισ (4) αναγνϊςτεσ ζξυπνων καρτϊν πρατθρίου 

Στθ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται, επίςθσ, θ εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ και ο ςχεδιαςμόσ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κακϊσ και θ ςυντιρθςθ και επιμζλεια του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ GIS για δφο 
(2) χρόνια. 
Με τθν προμικεια των ανωτζρω, προβλζπεται καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν του Διμου από το 
ςφςτθμα τθλεματικισ διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων, αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ του ςτόλου 
οχθμάτων του Διμου, ενίςχυςθ προςταςίασ και αςφάλειασ του προςωπικοφ των οχθμάτων, διαςφάλιςθ 
διαδικαςιϊν ποιότθτασ κακϊσ επίςθσ και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ανεφοδιαςμϊν καυςίμου ςε όλα 
ςχεδόν τα οχιματα του δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (CPV): 32441300-9: «Σφςτθμα τθλεματικισ». 

 
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα.  
Ρροςφορζσ υποβάλλονται μόνο για το ςφνολο τθσ προμικειασ. 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 246.288,28 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: €198.619,58,  ΦΡΑ: € 47.688,70). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ΕΞΙ (6) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίνεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ  I τθσ παροφςασδιακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,  
βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ προςφοράσ. 

 

 

1.4 Θεζκηθόπιαίζην 
 

 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37» 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
υνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των 
άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 
2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιωνςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσυπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα: «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781) 

  (Βϋ2453 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021/09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

 Τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 Τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων» 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297)«Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ. 
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 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» 

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα» 

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ)OJ L 119 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω 

 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων»όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει 

 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 τθσ με Α.Ρ. 3171/08.06.2021Απόφαςθσ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ενίςχυςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν του 
Διμου Δυτικισ Σάμου» ςτο Ε.Ρ. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 

 του με Α.Ρ. 4870/10.05.2022 πρωτογενοφσ αιτιματοσ με ΑΔΑΜ: 22REQ010533814 για τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ, 

 τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΑΥ) με αρικ. 326/2022 (Α.Ρ. 4911/11.05.2022, ΑΔΑ: 
9Α046ΜΦΟ8-Υ56, ΑΔΑΜ: 22REQ010533914) 

 τθσ με αρ. 79/2022 (ΑΔΑ: 96ΝΗ46ΜΦΟ8-ΤΣΡ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Δυτικισ 
Σάμου 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηαδηαγσληζκνύ 
 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, τθν 1θ Ιουλίου 2022, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 π.μ.(θμερομθνία 
αποςφράγιςθσ προςφορϊν). 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Δεν απαιτείται. 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικόεπίπεδο 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 161837. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του 
Ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα ςτθν εφθμερίδα ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΘΜΑ.  

Ημερομηνία Αποςτολήσ Δημοςίευςησ: 09.06.2022. 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Δυτικισ Σάμου, ςτθ  διεφκυνςθ 
(URL): www.mwsamos.gr ςτισ 10.06.2022. 

 

Γ.            Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

 
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ  
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςονεπιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα  των  πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mwsamos.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

 

2.1 ΓεληθέοΠιεξνθνξίεο 
 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) (ΡΑΑΤΘΜΑΙΙ) 

2. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικάδικαιολογθτικά 

3. Θ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Δυτικισ Σάμου (ΡΑΑΤΘΜΑΙ) 

4. Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

5. Σχζδιο Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜ ΑV) 
 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 ΠαξνρήΓηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να  παρατείνει τθν  προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4 ) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα,εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ 
μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ- 
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, 

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, 

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 

η) τουσ όρουσ ότι: 

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 

 

ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, 

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 
και 

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋδεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 
2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το 
ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 
λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ 
των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 
 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ς επερίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

2.2.2 Δγγύεζεζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ,  που 
ανζρχεται ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων εννιακοςίων εβδομιντα ευρϊ (€ 3.970,00). 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 27.07.2023, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα 
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία 
και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ)δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ,διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουνυποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν,από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεταιθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνηαπνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό  ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθκαταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,  όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για  
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείταιότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεναποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε  
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

 
 

2.2.3.3 ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
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ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν 
τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ, 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011περί ποινικϊν κυρϊςεων 
καιάλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι 
ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ  
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσκυρϊςεισ, 

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ, 

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.5. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ 

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
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προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

 
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.   

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται  να διακζτουν/ παρζχουν: 

α) γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ: 2019, 2020, 2021 

(Σφμφωνα με τθν κατευκυντιρια οδθγία 23 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., ο «γενικόσ» κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ  τισ 
δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα) 

β) μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων (του ζτουσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ) οικονομικϊν χριςεων (2019, 2020, 2021) τουλάχιςτον διπλάςιομε τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

(Σφμφωνα με τθν κατευκυντιρια οδθγία 23 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., ο «ειδικόσ» κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςτον τομζα 
δραςτθριοτιτων που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ) 

Για το ςκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείσ κα δθλϊςουν με το ΕΕΕΣ ότι διακζτουν τθν ανωτζρω οικονομικι 
επάρκεια και κα προςκομίςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρκρο 103 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ 
για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρεται θ θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθήηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2019, 2020, 2021), να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον τρεισ (3) 
ςυμβάςεισ προμθκειϊν ςυςτθμάτων τθλεματικισ διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων ςτθν Ελλάδα, 
δυναμικότθτασ ογδόντα τριϊν (83) οχθμάτων και άνω ζκαςτθςφμβαςθ, μία εξ αυτϊνςε Ο.Τ.Α. 
δυναμικότθτασ τουλάχιςτον εκατό (100) οχθμάτων, οποίεσ να αποδεικνφονται από κατάλογο ζργων και 
ςχετικά δελτία αποςτολισ ι πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ (Ο.Τ.Α.). 

β) να διακζτουν οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανοί, να ανταπεξζλκουν πλιρωσ, άρτια 
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και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ. Ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ πρζπει: 

Να διακζτουν ομάδα ζργου που να απαρτίηεται από ςτελζχθ με τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 

 Ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Ζργου (Project Manager), πανεπιςτθμιακισ ι τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, με 
επαγγελματικι εξειδίκευςθ τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςε Διαχείριςθ Ζργων Ρλθροφορικισ ι 
Τθλεματικισ και εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζργου με αντικείμενο τθν 
εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Συςτιματοσ Τθλεματικισ Διαχείριςθσ Στόλου Οχθμάτων. 

 Ζνασ (1) Αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου (Project Manager), πανεπιςτθμιακισ ι τεχνολογικισ 
εκπαίδευςθσ, με επαγγελματικι εξειδίκευςθ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςε Διαχείριςθ Ζργων 
Ρλθροφορικισ ι Τθλεματικισ και εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζργου με 
αντικείμενο τθν εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία Συςτιματοσ Τθλεματικισ Διαχείριςθσ  
Στόλου Οχθμάτων. 

 Ζνα (1) Υπεφκυνο ςχεδιαςμοφ εγκατάςταςθσ Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ, 
πανεπιςτθμιακισ ι τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, με κατεφκυνςθ Ρλθροφορικισ ι Θλεκτρονικϊν 
Συςτθμάτων ι Θλεκτρολογίασ και επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν και με 
εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζργου με αντικείμενο που 
περιλαμβάνει προμικεια και εγκατάςταςθ Συςτιματοσ Τθλεματικισ Διαχείριςθσ Στόλου 
Οχθμάτων. 

 Υπεφκυνο εγκατάςταςθσ και Ραραμετροποίθςθσ Υποδομϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ, με 
επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν και με εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον 
ενόσ (1) ζργου με αντικείμενο που περιλαμβάνει παραμετροποίθςθ και εγκατάςταςθ Συςτιματοσ 
Τθλεματικισ Διαχείριςθσ Στόλου Οχθμάτων. 

Ωσ αποδεικτικά ζγγραφα για τθν ομάδα ζργου (των ειδικοτιτων) νοοφνται: 

Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδϊν. Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν Ελλάδα αρκεί να προςκομιςτεί ο τίτλοσ 
ςπουδϊν, εάν ζχει αποκτθκεί ςτο εξωτερικό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Ωσ αποδεικτικά τθσ εμπειρίασ νοοφνται τα ζργα που δθλϊνονται ςτο βιογραφικό 
ςθμείωμα του κάκε μζλουσ. 

γ) να διακζτουν πιςτοποιθτικά που αφοροφν τον προσ εγκατάςταςθ εξοπλιςμό και ζχουν εκδοκεί από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 
βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων. Ριο ςυγκεκριμζνα, να διακζτουν: 

 CE 

 EMC (ElectromagneticCompatibility) για τθ ςυςκευι τθλεματικισ που πρόκειται να εγκαταςτακεί. 
Το εν λόγω πιςτοποιθτικό πρζπει να πιςτοποιεί τθ ςυμμόρφωςθ του προσ εγκατάςταςθ 
εξοπλιςμοφ με τθν ευρωπαϊκι οδθγία 2004/108/EC ι2014/30/EU. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 

β) πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ δεδομζνων ISO 27001:2013 ι αντίςτοιχο με πεδίο εφαρμογισ το  
ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ λογιςμικϊν/πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων το οποίο να είναι ςε  
ιςχφ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηαηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 
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Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που oοικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και 
μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν 
να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι. 
 
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ 
τουσ,ωσδικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
ΡαράρτθμαIII, το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ Ι. 

Επειδι θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ ποικίλλουν από 
τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΕΕΕΣ για κάκε τμιμα. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από 
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 
παροφςθσκαι ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 
του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 
υποχρεϊςεισ του. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθάκέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που  ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
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αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται  από 
το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ  διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί  μθ 
κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

 Διλωςθ περί γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊνκαιμζςου ειδικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν 
(ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ), για τισ τρεισ (3) 
τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (2019, 2020, 2021), ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ 
για το εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 

 ΡΟΣΟΧΘ: Ο μζςοσ ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων (του ζτουσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) οικονομικϊν χριςεων (2019, 2020, 2021) κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον τριπλάςιοσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν: 

α) για τθν υλοποίθςθ των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 2.2.6 εδάφιο 
(α) ο οικονομικόσ φορζασ προςκομίηει τον κατωτζρω πίνακα: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΡΑΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΙΕΤΙΑΣ 

α/α ΦΟΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

(τφποσ &Θμ/νία) 

     

 
Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν ο οικονομικόσ φορζασ προςκομίηει: 

 Εάν ο πελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται θ ςχετικι 
ςφμβαςθ και βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ/πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ζχει 
ςυνταχκεί και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια ΔθμόςιαΑρχι. 

 Εάν ο πελάτθσ είναι Ιδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του 
ιδιϊτθ Οργανιςμοφ όπου εκπροςωπείται από το Νόμιμο Εκπρόςωπο ι κατάλλθλα 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, ι εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, υπεφκυνθ διλωςθ του 
ςυμμετζχοντοσπου κα ςυνοδεφεται από κεωρθμζνο αντίγραφο τιμολογίου παροχισυπθρεςιϊν. 

Σθμειϊνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ 
των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριηόμενουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο 
ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ. 

β) ςχετικά με τθν προτεινόμενθ Ομάδα Ζργου, ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να κατακζςει Ρίνακα 
των ςτελεχϊν που κα ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

 

α/α Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 
Ομάδασ Ζργου 

Εταιρεία (ςε περίπτωςθ 
Ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ) 

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου – 
Θζςθ ςτο ςχιμα υλοποίθςθσ 

    

 
Ο ανωτζρω πίνακασ κα ςυνοδεφεται από δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν υπό τθν 
μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ και Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου 
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ III, ςυνοδευόμενα από Υπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ 
τθσ ομάδασ ζργου περί ακρίβειασ των ςτοιχείων του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ του. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
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περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 

β) πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ δεδομζνων ISO 27001:2013 ι αντίςτοιχο με πεδίο εφαρμογισ το  
ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ λογιςμικϊν/πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων το οποίο να είναι ςε  
ιςχφ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των  
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 
 

 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

χαμθλότερθσ τιμισ προςφοράσςτο ςφνολο τθσ ποςότθτασ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 

 

2.4 Καηάξηηζε – Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 
 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήοπξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και ςτο 
Ραράρτθμα I, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
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είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.grτου ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 
του ν.4412/2016 εκδοκείςαμε αρικ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ). 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ,ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 
του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξειστου άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ταακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ : 

(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ταθλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
2.4.2.5.Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ 
τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν 
και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ: 

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων 
που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια 
θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille, 

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα, 

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν.4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν.4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο,τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ 
προςφοράσ του ςυμμετζχοντα τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Στο 
εξωτερικό μζροσ του φακζλο κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ» 

(δθλαδι: επωνυμία, διεφκυνςθ, υπεφκυνοσ για τθν προςφορά, ΑΦΜ, τθλζφωνο, email, fax) 
ΡΟΣ ΤΟ ΔΘΜΟ ΔΥΤΙΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 

ΥΡΟΨΘ: ΡΟΕΔΟΥ ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Ρρομικεια ςυςτιματοσ εποπτείασ και διαχείριςθσ ςτόλου μθχανθμάτων αποκομιδισ  απορριμμάτων, 
διαχείριςθσ ςτόλου μθχανθμάτων εργοταξίου και πολιτικισ προςταςίασ Διμου Δυτικισ Σάμου» 
ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ: υπ’ αρικμό πρωτ. 6362/09.06.2022 Διακιρυξθ του Διμου Δυτικισ Σάμου 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: 01.07.2022 

«Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο του παραλιπτθ – Να ανοιχτεί μόνο 
από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ» 

 

Τα δε ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφιενδεικτικά 
είναι: 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
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δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με 
το άρκρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το 
αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ. 
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου 
ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ,επί 
αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθτου αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 
Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει 
τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ 
τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία 
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για 
τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ (άρκρο 93 του ν. 4412/2016) τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται 
να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,β) 
τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ 

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




  

25  

ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ 
δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ,υποβάλλονταιςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ PromitheusESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε 
ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.+ 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλπξνζθνξώλ 

Θ  Οικονομικι  Ρροςφορά  ςυντάςςεται  με  βάςθ  το  αναγραφόμενο  ςτθν  παροφςα  κριτιριο  ανάκεςθσ,  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα IV τθσ διακιρυξθσ: 

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IV, που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλπξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα(12) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικιδιάρκεια.Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που 
αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ 
δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεοπξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ),2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,  

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει,εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν. 4412/2016, 

κ) εφόςονδιαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  υποχρεϊςεισ 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

ιβ)εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ 
ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 
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ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 

 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ του 
(υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι 
Ρροςφορά», τθν 1θ Ιουλίου 2022 και ϊρα 10:00, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016. 
Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ.Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ  χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ.Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα 
ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν 





  

28  

καταχϊριςθςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτωντου ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊνςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων1 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,τα αποτελζςματα όλων τωνςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, δθλαδι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ,που εκδίδεται μετά το πζρασ καιτου τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιοντθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ 

 
3.2 Πξόζθιεζε      ππνβνιήο      δηθαηνινγεηηθώλ      πξνζσξηλνύ      αλαδόρνπ   - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 
 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
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ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.52. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

 

3.3 Καηαθύξσζε – ζύλαςεζύκβαζεο 
 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων 
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά, 

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 

και  

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή ΓηθαζηηθήΠξνζηαζία 
 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι»ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016. Θ 
επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι, 
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
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φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του 
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά.  Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
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άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω 
μθυποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων τωνπροςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 τουάρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) Λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106, β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσκαι θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
φορζα για τονοποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι 
θ κανονικιεκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ,ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97,περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,ςτ) 
για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο) 
 

 

4.1.1 .Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4 % επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

4.1.2 .Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει «Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των ζργων ι των αγακϊν κατά τθν 
περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν παράδοςθ του υλικοφ πλιρουσ και ζτοιμου προσ χριςθ, να κατακζςει 
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ, με διάρκεια ιςχφοσ 2 ετϊν, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε 
ποςοςτό πζντε επί τοισ εκατό (5%) τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το Φ.Ρ.Α. και κα του επιςτραφεί μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ περιόδου που κα ιςχφει θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 

 
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ επιτροπι ειςθγείται ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

 
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
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Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτα άρκρα 72 και 215 του Ν. 4412/2016. 

 

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην – Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Τπεξγνιαβία 
 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθνευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι  
εκτζλεςθ του τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2  
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηάηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412. 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ  διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 
 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 
 

5.2.1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ανωτζρω όχλθςθσ (θ προκεςμία κα ορίηεται ςτθν όχλθςθ και δεν κα είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) 
θμερϊν).Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) Ρροςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των 
φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 74. 

5.2.2.Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,  
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 
 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. 
Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά 
τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, 
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 
 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ: 

 ςε εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήοπιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό –  παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που 
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο[ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V (χζδιο φμβαςθσ)]. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που  
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο – αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 
 

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ –Αληηθαηάζηαζε 
 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε  
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο  δε 
ανάδοχοσ  κεωρείται  ωσ  εκπρόκεςμοσ  και  υπόκειται  ςε   κυρϊςεισ   λόγω  εκπρόκεςμθσ  παράδοςθσ.   
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε  
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και  
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 
 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των ειδϊν, για ςυνικθ χριςθ, ορίηεται: 

 ςε είκοςιτζςςερισ (24) μινεσ. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

ΓΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΙ 

 
 
 
 
 

Ο Διμαρχοσ Δυτικισ Σάμου 
 
 
 

Αλζξανδροσ Λυμπζρθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΔΛΔΣΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (αξηζκ. 5/2021) 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –EΔΔ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII – ρέδην Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  V – ρέδην ύκβαζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΔΛΔΣΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (αξηζκ. 5/2021) 
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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΟΟ 
ΣΑΜΟΥ      ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΣΑΜΟΥ  

Δ/ΝΣΘ ΣΣΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ 

 

«Ρρομικεια ςυςτιματοσ εποπτείασ και διαχείριςθσ ςτόλου μθχανθμάτων  

Αποκομιδισ απορριμμάτων και πολιτικισ προςταςίασ» 

 

(Αρικ. Μελ. 5/2021) 

 
 
 

 

Ρροχπολογιςμοφ: 246.288,28€ με ΦΡΑ ςε ΕΥΩ 
 
 

 
Νοέμβριοσ 

2021 
 
 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

1. Τεχνικι Ζκκεςθ 

2. Τεχνικι Ρεριγραφι 

3. Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

4. Ραράρτθμα (Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν) 
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ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 
 

CPV: 32441300-9 με περιγραφι Σφςτθμα τθλεματικισ. 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ εφαρμογι τθσ τθλεματικισ διαχείριςθσ ςτο ςφνολο του 
ςτόλου οχθμάτων του Διμου Δυτικισ Σάμου, με ςκοπό τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 
πολιτϊν του Διμου από το ςφςτθμα τθλεματικισ διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων, 
αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ του Στόλου Οχθμάτων του Διμου, Ενίςχυςθ προςταςίασ 
και αςφάλειασ του Ρροςωπικοφ των Οχθμάτων, Διαςφάλιςθ διαδικαςιϊν ποιότθτασ κακϊσ 
επίςθσ και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ανεφοδιαςμϊν καυςίμου ςε όλα ςχεδόν τα οχιματα 
του Δθμοτικοφ Στόλου Οχθμάτων. 

 

 Δφο (2) Λογιςμικά Τθλεματικισ Διαχείριςθσ Στόλου οχθμάτων 

 Δφο (2) Λογιςμικά διαχείριςθσ ανεφοδιαςμϊν καυςίμου 

 Δφο (2) Λογιςμικά διαχείριςθσ διαταγϊν πορείασ και δελτίων κίνθςθσ 

 Ζνα (1) Λογιςμικό βελτιςτοποίθςθ δρομολογίων οχθμάτων 

 Ογδόντα τρεισ (83) ςυςκευζσ Τθλεματικισ 

 Δζκα πζντε (15) Αιςκθτιρεσ πυρόςβεςθσ 

 Τρεισ (3) αιςκθτιρεσ λειτουργίασ αντλίασ 

 Δζκα επτά (17) αιςκθτιρεσ ςτάκμθσ δεξαμενισ 

 Δζκα τζςςερεισ (14) αιςκθτιρεσ παραγωγισ ζργου οχθμάτων εργοταξίου 

 Ζνα (1) αιςκθτιρα ςάρωςθσ (ςαρϊκρου) 

 Ζνα (1) αιςκθτιρα ανφψωςθσ (καλακοφόρου) 

 Δζκα (10) αιςκθτιρεσ λειτουργίασ ανατροπισ για ανατρεπόμενα οχιματα 

 Εννζα (9) αιςκθτιρεσ ανφψωςθσ Βραχιόνων για οχιματα κακαριότθτασ 

 Εννζα (9) ςυςτιματα ηφγιςθσ και ταυτοποίθςθσ κάδων 

 Οκτακόςιεσ (800) Ταυτότθτεσ RFID κάδου 

 Εκατόν είκοςι (120) θλεκτρονικζσ ταυτότθτεσ οδθγϊν (i-button) 

 Ογδόντα τρεισ (83) αναγνϊςτεσ Θλεκτρονικϊν Ταυτοτιτων Οδθγϊν (i-button) 

 Ογδόντα τρεισ (83) τυπωμζνεσ ζξυπνεσ κάρτεσ ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 

 Ζξι (6) εφεδρικζσ τυπωμζνεσ ζξυπνεσ κάρτεσ ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 

 Τζςςερισ (4) αναγνϊςτεσ ζξυπνων καρτϊν πρατθρίου 

Με τθν προμικεια των ανωτζρω, προβλζπεται καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν του 
Διμου από το ςφςτθμα τθλεματικισ διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων, αποτελεςματικότερθ 
παρακολοφκθςθ του Στόλου Οχθμάτων του Διμου, Ενίςχυςθ προςταςίασ και αςφάλειασ του 
Ρροςωπικοφ των Οχθμάτων, Διαςφάλιςθ διαδικαςιϊν ποιότθτασ κακϊσ επίςθσ και ολοκλθρωμζνθ 
διαχείριςθ των ανεφοδιαςμϊν καυςίμου ςε όλα ςχεδόν τα οχιματα του Δθμοτικοφ Στόλου 
Οχθμάτων. 

 
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ. 
 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ευρϊ 246.288,28€  € ( με Φ.Ρ.Α. ) και κα 
βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου του ζτουσ2022. 
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 ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
 

Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του ΥΡΟΕΓΟΥ 3 κα υλοποιθκοφν και 

ενταχκοφν ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα του Διμου Δυτικισ Σάμου δφο 

υποςυςτιματα υποδομϊν “ζξυπνθσ πόλθσ”, τα οποία κα ενιςχφουν τθν υλοποίθςθ των υπόλοιπων 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του Διμου και κα αποτελοφν κρίςιμα εργαλεία υπόβακρου για τθν 

περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και τθν βελτίωςθ τθσ 

ταχφτθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ςε δθμότεσ και επιχειριςεισ. Το πλθροφοριακό ςφςτθμα κα 

διαςυνδζεται με τα άλλα ςυςτιματα του Διμου ι άλλων μζςω υλοποίθςθσ διεπαφϊν (APIs). Τα 

υποςυςτιματα που κα αναπτυχκοφν είναι: 

 

1. ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ  

2. ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

Αναλυτικά: 

 

3.1 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ  

 

Ο Διμοσ Δυτικισ Σάμου ζχει αποκλειςτικι αρμοδιότθτα κατά τον νόμο ςτθ ςυλλογι, μεταφορά και 

διαχείριςθ απορριμμάτων. Επομζνωσ ζχει τθν αρμοδιότθτα ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων 

θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ του ςυςτιματοσ αποκομιδισ. Θ διαδικαςία είναι εςωτερικι και ο 

ςτόχοσ είναι θ εξοικονόμθςθ πόρων και θ πλθρζςτερθ και αποδοτικότερθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ, ϊςτε να αποφεφγεται υπερφόρτωςθ και ταλαιπωρία των πολιτϊν. 

 

Α. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
  
Α1. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ. 
 
Το περιβάλλον εργαςίασ κα είναι υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Το λογιςμικό κα λειτουργεί με το μοντζλο SaaS (softwareas a service) ςε datacenter του Αναδόχου. 
Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ κα είναι πελάτθ-εξυπθρετθτι, nativeclient ι webapplication 
ςυμβατι με όλουσ τουσ διακζςιμουσ φυλλομετρθτζσ κατά τθν παράδοςθ, από οποιαδιποτε 
γεωγραφικι περιοχι. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ των βαςικϊν λειτουργιϊν του λογιςμικοφ 
μζςω ςυςκευϊν ζξυπνων τθλεφϊνων. Δεν κα απαιτείται θ παροχι server από το Διμο Δυτικισ 
Σάμου.  
Θα ζχει δυνατότθτα υποςτιριξθσ webservices για διαςφνδεςθ με εξωτερικά ςυςτιματα. 
Θα υπάρχει δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του Διμου, αναλόγωσ τθν 
υπθρεςιακι χριςθ των Οχθμάτων. 
Θα γίνεται αυτόματθ ειδοποίθςθ με email ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του ςυςτιματοσ (π.χ 
πρόβλθμα ςτθ βάςθ δεδομζνων, χαρτϊν, δθμιουργίασ αντιγράφου αςφαλείασ βάςθσ δεδομζνων 
κ.τ.λ). 
Οι χριςτεσ κα πρζπει να ζχουν υποχρεωτικά διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα (τρία επίπεδα 
πρόςβαςθσ: Διαχειριςτισ, Δυναμικόσ Χριςτθσ και Απλόσ χριςτθσ) και κα μποροφν ανάλογα με το 
επίπεδο πρόςβαςθσ τουσ να: Ειςάγουν, τροποποιοφν, διαγράφουν δεδομζνα
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Α2. ΣΧΕΣΙΑΚΘ ΒΑΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
 
1.  Πλα τα δεδομζνα του ςυςτιματοσ κα αποκθκεφονται κεντρικά ςε μια κοινι βάςθ δεδομζνων. Θ 
μορφι αποκικευςθσ δεδομζνων κα πρζπει να γίνεται ςε ςχεςιακι βάςθ ζτςι ϊςτε άλλεσ 
εφαρμογζσ να μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα χωρίσ τθν ανάγκθ μετατροπισ αυτϊν ςε 
άλλθ μορφι.  
 
Α3. ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 
 
Το λογιςμικό κα πρζπει να πλθροί υποχρεωτικά όλεσ τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 
 
Α3.1. Εντοπιςμόσ και εποπτεία του ςτόλου Οχθμάτων. 
 
1.   Με τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, πρζπει να είναι εφικτι θ εφρεςθ και θ εποπτεία των 
οχθμάτων ανά κατθγορία οχθμάτων, ι υπθρεςία ι μεμονωμζνο όχθμα. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ 
διαδικαςίασ πρζπει να είναι ο άμεςοσ εντοπιςμόσ του οχιματοσ επάνω ςτο διανυςματικό χάρτθ και 
να αναφζρονται οι κάτωκι πλθροφορίεσ: 
α)  Θμερομθνία, Ϊρα καταγραφισ τθσ κζςθσ, 
β)  Ταχφτθτα του Οχιματοσ, 
γ) Λειτουργικι κατάςταςθ με διαφορετικι χρωματικι απεικόνιςθ (αν είναι ακίνθτο, αν κινείται, ι 
αν ζχει υπερβεί ζνα προκακοριςμζνο όριο μζγιςτθσ ταχφτθτασ οριηόμενθσ από το χριςτθ), 
δ)  Κατθγορία οχιματοσ με διαφορετικό εικονίδιο (Φορτθγό, ΙΧ, απορριμματοφόρο, κ.α.). 
ε) Δυνατότθτα χριςθσ δορυφορικϊν φωτογραφιϊν, 
ςτ) Κατευκυντικότθτα οχιματοσ, 
 
2.  Οι δυνατότθτεσ καταχϊρθςθσ που πρζπει να ζχει ο χριςτθσ είναι: 
Στοιχεία Οχθμάτων, (κωδικόσ, αρικμόσ κυκλοφορίασ, είδοσ οχιματοσ, αρικμόσ πλαιςίου, 
εργοςτάςιο καταςκευισ,  κ.τ.λ). 
 
 
Α3.2. Διαχείριςθ Σθμείων Ενδιαφζροντοσ. 
 
Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ο χριςτθσ, κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα καταχϊριςθσ, 
κατθγοριοποίθςθσ και απεικόνιςθσ  ςθμείων ενδιαφζροντοσ. 
Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα πραγματοποιιςει γεωκωδικοποίθςθ όλων των ςθμείων ςτα οποία 
βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι κάδοι Απορριμμάτων του Διμου Δυτικισ Σάμου, μετά τθν εκτζλεςθ 
υποδειγματικϊν δρομολογίων αποκομιδισ. Για το ςκοπό αυτό, ο Διμοσ Δυτικισ Σάμου μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των ανωτζρω δρομολογίων, κα παραδϊςει ςτθν ανάδοχο εταιρεία, αναλυτικό πίνακα 
εκτζλεςθσ αυτϊν. 
  
Α3.3. Εποπτεία περιοχϊν.  
 
1. Με τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ο χριςτθσ πρζπει να μπορεί να ςχεδιάηει περιοχζσ 
ενδιαφζροντοσ και να ορίηει τα οχιματα που επιτρζπεται να κινοφνται εντόσ αυτϊν. 
2. Να διαχειρίηεται ςθμεία ενδιαφζροντοσ ανά κατθγορία. 
3. Να ζχει δυνατότθτα οριςμοφ εικονιδίου απεικόνιςθσ ανά κατθγορία ςθμείου ενδιαφζροντοσ. 
4.  Να ζχει δυνατότθτα εφρεςθσ διεφκυνςθσ ςτο χάρτθ ι ςθμείου ενδιαφζροντοσ (ανά κατθγορία). 
5. Να ζχει δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτο χάρτθ γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων (γεωγραφικό μικοσ, 
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πλάτοσ). 
6. Το λογιςμικό κα πρζπει να μπορεί να ελζγχει δυναμικά τθ κζςθ των οχθμάτων ςε ςχζςθ με τισ 
επιτρεπόμενεσ περιοχζσ και να ενθμερϊνει το χριςτθ με alarms ςε περιπτϊςεισ όπου κάποιο ι 
κάποια από τα οχιματα βρίςκονται εκτόσ (ι εντόσ) των επιτρεπόμενων περιοχϊν. 
7.  Επίςθσ πρζπει να είναι δυνατι θ αναφορά ςε περιπτϊςεισ όπου κάποιο ι κάποια από τα 
οχιματα βρίςκονταν εκτόσ των επιτρεπόμενων περιοχϊν ςε βάκοσ χρόνου.  
 
 
Α3.4. Θμεριςια Κίνθςθ Οχιματοσ. 
 
1.  Με τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ο χριςτθσ πρζπει να μπορεί να ενθμερϊνεται για κάκε 
ενδιάμεςθ διαδρομι ςε κάκε θμεριςια κίνθςθ οχιματοσ και να παρουςιάηονται τα παρακάτω 
ςτοιχεία: 
α)  Πλεσ οι ςτάςεισ να είναι ταξινομθμζνεσ χρονικά, 
β) Θα πρζπει να παρουςιάηονται ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ κάκε ςτάςθσ και θ διάρκεια τθσ, 
γ) Κάκε ενδιάμεςθ διαδρομι από ςτάςθ ςε ςτάςθ, με τθ διανυκείςα απόςταςθ, τθ μζςθ και τθ 
μζγιςτθ ταχφτθτα διαδρομισ τθν βακμολόγθςθ οδθγικισ ςυμπεριφοράσ ανά κίνθςθ και τθ διάρκεια 
τθσ, 
δ) Συγκεντρωτικά ςτοιχεία όπωσ, θ ςυνολικι θμεριςια απόςταςθ που διζνυςε το όχθμα, θ 
ςυνολικι διάρκεια τθσ κίνθςθσ, και θ ςυνολικι διάρκεια των ςτάςεων, 
ε) Πλα τα ανωτζρω πρζπει να παρουςιάηονται ςε αναφορά. Θ αναφορά πρζπει να είναι 
εκτυπϊςιμθ και να είναι δυνατι θ αποκικευςθ τθσ ςε θλεκτρονικι μορφι, 
2.  Αναφορζσ – παραμετροποιιςεισ: 
α)  Ανά όχθμα, 
β)  Ανά ςθμείο ενδιαφζροντοσ, 
γ)  Επιλογι αιςκθτιρων, 
δ)  Επιλογι κατϊτατου ορίου ταχφτθτασ, 
ςτ)  Επιλογι ελάχιςτθσ διάρκειασ ςτάςθσ, 
3.  Ειδοποιιςεισ για γεγονότα/ενεργοποίθςθ αιςκθτιρων, με 
α)  Email, 
β)  SMS, 
γ)  Επί τθσ οκόνθσ του λογιςμικοφ(Pop-upwindow). 
 
Α3.5. Κίνθςθ Στόλου Οχθμάτων. 
 
1. Με τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία κα πρζπει να γίνεται και αναπαράςταςθ των δρομολογίων των 
οχθμάτων επί του θλεκτρονικοφ χάρτθ που κα περιλαμβάνει ςτοιχεία όπωσ: 
α)  Απεικόνιςθ των ςθμείων ςυλλογισ κάδων (ςτάςεισ), 
β) Κατθγοριοποίθςθ των οχθμάτων και απεικόνιςθ με διαφορετικό εικονίδιο ανά κατθγορία. 
2. Ραρακολοφκθςθ οχθμάτων και προγραμματιςμζνων δρομολογίων, ςε πραγματικό χρόνο, πάνω 
ςε ψθφιακό χάρτθ, με δυνατότθτα εμφάνιςθσ: 
α)  Ονόματοσ Οχιματοσ (Ρινακίδα), 
β)  Μζρα και ϊρα τελευταίασ ενθμζρωςθσ, 
γ)  Κατάςταςθ αιςκθτιρων. 
3.  Αυτόματθ ανανζωςθ τθσ κζςθσ του οχιματοσ πάνω ςτο ψθφιακό χάρτθ. 
4.  Ραρακολοφκθςθ οχθμάτων, ςε πραγματικό χρόνο, ςε ξεχωριςτό παράκυρο/πλαίςιο, με τισ εξισ 
πλθροφορίεσ: 
α)  Ονόματοσ Οχιματοσ (Ρινακίδα), 
β)  Τμιμα/Διεφκυνςθ (Υπθρεςία που ανικει), 
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γ)  Κατάςταςθ οχιματοσ (ςε πραγματικό χρόνο), 
δ)  Μζρα και ϊρα τελευταίασ ενθμζρωςθσ, 
ςτ) Κατάςταςθ αιςκθτιρων, 
η)  Γεωγραφικι κζςθ (Διεφκυνςθ). 
5.  Εμφάνιςθ ςυνολικοφ δρομολογίου με, 
α)  Χρόνο ζναρξθσ, 
β)  Χρόνο λιξθσ, 
γ)  Ακριβι πορεία, 
δ)  Ταχφτθτα κίνθςθσ, 
ε)  Στάςεισ, 
ςτ) Διάρκεια ςτάςεων, 
η)   Διανυκζντα χιλιόμετρα. 
6.  Επίςθσ ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να ενθμερϊνεται για τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του 
ςτόλου των οχθμάτων ι κάποιασ ομάδασ αυτοφ και να αναηθτά διαδρομζσ ςε οριηόμενεσ 
θμερομθνίεσ ανά όχθμα, θμερομθνία και ϊρα. 
7.  Πλα τα ανωτζρω πρζπει να παρουςιάηονται ςε αναφορά. Αναλυτικά κα πρζπει να εμφανίηονται: 
α)  Θ ςυνολικι απόςταςθ που κάλυψε το κάκε όχθμα (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το 
χριςτθ), 
β)  Συνολικόσ χρόνοσ ςτάςεων που είχε το κάκε όχθμα  (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το 
χριςτθ), 
γ)  Συνολικόσ χρόνοσ Κίνθςθσ  που είχε το κάκε όχθμα  (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το 
χριςτθ), 
δ)  Μζςθ και μζγιςτθ ταχφτθτα κάκε οχιματοσ  (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το 
χριςτθ), 
8.  Ιδιαίτερα για τα μθχανιματα ζργων και απορριμματοφόρα, κα υπάρχει αναφορά και για τθν εν 
ςτάςθ παραγωγι ζργου τουσ (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το χριςτθ), 
9. Επίςθσ, τα ανωτζρω ςτοιχεία πρζπει να παρουςιάηονται ακροιςτικά ανά μινα ςε ςυνοπτικι 
ετιςια αναφορά αλλά και ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ από το χριςτθ. 
 
Α3.6. Διαχείριςθ Λειτουργίασ Οχθμάτων κακαριότθτασ  
 
1.  Αφοφ προθγθκεί εγκατάςταςθ  υδραυλικοφ τφπου αιςκθτιρα για τθν ανφψωςθ των κάδων ςτα 
οχιματα κακαριότθτασ του Διμου, ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί ςε 
πραγματικό χρόνο τθ λειτουργικι κατάςταςθ των εν λόγω οχθμάτων/μθχανθμάτων.  
2.  Επίςθσ κα πρζπει να μπορεί να εκτυπϊνει αναφορζσ που κα περιζχουν πλθροφορίεσ για: 
α) Τόποσ, χρόνοσ, ςυχνότθτα και διάρκεια ανφψωςθσ κάδου ςε θμεριςια βάςθ για κάκε τομζα 
κακαριότθτασ,  
β) Συχνότθτα ανφψωςθσ κάδου ανά τοποκεςία και χρονικι ςτιγμι ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ. 
 
Α3.7.  Διαχείριςθ Τακτικϊν ςυντθριςεων.  
 
1. Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να ειςάγει ςε υπάρχουςα φόρμα 
τον αρικμό των ωρϊν λειτουργίασ και τον αρικμό των χιλιομζτρων που απαιτοφνται μζχρι τθν 
επόμενθ ςυντιρθςθ (ςε τακτικι και ςε αλλαγι λαδιϊν) και το Λογιςμικό να τον ενθμερϊνει με 
αυτόματο τρόπο για τισ εκκρεμείσ ςυντθριςεισ κάτω από τρείσ διαφορετικοφσ ελζγχουσ και με 
γνϊμονα  “όποιο από τα τρία ζρκει πρϊτο’’. 
α) Με βάςθ το χρονικό διάςτθμα που κα παρζλκει (12 μινεσ για τθν τακτικι ςυντιρθςθ, 6 μινεσ 
για τθν αλλαγι λαδιϊν), 
β) Με βάςθ τα διανυκζντα χιλιόμετρα ςε ςχζςθ με τθν τιμι που ζχει κακοριςτεί από το χριςτθ ςτθ 
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φόρμα πλθροφοριϊν για κάκε όχθμα ξεχωριςτά, 
γ) Με βάςθ τισ ϊρεσ λειτουργίασ (για όποια οχιματα απαιτείται) ςε ςχζςθ με τθν τιμι που ζχει 
κακοριςτεί από το χριςτθ ςτθ φόρμα πλθροφοριϊν για κάκε όχθμα ξεχωριςτά. 
2. Πλα τα παραπάνω κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ αναφορϊν (ςε οριηόμενεσ 
θμερομθνίεσ) ςχετικζσ με τισ ςυντθριςεισ που εκκρεμοφν κακϊσ και για όςεσ ζχουν τακτοποιθκεί 
ςε τακτικζσ και ςε αλλαγι λαδιϊν ξεχωριςτά.  
 
 
Α3.8. Ειδοποίθςθ χρθςτϊν για τισ ανανεϊςεισ πιςτοποιθτικϊν των Οχθμάτων (ΚΤΕΟ, Κάρτα 
καυςαερίων, αςφάλειεσ, ζλεγχο ISO μθχανθμάτων κ.α). 
 
1. Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται με alert (με ειδικι φόρμα 
ςτο λογιςμικό) όταν πλθςιάηει ο χρόνοσ ανανζωςθσ των διαφόρων πιςτοποιθτικϊν των Οχθμάτων.  
 
2.  Επίςθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται με αναφορά. 
 
Α3.9. Ειδοποίθςθ χρθςτϊν για τθν κατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν (μπαταριϊν) των οχθμάτων. 
 
1. Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται με alert (ειδικι φόρμα 
ςτο λογιςμικό) όταν ανιχνεφςει το ςφςτθμα διακοπι ι χαμθλι τάςθ ςτισ μπαταρίεσ των οχθμάτων. 
Επιπλζον το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ανιχνεφςει αν θ χαμθλι τάςθ οφείλεται ςε 
παρατεταμζνθ ακινθςία του οχιματοσ ι ςε δυςλειτουργία του κυκλϊματοσ φόρτιςθσ των 
μπαταριϊν (δυναμό). Να αναλυκεί θ μεκοδολογία που ακολουκείται. 
2. Επίςθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται με αναφορά (ςε οριηόμενο από το χριςτθ χρονικό 

διάςτθμα). 
 
Α3.10. Ειδοποίθςθ χρθςτϊν για υπζρβαςθ ορίου ταχφτθτασ των οχθμάτων. 
 
1. Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται με ειδικι φόρμα ςτο 
λογιςμικό εάν οποιοδιποτε όχθμα, ξεπεράςει κάποιο οριηόμενο από το χριςτθ ανϊτατο όριο 
ταχφτθτασ.  
2. Επίςθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται με αναφορά ςε ετιςια βάςθ ι (ςε οριηόμενο από το χριςτθ 
χρονικό διάςτθμα) και με μινυμα ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι για τα ανωτζρω ςυμβάντα. 
3. Επίςθσ κα ενθμερϊνει με τθν ίδια λογικι, τθν υπζρβαςθ ανωτζρασ ταχφτθτασ οριςμζνθσ από το 
χριςτθ ςε οποιοδιποτε άλλο όχθμα του Διμου.   
 
 
Α3.11. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 
 
Το λογιςμικό κα πρζπει να πλθροί επίςθσ τισ παρακάτω τεχνικζσ δυνατότθτεσ: 
 
α)Σφςτθμα διαχείριςθσ ανεφοδιαςμϊν. 
1) Θα αποτελείται από ζνα αναγνϊςτθ καρτϊν, που κα βρίςκεται ςτο χϊρο του ςυμβαλλόμενου 
πρατθρίου καυςίμων.  
2) Το λογιςμικό καταχϊρθςθσ των ανεφοδιαςμϊν καυςίμου κα εγκαταςτακεί ςτο χϊρο του 
ςυμβαλλόμενου πρατθρίου καυςίμων και το λογιςμικό διαχείριςθσ ανεφοδιαςμϊν καυςίμου, κα 
βρίςκεται ςτο κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ.  
3) Σε κάκε όχθμα κα αντιςτοιχεί ςε μια ζξυπνθ κάρτα. 
4) Κατά τον ανεφοδιαςμό καυςίμου, ο οδθγόσ κα ειςάγει τθν κάρτα ςτον αναγνϊςτθ καρτϊν, και 
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κα ειςάγει τον κωδικό αρικμό του ονόματοσ του, ενϊ ο υπάλλθλοσ του πρατθρίου κα πλθκτρολογεί 
τον όγκο των καυςίμων που εφοδίαςε και τον αρικμό του εκδοκζντοσ παραςτατικοφ τθσ Αντλίασ.  
Στθ ςυνζχεια,  
5) Θα καταχωροφνται αυτόματα ςτθν κεντρικι βάςθ δεδομζνων, θ θμερομθνία/ϊρα 
ανεφοδιαςμοφ, ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του οχιματοσ, θ ζνδειξθ του χιλιομετρθτι, θ ζνδειξθ του 
ωρομετρθτι του οχιματοσ εφόςον υπάρχει, το όνομα του υπαλλιλου του Διμου και ο αρικμόσ του 
εκδοκζντοσ παραςτατικοφ (Δελτίο Αποςτολισ). 
Σθμειϊνεται ότι, κα υπάρχει δυνατότθτα καταχϊρθςθσ του παραςτατικοφ (Δελτίου Αποςτολισ), ςε 
μεταγενζςτερο χρόνο ςτθ βάςθ δεδομζνων, εφόςον ο πρατθριοφχοσ δεν εκδϊςει άμεςα αυτό και 
το οποίο κα ςυςχετίηεται από τον αρικμό του εκδοκζντοσ παραςτατικοφ τθσ αντλίασ. 
6) Επίςθσ, κα γίνεται αυτόματοσ ζλεγχοσ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του οχιματοσ και θ ταυτοποίθςθ 
τθσ με τθ κζςθ του πρατθρίου. 
7) Τζλοσ, κα εκτυπϊνεται αρικμθμζνθ αναφορά-εντολι προμικειασ (από ειδικι φόρμα που κα 
δοκεί ςχζδιο τθσ από το Διμο), ςτθν οποία κα παρουςιάηονται τα ςτοιχεία τθσ ςυναλλαγισ ϊςτε να 
εκτυπϊνεται και να γίνεται ςυρραφι του εντφπου με το Δελτίο Αποςτολισ του κάκε 
ανεφοδιαςμοφ.  
8) Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ κα επιτρζπει επίςθσ, τθν εφκολθ απεγκατάςταςθ και 
εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ, δίχωσ εξάρτθςθ από ςυγκεκριμζνα πρατιρια.  
9) Επίςθσ, κα είναι δυνατι και θ ςυνεργαςία με περιςςότερα του ενόσ πρατιριου ταυτόχρονα, ςε 
περίπτωςθ που χρειαςτεί. 
10) Για κάκε όχθμα κα υπάρχει θ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ και απενεργοποίθςθσ από το χριςτθ 
ταυτόχρονα μζχρι δφο καρτϊν, για τθν κάλυψθ ζκτακτθσ περίπτωςθσ που παραςτεί ανάγκθ να 
χρθςιμοποιθκεί θ δεφτερθ (εφεδρικι κάρτα), για τθν αυτόματθ καταχϊρθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων 
των πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ανεφοδιαςμοφ καυςίμου. 
11) Οι ζξυπνεσ κάρτεσ κα παραδοκοφν εκτυπωμζνεσ με το λογότυπο του Διμου και τον αρικμό 
πινακίδασ  του οχιματοσ, ενϊ για τισ εφεδρικζσ μόνο το λογότυπο του Διμου. 
12) Επίςθσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα από το χριςτθ, να απενεργοποιεί ςτα οχιματα και ιδιαίτερα 
ςτα μθχανιματα Ζργων, τθν λειτουργία του αυτόματου ελζγχου γεωγραφικισ κζςθσ. Αυτό 
χρειάηεται διότι, λόγω τθσ φφςθσ των ανωτζρω μθχανθμάτων δεν είναι αρκετζσ φορζσ πρακτικά 
εφικτό, να τροφοδοτοφνται καφςιμο κατευκείαν από το Ρρατιριο. 
13)Στθ ςυνζχεια και προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ του 
Διμου για να πλθκτρολογεί δεδομζνα ςε υπάρχουςα βάςθ δεδομζνων από λογιςμικό του Διμου 
που διαχειρίηεται τα καφςιμα και αποδίδει ςτατιςτικά ςτοιχεία για τον προχπολογιςμό και τθν 
κατανάλωςθ καυςίμων του κάκε οχιματοσ ξεχωριςτά, κα απαιτθκεί τα παραπάνω δεδομζνα να 
καταχωροφνται αυτόματα.  
14)  Ρροσ το ςκοπό αυτό ο ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει κανάλι εξαγωγισ δεδομζνων (webservice) 
για να ειςάγονται τα δεδομζνα ςτθ υπάρχουςα βάςθ δεδομζνων του Διμου όπωσ: 
α) Αρικμόσ κυκλοφορίασ Οχιματοσ,  
β) Ζνδειξθ Χιλιομετρθτι,  
γ) ζνδειξθ ωρομετρθτι,   
δ) ποςότθτα καυςίμων ςε λίτρα,  
ε) θμερομθνία,  
ςτ) ϊρα ανεφοδιαςμοφ,  
η) το όνομα του υπαλλιλου του κάκε ανεφοδιαςμοφ,  
θ) ο αφξων αρικμόσ τθσ αναφοράσ (εντολισ προμικειασ καυςίμων) και  
κ) ο αρικμόσ του εκδοκζντοσ Δελτίου Αποςτολισ του Ρρατθριοφχου.  
15) Ο ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει εκτυπϊςιμθ αναφορά κατάςταςθσ ανεφοδιαςμϊν με ςτοιχεία: 
Αρ. κυκλοφορίασ Οχιματοσ, Καταςκευαςτισ, Τφποσ Οχιματοσ, καφςιμο, Κυβικά, Ιςχφσ, 
Φορολογιςιμθ Ιςχφσ, Χωρθτικότθτα εηερβουάρ, δικαιοφμενα λίτρα ςτα 1200 χιλιόμετρα/ μινα, 
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λίτρα που δικαιοφται ςτα χιλιόμετρα που διάνυςε, λίτρα που προμθκεφτθκε, διανυκζντα 
χιλιόμετρα, Κατανάλωςθ (λτ/χλμ) ανά 1200 χιλιόμετρα/ μινα, πραγματικι.  
Σκοπόσ των ανωτζρω είναι να εκδίδονται ςωςτά και αυτόματα οι απαραίτθτεσ αναφορζσ ελζγχου 
κατανάλωςθσ καυςίμων ςφμφωνα με τθν Υπ. Απ. 1450/550/82 και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
όπωσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν. 
Ενθμερωτικά:  
α) Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί κατανάλωςθσ καυςίμων κρατικϊν αυτοκινιτων, τα 
καφςιμα που δικαιοφται κάκε αυτοκίνθτο το μινα υπολογίηονται κατά προςζγγιςθ για διαδρομι 
1.200 χιλιομζτρων. Θ υπζρβαςθ των ορίων απαγορεφεται.  
β)  Από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προκφπτει ότι το κάκε αυτοκίνθτο των Ο.Τ.Α. επιτρζπεται να 
καταναλϊνει καφςιμα, που κακορίηονται ςε μθνιαία βάςθ για διαδρομι περίπου 1.200 
χιλιομζτρων. 
γ) Συγκεκριμζνα θ κατανάλωςθ για κάκε αυτοκίνθτο ςυναρτάται με τον αρικμό των 
φορολογιςιμων ίππων του και το αρικμό των διανυκζντων χιλιομζτρων. Ο προςδιοριςμόσ των 
δικαιοφμενων λίτρων καυςίμων κακορίηεται από τον τφπο: 

Χ = Κ  Δ /1200 
Ππου:  
Χ = θ επιτρεπόμενθ κατανάλωςθ καυςίμων,  
Κ = θ κατανάλωςθ καυςίμων με βάςθ τουσ φορολογιςιμουσ ίππουσ, όπωσ αυτι κάκε φορά ιςχφει 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και  
Δ = τα χιλιόμετρα που διινυςε το αυτοκίνθτο το ςυγκεκριμζνο μινα. 
16) Για να μπορεί να πραγματοποιθκεί ο παραπάνω ζλεγχοσ, ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να 
ειςάγει ςε υπάρχουςα φόρμα τθν τιμι τθσ μζγιςτθσ δικαιοφμενθσ ποςότθτασ λίτρων ανά όχθμα 
ςφμφωνα με τθν κάκε φορά ιςχφουςα νομοκεςία.  
17) Πλα αυτά κα πρζπει να εμφανίηονται ςε μία (1) υπό οριηόμενεσ θμερομθνίεσ αναφορά ανά 
υπθρεςία  
18) Ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται για τθ ποςότθτα των λίτρων που επιπλζον επιτρζπεται 
να προμθκευτεί το κάκε όχθμα, ςφμφωνα με τα κάκε φορά διανυόμενα χιλιόμετρα που ζχει τθν 
ϊρα τθσ πλιρωςθσ και τα ανϊτατα όρια κατανάλωςθσ. 
19) Εκτόσ των ανωτζρω αναφορϊν κα πρζπει να δθμιουργθκεί και μία αναφορά ςε οριηόμενεσ 
θμερομθνίεσ από το χριςτθ  
20) Θ διαδικαςίεσ αυτζσ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα να γνωρίηει το Γραφείο Κίνθςθσ τουσ 
ανεφοδιαςμοφσ ςε πραγματικό χρόνο, να ςυγκρίνει τθ μζςθ κατανάλωςθ και κατανάλωςθ 
καυςίμου ανάμεςα ςε διαδοχικοφσ ι όχι ανεφοδιαςμοφσ, να τθρεί αρχείο ανεφοδιαςμϊν ανά 
θμζρα ι  και ανά όχθμα, να γίνεται εφκολθ ταυτοποίθςθ των τιμολογίων πϊλθςθσ καυςίμου και να 
κάνει γριγορο, ςωςτό και πλιρθ ζλεγχο κατανάλωςθσ καυςίμων για τθν Υπθρεςία Επιτρόπου. 
 
Α3.12. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 

 

Το λογιςμικό κα ζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ ςυμπλιρωςθσ διαταγϊν πορείασ & δελτίων 

κίνθςθσ. Πλα τα δεδομζνα που απαιτοφνται για τθ ςυμπλιρωςθ των ακόλουκων θλεκτρονικϊν 

αναφορϊν, κα προζρχονται από τθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ τθλεματικισ διαχείριςθσ 

ςτόλου οχθμάτων. Θα περιλαμβάνεται θ ενδιάμεςθ διαδικαςία απεικόνιςθσ των δεδομζνων ανά 

θλεκτρονικι αναφορά, ϊςτε να είναι δυνατι θ επεξεργαςία/επιδιόρκωςθ των δεδομζνων. 

 





  

53  

i.Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ διαταγισ πορείασ: 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ    Φ.Ι: 16 PS. ΚΑΥΣΙΜΟ: Ρ.Κ 
ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΣΑΜΟΥ  
(1) …………………………………. 

ΔΙΑΣΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑ 
 
Εγκρίνουμε όπωσ το (2) …………… κινθκεί  
 
τθν (3) ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Σκοπόσ διακίνθςθσ (4) ……………………………………………………………………………. 
 
Ακολουκθτζο δρομολόγιο (5)  Σε όλα τα ςθμεία ςυλλογισ-αποκομιδισ απορριμμάτων 
 
 
Διάρκεια απαςχολιςεωσ του οχιματοσ: (6)   
 
Επιβαίνοντα πρόςωπα: (7)                    
 

1. ….……………………………………………………………………………….............................. 

2. ….……………………………………………………………………………….............................. 

3. ………………….…………………………………………………………………………………….  

4. ……………………………………………………………………………………………………….. 

Φορτίο: (8) (Σε περιπτϊςεισ μεταφοράσ φορτίου)    Μεταφορά ανταλλακτικϊν-υλικϊν-  
 
 

Ο Ρρ/νοσ Τμιματοσ 
           

          

          

             

Διευκρινίςεισ για τουσ εντόσ παρενκζςεωσ αρικμοφσ: 

1. Ο τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που απαςχολεί το όχθμα. 

2. Ο αρ. πινακίδασ του οχιματοσ και το είδοσ αυτοφ π.χ  ΚΘΥ 4000  Απορριμματοφόρο, 

επιβατικό, φορτθγό, δίκυκλο, φορτωτισ,  καλακοφόρο  κ.λπ. 

3. Θ  θμερομθνία που κα γίνει θ κίνθςθ π.χ. (Δευτζρα 19-08-2020) 

ΡΟΣΟΧΘ: Θ Διαταγι πορείασ και το Δελτίο κίνθςθσ οχθμάτων παραδίνονται 
ςτο γραφείο τθσ υπθρεςίασ που ανικει ο οδθγόσ μετά το τζλοσ του 
δρομολογίου.  
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4. Σαφισ διατφπωςθ του ςυγκεκριμζνου υπθρεςιακοφ ςκοποφ για τον οποίο κινείται το όχθμα 

π.χ (αποκομιδι απορριμμάτων, ογκωδϊν αντικειμζνων, μεταφορά προςωπικοφ για 

αυτοψία δρόμου. 

5. Το δρομολόγιο μετάβαςθσ & επιςτροφισ κα διατυπϊνεται λεπτομερϊσ δια των κυριοτζρων 

ςτακμϊν (π.χ. Χϊροσ ςτάκμευςθσ Διμου – Ραραλία - επιςτροφι), εκτόσ και αν υπάρχει 

κακοριςμζνθ διαδρομι που αναγράφεται ςε άλλα ζντυπα τθσ Υπθρεςίασ, που τότε κα 

αναφζρεται  θ ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια  π.χ. (“περιφζρεια Α’’ ςτθν περίπτωςθ 

αποκομιδισ). 

6. Φςτερα από επιμελι υπολογιςμό κα αναγράφεται ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε ϊρεσ  ι τα 

χιλιόμετρα που διάνυςε το ςυγκεκριμζνο όχθμα. 

7. Θα αναγράφονται τα ονόματα των προςϊπων και θ υπθρεςιακι τουσ ιδιότθτα π.χ (Ιωάννθσ 

Ραπαδόπουλοσ Οδθγόσ). 

8. Σε  περιπτϊςεισ που το ςυγκεκριμζνο όχθμα  είναι φορτθγό,  κα αναγράφεται το είδοσ του 

φορτίου π.χ (μεταφορά εργαλείων ι απορριμμάτων - ογκϊδθ αντικείμενα - κλαδιά - πίςςα  

- χαλίκι - άμμοσ κ.λ.π).   
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ii.Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ δελτίου κίνθςθσ: 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΚΙΝΗΗ ΔΗΜ. ΑΤΣ/ΣΟΤ & ΑΠΑΧΟΛΗΕΩ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ……/………/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

56  

 

iii.Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ ςυγκεντρωτικοφ θμερολογίου κίνθςθσ: 
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Α.3.13ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣTΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 

Το λογιςμικό κα ζχει τθ δυνατότθτα αυτοματοποιθμζνθσ ςχεδίαςθσ βζλτιςτου δρομολογίου για 
τθν αποκομιδι απορριμμάτων με χριςθ γεωγραφικϊν δεδομζνων με ςυγκοινωνιακό υπόβακρο. Οι 
παράμετροι που κα υπολογίηονται για τθ βελτιςτοποίθςθ του δρομολογίου είναι: 

i. Θζςεισ κάδων απορριμμάτων 

ii. Διακεςιμότθτα απορριμματοφόρων 

iii. Ωφζλιμο βάροσ απορριμματοφόρων 

iv. Μζγιςτθ διάρκεια δρομολογίου 

Τα βζλτιςτα δρομολόγια κα αποτυπϊνονται ψθφιακά και κα υπάρχει θ δυνατότθτα αποκικευςθσ 
με ςκοπό των απολογιςτικό ζλεγχοσ από τθν  υπθρεςία με χριςθ των αιςκθτιρων ανφψωςθσ 
κάδου που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ςτα οχιματα. Επιπλζον ο χριςτθσ κα μπορεί, τουλάχιςτον, 
να: 

1. Απεικονίηει τουσ κάδουσ πάνω ςτο χάρτθ, 
2. Επιλζγει manually κάδουσ προκειμζνου να δθμιουργιςει δρομολόγια, 
3. Επιλζγει περιοχζσ μζςα ςτισ οποίεσ βρίςκονται κάδοι και να ορίηει τα κριτιρια για να 

δθμιουργθκοφν δρομολόγια, 
4. Απεικονίηει τα παραχκζντα δρομολόγια ςτο χάρτθ με διαφορετικι χρωματικι απεικόνιςθ, 
5. Να αλλάηει ςθμεία μεταξφ δφο (ι περιςςοτζρων) δρομολογίων πάνω ςτο χάρτθ, 

Το λογιςμικό βελτιςτοποίθςθσ δρομολογίων κα πρζπει να λειτουργεί ακόμα και αν οι υπολογιςτζσ 
δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (offline).  
 
 
 
Β. ΧΑΤΕΣ. 
 
Β1.  Γεωγραφικά ψθφιακά υπόβακρα. 
 
Τα γεωγραφικά ψθφιακά υπόβακρα (Διανυςματικοί χάρτεσ) που κα παρζχονται από το ςφςτθμα κα 
περιλαμβάνουν: 
α) 
1) Εκνικό, επαρχιακό οδικό δίκτυο ςε κλίμακα 1:20.000. 
2) Αςτικό οδικό δίκτυο τθσ Ελλάδοσ ςε κλίμακα 1:10.000. 
3) Κατεφκυνςθ, αρίκμθςθ οδϊν για το ςφνολο του Νομοφ Δυτικισ Σάμου με υποχρζωςθ αναδόχου 
για τθ διόρκωςθ ςυγκοινωνιακϊν δεδομζνων εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν από τθν αναγγελία 
των αλλαγϊν. 
4)  Πλουσ τουσ οικιςμοφσ τθσ Ελλάδοσ (Κωμοπόλεισ, Κοινότθτεσ, χωριά). 
5)  Χωμάτινο οδικό δίκτυο Ν. Δυτικισ Σάμου. 
6)  Ακτογραμμι. 
7)  Σθμεία ενδιαφζροντοσ (Εκκλθςίεσ, πάρκα κλπ). 
 
Θ τεκμθρίωςθ των ανωτζρω χαρακτθριςτικϊν του γεωγραφικοφ ψθφιακοφ υποβάκρου 
πραγματοποιείται με υπεφκυνθ διλωςθ/βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι τουσ. Στθν εν λόγω 
βεβαίωςθ, κα αναφζρεται υποχρεωτικά θ αδειοδότθςθ του γεωγραφικοφ ψθφιακοφ υποβάκρου 
ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ. 
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β)  Να υπάρχει θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ ενεργοφ χάρτθ (με επιλεγμζνο περιεχόμενο). 
γ)  Να υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ χάρτθ ςε θλεκτρονικό αρχείο. 
 
Β2. Επεξεργαςία διανυςματικοφ χάρτθ 
 
Ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ και ζγκυρθσ γεωκωδικοποίθςθσ (geocoding) 
ςθμείων ενδιαφζροντοσ (π.χ. ειςαγωγι ςτοιχείων που αφοροφν τθ κζςθ των κάδων κακαριότθτασ) 
και να προςκζτει τμιματα του οδικοφ δικτφου, να τα επεξεργάηεται κακϊσ και να δίνει νζεσ 
ονομαςίεσ ςτα νζα τμιματα του οδικοφ δικτφου με βάςθ τα επίπεδα πρόςβαςθσ ωσ αναφζρκθκε 
αρχικά. 
 
Γ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΘΣ. 
 
Οι ςυςκευζσ τθλεματικισ, πρζπει να πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 
πρόλθψθ ατυχθμάτων και προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
Συγκεκριμζνα : 
α) Θα πρζπει να είναι τζτοιασ καταςκευισ, οφτωσ ϊςτε να εκπζμπουν τθν ελάχιςτθ δυνατι 
ραδιενζργεια προσ το περιβάλλον αλλά και προσ τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται πλθςίον του. 
β) Θα πρζπει να πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για πρόλθψθ ατυχθμάτων και 
προςταςία των εργαηομζνων. 
Οι ςυςκευζσ κα πρζπει να ζχουν τα κάτωκι χαρακτθριςτικά: 
α) Θα πρζπει να είναι αμεταχείριςτεσ, τελευταίασ τεχνολογίασ, να ζχουν τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο ετϊν, χωρίσ τθν ανάγκθ επιτόπου προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. 
β)  Να ζχουν τα κάτωκι: 
1)  Ριςτοποιθτικό CE, 
2) Λειτουργία υπό τάςθ +6VDC ζωσ +35VDC (για χριςθ ςε επιβατικά ι μεγάλα οχιματα) με 
προςταςία υπερτάςεων και ανάςτροφθσ πολικότθτασ. 
3)  Θερμοκραςία λειτουργίασ από -20 ζωσ +60 βακμοφσ Κελςίου, 
4) Να ζχει τθ δυνατότθτα καταγραφισ τθσ διαδρομισ κάκε 2 δευτερόλεπτα κατϋ ελάχιςτο. 
5) Να ζχει τισ απαραίτθτεσ ψθφιακζσ και αναλογικζσ ειςόδουσ-εξόδουσ για να είναι εφικτι θ 
μζτρθςθ καταςτάςεων και φυςικϊν μεγεκϊν 
6)  Να ζχει δυνατότθτα επζκταςθσ αρικμοφ ψθφιακϊν ειςόδων/εξόδων, 
7)  Να διακζτει ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ μζςω GPS  και  GLONASS ι GALILEO. 
8)  Να διακζτει χρόνο απόκτθςθσ δεδομζνων Reacquisitioncold< 30sec. Aidedstart< 5 sec. 
Reacquisition< 2 sec. 
9)  Θ παρεχόμενθ ακρίβεια ςτον εντοπιςμό κζςθσ να είναι κατά CEP (CircularErrorProbability) ≤ 
2,5m πραγματικό χρόνο. 
10) Κεραία ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ κζςθσ υψθλισ απόδοςθσ για προςδιοριςμό τθσ γεωγραφικισ 
κζςθσ 70 καναλιϊν με λειτουργία UDR (UntetheredDeadReckoning) 
11) Μνιμθ αποκικευςθσ μετριςεων που να εξαςφαλίηει χωρθτικότθτα μνιμθσ για διάςτθμα 
τουλάχιςτον 8 θμερϊν. 
12) Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ τθσ ςυςκευισ τθλεματικισ με H/Y (ι smartphone) εντόσ του οχιματοσ 
με αςφρματθ ηεφξθ (Bluetooth ι Wi-Fi). Θ διεπαφιBluetooth (ι WiFi) κα πρζπει να είναι onboard 
ςτθν τθλεματικι ςυςκευι, 
13) Να διακζτει ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για να μθν εκφορτίηονται οι ςυςςωρευτζσ των 
οχθμάτων ςε παρατεταμζνεσ ςτάςεισ με κατανάλωςθ ςε κατάςταςθ παρατεταμζνθσ ςτάςθσ 
μικρότερθ του 0.1 Watt, 
14) Μετάδοςθ δεδομζνων μζςω υπθρεςίασ κινθτισ τθλεφωνίασ GPRS και 4G, 
15) Να ζχει ικανότθτεσ για αποςτολι και παραλαβι μθνυμάτων SMS, 
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16) Να διακζτει ενςωματωμζνο επιταχυνςιόμετρο τριϊν αξόνων και γυροςκόπιο, 
17) Να διακζτει  εςωτερικι μπαταρία τουλάχιςτον 2000mAh ϊςτε να λειτουργεί ακόμθ και μετά 
τθν αποςφνδεςθ τθσ από το θλεκτρικό κφκλωμα του οχιματοσ για τουλάχιςτον 15 ϊρεσ από τθ 
διακοπι θλεκτροδότθςθσ. 
18) Να διακζτει  μθχανιςμό για τθν ανίχνευςθ τθσ λειτουργίασ ι όχι, του κινθτιρα του οχιματοσ. 
19) Να ζχει δυνατότθτα  μζτρθςθσ τροφοδοςίασ και αποςτολι alert για τθν αποςφνδεςθ θλεκτρικισ 
τροφοδοςίασ ι μειωμζνθσ τάςθσ τροφοδοςίασ, 
20) Να ζχει δυνατότθτα ελζγχου, αναβάκμιςθσ και παραμετροποίθςθσ τθσ ςυςκευισ μζςω δικτφου 
κινθτισ τθλεφωνίασ GPRS και γραφικοφ περιβάλλοντοσ, 
21) Να ζχει μία κφρα RS232 και μία τουλάχιςτον κφρα microUSB για επικοινωνία με εξωτερικζσ 
ςυςκευζσ (πχ ςφςτθμα ηφγιςθσ κάδου), 
22) Λειτουργία βακμολόγθςθσ οδθγικισ ςυμπεριφοράσ με διαχωριςμό επιταχφνςεων & 
επιβραδφνςεων με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αςφάλειασ προςωπικοφ και δθμοτϊν. Θ 
δυνατότθτα αυτι κα παρζχεται δίχωσ ςφνδεςθ με το CanBus του οχιματοσ ϊςτε να λειτουργεί και 
ςε οχιματα παλαιότερθσ τεχνολογίασ, 
23) Να ζχει κφρα ςυλλογισ δεδομζνων από το Can-bus του οχιματοσ μζςω επαγωγικισ 
διαςφνδεςθσ, 
24) Να ζχει δυνατότθτα ανίχνευςθσ κακόβουλων ενεργειϊν (GSMJammerDetection),   
25) Τρόπο εγκατάςταςθσ που να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια τθσ ςυςκευισ από κακόβουλεσ πράξεισ. 
Πλα τα ανωτζρω κα πιςτοποιοφνται  από το τεχνικό φυλλάδιο (technicalmanual) του εξοπλιςμοφ, 
όπωσ ζχει ςυνταχκεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία,  
 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΗΥΓΙΣΘΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΔΩΝ 

Το ςφςτθμα ηφγιςθσ και ταυτοποίθςθσ κάδων χρθςιμοποιεί ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ για τθν 
αναγνϊριςθ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κάδου κακϊσ και τθν καταγραφι του βάρουσ των, κατά 
τθν ανφψωςθ τουσ ςτθν υπερκαταςκευι του απορριμματοφόρου. Θ θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ 
πραγματοποιείται μζςω αντιςτοίχιςθσ RFIDβαρζωσ τφπου. Τα απορριμματοφόρα κα διακζτουν 
αναγνϊςτθ RFIDTAGS και ζνα προγραμματιηόμενο ελεγκτι που κα ςυνδζεται με τον εξοπλιςμό 
τθλεματικισ. Στουσ κάδουσ κα εγκαταςτακοφν RFIDTAGS και κα καταχωρθκοφν τα επιμζρουσ 
ςτοιχεία τουσ. Κατά τθν αποκομιδι, κα ταυτοποιείται ο κάδοσ και το βάροσ του, και οι πλθροφορίεσ 
κα αποςτζλλονται ςτθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ για περαιτζρω επεξεργαςία και 
απεικόνιςθ ςτουσ ψθφιακοφσ χάρτεσ του λογιςμικοφ. 
Ο εξοπλιςμόσ ηφγιςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει: 
 
• Ρρογραμματιηόμενο ελεγκτι που ςυλλζγει τα δεδομζνα των αιςκθτιρων, υπολογίηει το βάροσ και 
ταυτοποιεί τον κάδο 
 
• Αιςκθτιρα ηφγιςθσ, που μετρά το βάροσ του κάδου κατά τθν ανφψωςθ  
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3.2 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ & ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Α. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
  
Α1. ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ. 
 
Το περιβάλλον εργαςίασ κα είναι υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Το λογιςμικό κα λειτουργεί με το μοντζλο SaaS (softwareas a service) ςε datacenter του Αναδόχου. 
Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ κα είναι πελάτθ-εξυπθρετθτι, nativeclient ι webapplication 
ςυμβατι με όλουσ τουσ διακζςιμουσ φυλλομετρθτζσ κατά τθν παράδοςθ, από οποιαδιποτε 
γεωγραφικι περιοχι. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ των βαςικϊν λειτουργιϊν του λογιςμικοφ 
μζςω ςυςκευϊν ζξυπνων τθλεφϊνων. Δεν κα απαιτείται θ παροχι server από το Διμο Δυτικισ 
Σάμου.  
Θα ζχει δυνατότθτα υποςτιριξθσ webservices για διαςφνδεςθ με εξωτερικά ςυςτιματα. 
Θα υπάρχει δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του Διμου, αναλόγωσ τθν 
υπθρεςιακι χριςθ των Οχθμάτων. 
Θα γίνεται αυτόματθ ειδοποίθςθ με email ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του ςυςτιματοσ (π.χ 
πρόβλθμα ςτθ βάςθ δεδομζνων, χαρτϊν, δθμιουργίασ αντιγράφου αςφαλείασ βάςθσ δεδομζνων 
κ.τ.λ). 
Οι χριςτεσ κα πρζπει να ζχουν υποχρεωτικά διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα (τρία επίπεδα 
πρόςβαςθσ: Διαχειριςτισ, Δυναμικόσ Χριςτθσ και Απλόσ χριςτθσ) και κα μποροφν ανάλογα με το 
επίπεδο πρόςβαςθσ τουσ να: Ειςάγουν, τροποποιοφν, διαγράφουν δεδομζνα. 
 
Α2. ΣΧΕΣΙΑΚΘ ΒΑΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
 
1.  Πλα τα δεδομζνα του ςυςτιματοσ κα αποκθκεφονται κεντρικά ςε μια κοινι βάςθ δεδομζνων. Θ 
μορφι αποκικευςθσ δεδομζνων κα πρζπει να γίνεται ςε ςχεςιακι βάςθ ζτςι ϊςτε άλλεσ 
εφαρμογζσ να μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα χωρίσ τθν ανάγκθ μετατροπισ αυτϊν ςε 
άλλθ μορφι.  
 
Α3. ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 
 
Το λογιςμικό κα πρζπει να πλθροί υποχρεωτικά όλεσ τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 
 
Α3.1. Εντοπιςμόσ και εποπτεία του ςτόλου Οχθμάτων. 
 
1.   Με τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, πρζπει να είναι εφικτι θ εφρεςθ και θ εποπτεία των 
οχθμάτων ανά κατθγορία οχθμάτων, ι υπθρεςία ι μεμονωμζνο όχθμα. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ 
διαδικαςίασ πρζπει να είναι ο άμεςοσ εντοπιςμόσ του οχιματοσ επάνω ςτο διανυςματικό χάρτθ και 
να αναφζρονται οι κάτωκι πλθροφορίεσ: 
α)  Θμερομθνία, Ϊρα καταγραφισ τθσ κζςθσ, 
β)  Ταχφτθτα του Οχιματοσ, 
γ) Λειτουργικι κατάςταςθ με διαφορετικι χρωματικι απεικόνιςθ (αν είναι ακίνθτο, αν κινείται, ι 
αν ζχει υπερβεί ζνα προκακοριςμζνο όριο μζγιςτθσ ταχφτθτασ οριηόμενθσ από το χριςτθ), 
δ)  Κατθγορία οχιματοσ με διαφορετικό εικονίδιο (Φορτθγό, ΙΧ, εκςκαφζασ κ.α.). 
ε) Δυνατότθτα χριςθσ δορυφορικϊν φωτογραφιϊν 
ςτ) Κατευκυντικότθτα οχιματοσ, 
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2.  Οι δυνατότθτεσ καταχϊρθςθσ που πρζπει να ζχει ο χριςτθσ είναι: 
Στοιχεία Οχθμάτων, (κωδικόσ, αρικμόσ κυκλοφορίασ, είδοσ οχιματοσ, αρικμόσ πλαιςίου, 
εργοςτάςιο καταςκευισ,  κ.τ.λ). 
 
Α3.2. Διαχείριςθ Σθμείων Ενδιαφζροντοσ. 
 
Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ο χριςτθσ, κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα καταχϊριςθσ, 
κατθγοριοποίθςθσ και απεικόνιςθσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ. 
  
Α3.3. Εποπτεία περιοχϊν.  
 
1. Με τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ο χριςτθσ πρζπει να μπορεί να ςχεδιάηει περιοχζσ 
ενδιαφζροντοσ και να ορίηει τα οχιματα που επιτρζπεται να κινοφνται εντόσ αυτϊν. 
2. Να διαχειρίηεται ςθμεία ενδιαφζροντοσ ανά κατθγορία. 
3. Να ζχει δυνατότθτα οριςμοφ εικονιδίου απεικόνιςθσ ανά κατθγορία ςθμείου ενδιαφζροντοσ. 
4.  Να ζχει δυνατότθτα εφρεςθσ διεφκυνςθσ ςτο χάρτθ ι ςθμείου ενδιαφζροντοσ (ανά κατθγορία). 
5. Να ζχει δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτο χάρτθ γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων (γεωγραφικό μικοσ, 
πλάτοσ). 
6. Το λογιςμικό κα πρζπει να μπορεί να ελζγχει δυναμικά τθ κζςθ των οχθμάτων ςε ςχζςθ με τισ 
επιτρεπόμενεσ περιοχζσ και να ενθμερϊνει το χριςτθ με alarms ςε περιπτϊςεισ όπου κάποιο ι 
κάποια από τα οχιματα βρίςκονται εκτόσ (ι εντόσ) των επιτρεπόμενων περιοχϊν. 
7.  Επίςθσ πρζπει να είναι δυνατι θ αναφορά ςε περιπτϊςεισ όπου κάποιο ι κάποια από τα 
οχιματα βρίςκονταν εκτόσ των επιτρεπόμενων περιοχϊν ςε βάκοσ χρόνου.  
 
Α3.4. Θμεριςια Κίνθςθ Οχιματοσ. 
 
1.  Με τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ο χριςτθσ πρζπει να μπορεί να ενθμερϊνεται για κάκε 
ενδιάμεςθ διαδρομι ςε κάκε θμεριςια κίνθςθ οχιματοσ και να παρουςιάηονται τα παρακάτω 
ςτοιχεία: 
α)  Πλεσ οι ςτάςεισ να είναι ταξινομθμζνεσ χρονικά, 
β) Θα πρζπει να παρουςιάηονται ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ κάκε ςτάςθσ και θ διάρκεια τθσ, 
γ) Κάκε ενδιάμεςθ διαδρομι από ςτάςθ ςε ςτάςθ, με τθ διανυκείςα απόςταςθ, τθ μζςθ και τθ 
μζγιςτθ ταχφτθτα διαδρομισ τθν βακμολόγθςθ οδθγικισ ςυμπεριφοράσ ανά κίνθςθ και τθ διάρκεια 
τθσ, 
δ) Συγκεντρωτικά ςτοιχεία όπωσ, θ ςυνολικι θμεριςια απόςταςθ που διζνυςε το όχθμα, θ 
ςυνολικι διάρκεια τθσ κίνθςθσ, και θ ςυνολικι διάρκεια των ςτάςεων, 
ε) Πλα τα ανωτζρω πρζπει να παρουςιάηονται ςε αναφορά. Θ αναφορά πρζπει να είναι 
εκτυπϊςιμθ και να είναι δυνατι θ αποκικευςθ τθσ ςε θλεκτρονικι μορφι, 
2.  Αναφορζσ – παραμετροποιιςεισ: 
α)  Ανά όχθμα, 
β)  Ανά ςθμείο ενδιαφζροντοσ, 
γ)  Επιλογι αιςκθτιρων, 
δ)  Επιλογι κατϊτατου ορίου ταχφτθτασ, 
ςτ)  Επιλογι ελάχιςτθσ διάρκειασ ςτάςθσ, 
3.  Ειδοποιιςεισ για γεγονότα/ενεργοποίθςθ αιςκθτιρων, με 
α)  Email, 
β)  SMS, 
γ)  Επί τθσ οκόνθσ του λογιςμικοφ(Pop-upwindow). 
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Α3.5. Κίνθςθ Στόλου Οχθμάτων. 
 
1. Με τθν ςυγκεκριμζνθ λειτουργία κα πρζπει να γίνεται και αναπαράςταςθ των δρομολογίων των 
οχθμάτων επί του θλεκτρονικοφ χάρτθ που κα περιλαμβάνει ςτοιχεία όπωσ: 
α)  Απεικόνιςθ των ςθμείων ςυλλογισ κάδων (ςτάςεισ), 
β) Κατθγοριοποίθςθ των οχθμάτων και απεικόνιςθ με διαφορετικό εικονίδιο ανά κατθγορία. 
2. Ραρακολοφκθςθ οχθμάτων και προγραμματιςμζνων δρομολογίων, ςε πραγματικό χρόνο, πάνω 
ςε ψθφιακό χάρτθ, με δυνατότθτα εμφάνιςθσ: 
α)  Ονόματοσ Οχιματοσ (Ρινακίδα), 
β)  Μζρα και ϊρα τελευταίασ ενθμζρωςθσ, 
γ)  Κατάςταςθ αιςκθτιρων. 
3.  Αυτόματθ ανανζωςθ τθσ κζςθσ του οχιματοσ πάνω ςτο ψθφιακό χάρτθ. 
4.  Ραρακολοφκθςθ οχθμάτων, ςε πραγματικό χρόνο, ςε ξεχωριςτό παράκυρο/πλαίςιο, με τισ εξισ 
πλθροφορίεσ: 
α)  Ονόματοσ Οχιματοσ (Ρινακίδα), 
β)  Τμιμα/Διεφκυνςθ (Υπθρεςία που ανικει), 
γ)  Κατάςταςθ οχιματοσ (ςε πραγματικό χρόνο), 
δ)  Μζρα και ϊρα τελευταίασ ενθμζρωςθσ, 
ε)  Δρομολόγιο που εκτελεί (όπου ιςχφει), 
ςτ) Κατάςταςθ αιςκθτιρων, 
η)  Γεωγραφικι κζςθ (Διεφκυνςθ). 
5.  Εμφάνιςθ ςυνολικοφ δρομολογίου με, 
α)  Χρόνο ζναρξθσ, 
β)  Χρόνο λιξθσ, 
γ)  Ακριβι πορεία, 
δ)  Ταχφτθτα κίνθςθσ, 
ε)  Στάςεισ, 
ςτ) Διάρκεια ςτάςεων, 
η)   Διανυόμενα χιλιόμετρα. 
6.  Επίςθσ ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να ενθμερϊνεται για τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του 
ςτόλου των οχθμάτων ι κάποιασ ομάδασ αυτοφ και να αναηθτά διαδρομζσ ςε οριηόμενεσ 
θμερομθνίεσ ανά όχθμα, θμερομθνία και ϊρα. 
7.  Πλα τα ανωτζρω πρζπει να παρουςιάηονται ςε αναφορά. Αναλυτικά κα πρζπει να εμφανίηονται: 
α)  Θ ςυνολικι απόςταςθ που κάλυψε το κάκε όχθμα (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το 
χριςτθ), 
β)  Συνολικόσ χρόνοσ ςτάςεων που είχε το κάκε όχθμα  (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το 
χριςτθ), 
γ)  Συνολικόσ χρόνοσ Κίνθςθσ  που είχε το κάκε όχθμα  (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το 
χριςτθ), 
δ)  Μζςθ και μζγιςτθ ταχφτθτα κάκε οχιματοσ  (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το 
χριςτθ), 
8.  Ιδιαίτερα για τα μθχανιματα ζργων και απορριμματοφόρα, κα υπάρχει αναφορά και για τθν εν 
ςτάςθ παραγωγι ζργου τουσ (ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ από το χριςτθ), 
9. Επίςθσ, τα ανωτζρω ςτοιχεία πρζπει να παρουςιάηονται ακροιςτικά ανά μινα ςε ςυνοπτικι 
ετιςια αναφορά αλλά και ςε οριηόμενεσ θμερομθνίεσ από το χριςτθ. 
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Α3.6. Διαχείριςθ Λειτουργίασ Οχθμάτων εργοταξίου 
 
1.  Αφοφ προθγθκεί εγκατάςταςθ υποχρεωτικά υδραυλικοφ τφπου αναλογικοφ αιςκθτιρα 
παραγωγισ ζργου ςτα Μθχανιματα Τεχνικϊν Ζργων, ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παρακολουκεί ςε πραγματικό χρόνο τθ λειτουργικι κατάςταςθ των εν λόγω 
οχθμάτων/μθχανθμάτων κακϊσ και τον τρόπο που οι χειριςτζσ διαχειρίηονται το ΜΕ.  
2.  Επίςθσ κα πρζπει να μπορεί να εκτυπϊνει αναφορζσ που κα περιζχουν πλθροφορίεσ για: 
Τόποσ, χρόνοσ και διάρκεια παραγωγισ ζργου. (Ρρζπει να γίνεται διάκριςθ ανάμεςα ςτθν άεργθ 
κατάςταςθ του Μθχανιματοσ Τεχνικϊν ζργων και τθν κατάςταςθ παραγωγισ ζργου).  
3. Επίςθσ, ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να εκτυπϊνει αναφορζσ με ςτατιςτικά ςτοιχεία 
για θμεριςιεσ εργαςίεσ, αλλά και ςυνοπτικά ςτοιχεία για μεγάλεσ χρονικζσ περιόδουσ (οριηόμενεσ 
θμερομθνίεσ). 
 
Α3.7.  Διαχείριςθ Τακτικϊν ςυντθριςεων.  
 
1. Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να ειςάγει ςε υπάρχουςα φόρμα 
τον αρικμό των ωρϊν λειτουργίασ και τον αρικμό των χιλιομζτρων που απαιτοφνται μζχρι τθν 
επόμενθ ςυντιρθςθ (ςε τακτικι και ςε αλλαγι λαδιϊν) και το Λογιςμικό να τον ενθμερϊνει με 
αυτόματο τρόπο για τισ εκκρεμείσ ςυντθριςεισ κάτω από τρείσ διαφορετικοφσ ελζγχουσ και με 
γνϊμονα  “όποιο από τα τρία ζρκει πρϊτο’’. 
α) Με βάςθ το χρονικό διάςτθμα που κα παρζλκει (12 μινεσ για τθν τακτικι ςυντιρθςθ, 6 μινεσ 
για τθν αλλαγι λαδιϊν), 
β) Με βάςθ τα διανυόμενα χιλιόμετρα ςε ςχζςθ με τθν τιμι που ζχει κακοριςτεί από το χριςτθ ςτθ 
φόρμα πλθροφοριϊν για κάκε όχθμα ξεχωριςτά, 
γ) Με βάςθ τισ ϊρεσ λειτουργίασ (για όποια οχιματα απαιτείται) ςε ςχζςθ με τθν τιμι που ζχει 
κακοριςτεί από το χριςτθ ςτθ φόρμα πλθροφοριϊν για κάκε όχθμα ξεχωριςτά. 
2. Πλα τα παραπάνω κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ αναφορϊν (ςε οριηόμενεσ 
θμερομθνίεσ) ςχετικζσ με τισ ςυντθριςεισ που εκκρεμοφν κακϊσ και για όςεσ ζχουν τακτοποιθκεί 
ςε τακτικζσ και ςε αλλαγι λαδιϊν ξεχωριςτά.  
 
 
Α3.8. Ειδοποίθςθ χρθςτϊν για τισ ανανεϊςεισ πιςτοποιθτικϊν των Οχθμάτων (ΚΤΕΟ, Κάρτα 
καυςαερίων, αςφάλειεσ, ζλεγχο ISO μθχανθμάτων κ.α). 
 
1. Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται με alert (με ειδικι φόρμα 
ςτο λογιςμικό) όταν πλθςιάηει ο χρόνοσ ανανζωςθσ των διαφόρων πιςτοποιθτικϊν των Οχθμάτων.  
 
2.  Επίςθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται με αναφορά. 
 
Α3.9. Ειδοποίθςθ χρθςτϊν για τθν κατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν (μπαταριϊν) των οχθμάτων. 
 
1. Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται με alert (ειδικι φόρμα 
ςτο λογιςμικό) όταν ανιχνεφςει το ςφςτθμα διακοπι ι χαμθλι τάςθ ςτισ μπαταρίεσ των οχθμάτων. 
Επιπλζον το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ανιχνεφςει αν θ χαμθλι τάςθ οφείλεται ςε 
παρατεταμζνθ ακινθςία του οχιματοσ ι ςε δυςλειτουργία του κυκλϊματοσ φόρτιςθσ των 
μπαταριϊν (δυναμό). Να αναλυκεί θ μεκοδολογία που ακολουκείται. 
3. Επίςθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται με αναφορά (ςε οριηόμενο από το χριςτθ χρονικό 

διάςτθμα). 
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Α3.10. Ειδοποίθςθ χρθςτϊν για υπζρβαςθ ορίου ταχφτθτασ των οχθμάτων. 
 
1. Με τθ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται με ειδικι φόρμα ςτο 
λογιςμικό εάν οποιοδιποτε όχθμα, ξεπεράςει κάποιο οριηόμενο από το χριςτθ ανϊτατο όριο 
ταχφτθτασ.  
2. Επίςθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται με αναφορά ςε ετιςια βάςθ ι (ςε οριηόμενο από το χριςτθ 
χρονικό διάςτθμα) και με μινυμα ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι για τα ανωτζρω ςυμβάντα. 
3. Επίςθσ κα ενθμερϊνει με τθν ίδια λογικι, τθν υπζρβαςθ ανωτζρασ ταχφτθτασ οριςμζνθσ από το 
χριςτθ ςε οποιοδιποτε άλλο όχθμα του Διμου.   
 
 
Α3.11. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 
 
Το λογιςμικό κα πρζπει να πλθροί επίςθσ υποχρεωτικάτισ παρακάτω τεχνικζσ δυνατότθτεσ: 
 
α)Σφςτθμα διαχείριςθσ ανεφοδιαςμϊν. 
1) Θα αποτελείται από ζνα αναγνϊςτθ καρτϊν, ι παρόμοιου τφπου διαςφνδεςθ, που κα βρίςκεται 
ςτο χϊρο του ςυμβαλλόμενου πρατθρίου καυςίμων.  
2) Το λογιςμικό καταχϊρθςθσ των ανεφοδιαςμϊν καυςίμου κα εγκαταςτακεί ςτο χϊρο του 
ςυμβαλλόμενου πρατθρίου καυςίμων και το λογιςμικό διαχείριςθσ ανεφοδιαςμϊν καυςίμου, κα 
βρίςκεται ςτο κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ.  
3) Σε κάκε όχθμα κα αντιςτοιχεί ςε μια ζξυπνθ κάρτα. 
4) Κατά τον ανεφοδιαςμό καυςίμου, ο οδθγόσ κα ειςάγει τθν κάρτα ςτον αναγνϊςτθ καρτϊν, και 
κα ειςάγει τον κωδικό αρικμό του ονόματοσ του, ενϊ ο υπάλλθλοσ του πρατθρίου κα πλθκτρολογεί 
τον όγκο των καυςίμων που εφοδίαςε και τον αρικμό του εκδοκζντοσ παραςτατικοφ τθσ Αντλίασ.  
Στθ ςυνζχεια,  
5) Θα καταχωροφνται αυτόματα ςτθν κεντρικι βάςθ δεδομζνων, θ θμερομθνία/ϊρα 
ανεφοδιαςμοφ, ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του οχιματοσ, θ ζνδειξθ του χιλιομετρθτι, θ ζνδειξθ του 
ωρομετρθτι του οχιματοσ εφόςον υπάρχει, το όνομα του υπαλλιλου του Διμου και ο αρικμόσ του 
εκδοκζντοσ παραςτατικοφ (Δελτίο Αποςτολισ). 
Σθμειϊνεται ότι, κα υπάρχει δυνατότθτα καταχϊρθςθσ του παραςτατικοφ (Δελτίου Αποςτολισ), ςε 
μεταγενζςτερο χρόνο ςτθ βάςθ δεδομζνων, εφόςον ο πρατθριοφχοσ δεν εκδϊςει άμεςα αυτό και 
το οποίο κα ςυςχετίηεται από τον αρικμό του εκδοκζντοσ παραςτατικοφ τθσ αντλίασ. 
6) Επίςθσ, κα γίνεται αυτόματοσ ζλεγχοσ τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του οχιματοσ και θ ταυτοποίθςθ 
τθσ με τθ κζςθ του πρατθρίου. 
7) Τζλοσ, κα εκτυπϊνεται αρικμθμζνθ αναφορά-εντολι προμικειασ (από ειδικι φόρμα που κα 
δοκεί ςχζδιο τθσ από το Διμο), ςτθν οποία κα παρουςιάηονται τα ςτοιχεία τθσ ςυναλλαγισ ϊςτε να 
εκτυπϊνεται και να γίνεται ςυρραφι του εντφπου με το Δελτίο Αποςτολισ του κάκε 
ανεφοδιαςμοφ.  
8) Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ κα επιτρζπει επίςθσ, τθν εφκολθ απεγκατάςταςθ και 
εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ, δίχωσ εξάρτθςθ από ςυγκεκριμζνα πρατιρια.  
9) Επίςθσ, κα είναι δυνατι και θ ςυνεργαςία με περιςςότερα του ενόσ πρατιριου ταυτόχρονα, ςε 
περίπτωςθ που χρειαςτεί. 
10) Για κάκε όχθμα κα υπάρχει θ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ και απενεργοποίθςθσ από το χριςτθ 
ταυτόχρονα μζχρι δφο καρτϊν, για τθν κάλυψθ ζκτακτθσ περίπτωςθσ που παραςτεί ανάγκθ να 
χρθςιμοποιθκεί θ δεφτερθ (εφεδρικι κάρτα), για τθν αυτόματθ καταχϊρθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων 
των πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ανεφοδιαςμοφ καυςίμου. 
11) Οι ζξυπνεσ κάρτεσ κα παραδοκοφν εκτυπωμζνεσ με το λογότυπο του Διμου και τον αρικμό 
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πινακίδασ  του οχιματοσ, ενϊ για τισ εφεδρικζσ μόνο το λογότυπο του Διμου. 
12) Επίςθσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα από το χριςτθ, να απενεργοποιεί ςτα οχιματα και ιδιαίτερα 
ςτα μθχανιματα Ζργων, τθν λειτουργία του αυτόματου ελζγχου γεωγραφικισ κζςθσ. Αυτό 
χρειάηεται διότι, λόγω τθσ φφςθσ των ανωτζρω μθχανθμάτων δεν είναι αρκετζσ φορζσ πρακτικά 
εφικτό, να τροφοδοτοφνται καφςιμο κατευκείαν από το Ρρατιριο. 
13)Στθ ςυνζχεια και προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ του 
Διμου για να πλθκτρολογεί δεδομζνα ςε υπάρχουςα βάςθ δεδομζνων από λογιςμικό του Διμου 
που διαχειρίηεται τα καφςιμα και αποδίδει ςτατιςτικά ςτοιχεία για τον προχπολογιςμό και τθν 
κατανάλωςθ καυςίμων του κάκε οχιματοσ ξεχωριςτά, κα απαιτθκεί τα παραπάνω δεδομζνα να 
καταχωροφνται αυτόματα.  
14)  Ρροσ το ςκοπό αυτό ο ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει κανάλι εξαγωγισ δεδομζνων (view) για να 
ειςάγονται τα δεδομζνα ςτθ υπάρχουςα βάςθ δεδομζνων του Διμου όπωσ: 
α) Αρικμόσ κυκλοφορίασ Οχιματοσ,  
β) Ζνδειξθ Χιλιομετρθτι,  
γ) ζνδειξθ ωρομετρθτι,   
δ) ποςότθτα καυςίμων ςε λίτρα,  
ε) θμερομθνία,  
ςτ) ϊρα ανεφοδιαςμοφ,  
η) το όνομα του υπαλλιλου του κάκε ανεφοδιαςμοφ,  
θ) ο αφξων αρικμόσ τθσ αναφοράσ (εντολισ προμικειασ καυςίμων) και  
κ) ο αρικμόσ του εκδοκζντοσ Δελτίου Αποςτολισ του Ρρατθριοφχου.  
15) Ο ανάδοχοσ κα δθμιουργιςει εκτυπϊςιμθ αναφορά κατάςταςθσ ανεφοδιαςμϊν με ςτοιχεία: 
Αρ. κυκλοφορίασ Οχιματοσ, Καταςκευαςτισ, Τφποσ Οχιματοσ, καφςιμο, Κυβικά, Ιςχφσ, 
Φορολογιςιμθ Ιςχφσ, Χωρθτικότθτα εηερβουάρ, δικαιοφμενα λίτρα ςτα 1200 χιλιόμετρα/ μινα, 
λίτρα που δικαιοφται ςτα χιλιόμετρα που διάνυςε, λίτρα που προμθκεφτθκε, διανυκζντα 
χιλιόμετρα, Κατανάλωςθ (λτ/χλμ) ανά 1200 χιλιόμετρα/ μινα, πραγματικι.  
Σκοπόσ των ανωτζρω είναι να εκδίδονται ςωςτά και αυτόματα οι απαραίτθτεσ αναφορζσ ελζγχου 
κατανάλωςθσ καυςίμων ςφμφωνα με τθν Υπ. Απ. 1450/550/82 και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
όπωσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν. 
Ενθμερωτικά:  
α) Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί κατανάλωςθσ καυςίμων κρατικϊν αυτοκινιτων, τα 
καφςιμα που δικαιοφται κάκε αυτοκίνθτο το μινα υπολογίηονται κατά προςζγγιςθ για διαδρομι 
1.200 χιλιομζτρων. Θ υπζρβαςθ των ορίων απαγορεφεται.  
β)  Από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προκφπτει ότι το κάκε αυτοκίνθτο των Ο.Τ.Α. επιτρζπεται να 
καταναλϊνει καφςιμα, που κακορίηονται ςε μθνιαία βάςθ για διαδρομι περίπου 1.200 
χιλιομζτρων. 
γ) Συγκεκριμζνα θ κατανάλωςθ για κάκε αυτοκίνθτο ςυναρτάται με τον αρικμό των 
φορολογιςιμων ίππων του και το αρικμό των διανυκζντων χιλιομζτρων. Ο προςδιοριςμόσ των 
δικαιοφμενων λίτρων καυςίμων κακορίηεται από τον τφπο: 

Χ = Κ  Δ /1200 
Ππου:  
Χ = θ επιτρεπόμενθ κατανάλωςθ καυςίμων,  
Κ = θ κατανάλωςθ καυςίμων με βάςθ τουσ φορολογιςιμουσ ίππουσ, όπωσ αυτι κάκε φορά ιςχφει 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και  
Δ = τα χιλιόμετρα που διινυςε το αυτοκίνθτο το ςυγκεκριμζνο μινα. 
16) Για να μπορεί να πραγματοποιθκεί ο παραπάνω ζλεγχοσ, ο χριςτθσ κα πρζπει να μπορεί να 
ειςάγει ςε υπάρχουςα φόρμα τθν τιμι τθσ μζγιςτθσ δικαιοφμενθσ ποςότθτασ λίτρων ανά όχθμα 
ςφμφωνα με τθν κάκε φορά ιςχφουςα νομοκεςία.  
17) Πλα αυτά κα πρζπει να εμφανίηονται ςε μία (1) υπό οριηόμενεσ θμερομθνίεσ αναφορά ανά 
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υπθρεςία όπωσ το υπόδειγμα [Κατάςταςθ για Επίτροπο – Ζλεγχοσ ανά Υπθρεςία]. 
18) Ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται για τθ ποςότθτα των λίτρων που επιπλζον επιτρζπεται 
να προμθκευτεί το κάκε όχθμα, ςφμφωνα με τα κάκε φορά διανυόμενα χιλιόμετρα που ζχει τθν 
ϊρα τθσ πλιρωςθσ και τα ανϊτατα όρια κατανάλωςθσ. 
19) Εκτόσ των ανωτζρω αναφορϊν κα πρζπει να δθμιουργθκεί και μία αναφορά ςε οριηόμενεσ 
θμερομθνίεσ από το χριςτθ όπωσ το υπόδειγμα [Κατανάλωςθ ανά χλμ και ανά ϊρεσ].      
20) Θ διαδικαςίεσ αυτζσ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα να γνωρίηει το Γραφείο Κίνθςθσ τουσ 
ανεφοδιαςμοφσ ςε πραγματικό χρόνο, να ςυγκρίνει τθ μζςθ κατανάλωςθ και κατανάλωςθ 
καυςίμου ανάμεςα ςε διαδοχικοφσ ι όχι ανεφοδιαςμοφσ, να τθρεί αρχείο ανεφοδιαςμϊν ανά 
θμζρα ι  και ανά όχθμα, να γίνεται εφκολθ ταυτοποίθςθ των τιμολογίων πϊλθςθσ καυςίμου και να 
κάνει γριγορο, ςωςτό και πλιρθ ζλεγχο κατανάλωςθσ καυςίμων για τθν Υπθρεςία Επιτρόπου. 
 
 
Α3.12. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 

 

Το λογιςμικό κα ζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ ςυμπλιρωςθσ διαταγϊν πορείασ & δελτίων 

κίνθςθσ. Πλα τα δεδομζνα που απαιτοφνται για τθ ςυμπλιρωςθ των ακόλουκων θλεκτρονικϊν 

αναφορϊν, κα προζρχονται από τθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ τθλεματικισ διαχείριςθσ 

ςτόλου οχθμάτων. Θα περιλαμβάνεται θ ενδιάμεςθ διαδικαςία απεικόνιςθσ των δεδομζνων ανά 

θλεκτρονικι αναφορά, ϊςτε να είναι δυνατι θ επεξεργαςία/επιδιόρκωςθ των δεδομζνων. 

 

i.Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ διαταγισ πορείασ: 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ    Φ.Ι: 16 PS. ΚΑΥΣΙΜΟ: Ρ.Κ 
ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΣΑΜΟΥ  
(1) …………………………………. 

ΔΙΑΣΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑ 
 
Εγκρίνουμε όπωσ το (2) …………… κινθκεί  
 
τθν (3) ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Σκοπόσ διακίνθςθσ (4) ……………………………………………………………………………. 
 
Ακολουκθτζο δρομολόγιο (5)  Σε όλα τα ςθμεία ςυλλογισ-αποκομιδισ απορριμμάτων 
 
 
Διάρκεια απαςχολιςεωσ του οχιματοσ: (6)   
 
Επιβαίνοντα πρόςωπα: (7)                    
 

5. ….……………………………………………………………………………….............................. 

6. ….……………………………………………………………………………….............................. 
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7. ………………….…………………………………………………………………………………….  

8. ……………………………………………………………………………………………………….. 

Φορτίο: (8) (Σε περιπτϊςεισ μεταφοράσ φορτίου)    Μεταφορά ανταλλακτικϊν-υλικϊν-  
 
 

Ο Ρρ/νοσ Τμιματοσ 
           

          

          

 Διευκρινίςεισ για τουσ εντόσ παρενκζςεωσ αρικμοφσ: 

9. Ο τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που απαςχολεί το όχθμα. 

10. Ο αρ. πινακίδασ του οχιματοσ και το είδοσ αυτοφ π.χ  ΚΘΥ 4000  Απορριμματοφόρο, 

επιβατικό, φορτθγό, δίκυκλο, φορτωτισ,  καλακοφόροκ.λ.π 

11. Θ  θμερομθνία που κα γίνει θ κίνθςθ π.χ. (Δευτζρα 19-08-2020) 

12. Σαφισ διατφπωςθ του ςυγκεκριμζνου υπθρεςιακοφ ςκοποφ για τον οποίο κινείται το όχθμα 

π.χ (αποκομιδι απορριμμάτων, ογκωδϊν αντικειμζνων, μεταφορά προςωπικοφ για 

αυτοψία δρόμου. 

13. Το δρομολόγιο μετάβαςθσ & επιςτροφισ κα διατυπϊνεται λεπτομερϊσ δια των κυριοτζρων 

ςτακμϊν (π.χ. Χϊροσ ςτάκμευςθσ Διμου – Ραραλία - επιςτροφι), εκτόσ και αν υπάρχει 

κακοριςμζνθ διαδρομι που αναγράφεται ςε άλλα ζντυπα τθσ Υπθρεςίασ, που τότε κα 

αναφζρεται  θ ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια  π.χ. (“περιφζρεια Α’’ ςτθν περίπτωςθ 

αποκομιδισ). 

14. Φςτερα από επιμελι υπολογιςμό κα αναγράφεται ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε ϊρεσ  ι τα 

χιλιόμετρα που διάνυςε το ςυγκεκριμζνο όχθμα. 

15. Θα αναγράφονται τα ονόματα των προςϊπων και θ υπθρεςιακι τουσ ιδιότθτα π.χ. 

(Ιωάννθσ Ραπαδόπουλοσ Οδθγόσ). 

16. Σε  περιπτϊςεισ που το ςυγκεκριμζνο όχθμα  είναι φορτθγό,  κα αναγράφεται το είδοσ του 

φορτίου π.χ. (μεταφορά εργαλείων ι απορριμμάτων - ογκϊδθ αντικείμενα - κλαδιά - πίςςα  

- χαλίκι - άμμοσ κ.λ.π).   

 

 

 

 

ΡΟΣΟΧΘ: Θ Διαταγι πορείασ και το Δελτίο κίνθςθσ οχθμάτων παραδίνονται 
ςτο γραφείο τθσ υπθρεςίασ που ανικει ο οδθγόσ μετά το τζλοσ του 
δρομολογίου.  





  

68  

 

ii.Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ δελτίου κίνθςθσ: 

ΔΕΛΣΙΟ ΚΙΝΗΗ ΔΗΜ. ΑΤΣ/ΣΟΤ & ΑΠΑΧΟΛΗΕΩ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ……/………/2020. 
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iii.Αυτόματθ ςυμπλιρωςθ ςυγκεντρωτικοφ θμερολογίου κίνθςθσ: 
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Β. ΧΑΤΕΣ. 
 
Β1.  Γεωγραφικά ψθφιακά υπόβακρα. 
 
Τα γεωγραφικά ψθφιακά υπόβακρα (Διανυςματικοί χάρτεσ) που κα παρζχονται από το ςφςτθμα κα 
περιλαμβάνουν: 
α) 
1) Εκνικό, επαρχιακό οδικό δίκτυο ςε κλίμακα 1:20.000. 
2) Αςτικό οδικό δίκτυο τθσ Ελλάδοσ ςε κλίμακα 1:10.000. 
3) Κατεφκυνςθ, αρίκμθςθ οδϊν για το ςφνολο του Νομοφ Δυτικισ Σάμου με υποχρζωςθ αναδόχου 
για τθ διόρκωςθ ςυγκοινωνιακϊν δεδομζνων εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν από τθν αναγγελία 
των αλλαγϊν. 
4)  Πλουσ τουσ οικιςμοφσ τθσ Ελλάδοσ (Κωμοπόλεισ, Κοινότθτεσ, χωριά). 
5)  Χωμάτινο οδικό δίκτυο Ν. Δυτικισ Σάμου. 
6)  Ακτογραμμι. 
7)  Σθμεία ενδιαφζροντοσ (Εκκλθςίεσ, πάρκα κλπ). 
β)  Να υπάρχει θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ ενεργοφ χάρτθ (με επιλεγμζνο περιεχόμενο). 
γ)  Να υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ χάρτθ ςε θλεκτρονικό αρχείο. 
 
Θ τεκμθρίωςθ των ανωτζρω χαρακτθριςτικϊν του γεωγραφικοφ ψθφιακοφ υποβάκρου 
πραγματοποιείται με υπεφκυνθ διλωςθ/βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι τουσ. Στθν εν λόγω 
βεβαίωςθ, κα αναφζρεται υποχρεωτικά θ αδειοδότθςθ του γεωγραφικοφ ψθφιακοφ υποβάκρου 
ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ. 
 
Β2. Επεξεργαςία διανυςματικοφ χάρτθ.  
 
Ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ και ζγκυρθσ γεωκωδικοποίθςθσ (geocoding) 
ςθμείων ενδιαφζροντοσ (π.χ. ειςαγωγι ςτοιχείων που αφοροφν τθ κζςθ των κάδων κακαριότθτασ) 
και να προςκζτει τμιματα του οδικοφ δικτφου, να τα επεξεργάηεται κακϊσ και να δίνει νζεσ 
ονομαςίεσ ςτα νζα τμιματα του οδικοφ δικτφου με βάςθ τα επίπεδα πρόςβαςθσ ωσ αναφζρκθκε 
αρχικά. 
 
 
Γ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΘΣ. 
 
Οι ςυςκευζσ τθλεματικισ, πρζπει να πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 
πρόλθψθ ατυχθμάτων και προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
Συγκεκριμζνα : 
α) Θα πρζπει να είναι τζτοιασ καταςκευισ, οφτωσ ϊςτε να εκπζμπουν τθν ελάχιςτθ δυνατι 
ραδιενζργεια προσ το περιβάλλον αλλά και προσ τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται πλθςίον του. 
β) Θα πρζπει να πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για πρόλθψθ ατυχθμάτων και 
προςταςία των εργαηομζνων. 
Οι ςυςκευζσ κα πρζπει να ζχουν τα κάτωκι χαρακτθριςτικά: 
α) Θα πρζπει να είναι αμεταχείριςτεσ, τελευταίασ τεχνολογίασ, να ζχουν τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ 
λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο ετϊν, χωρίσ τθν ανάγκθ επιτόπου προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. 
β)  Να ζχουν τα κάτωκι: 
1)  Ριςτοποιθτικό CE, 
2) Λειτουργία υπό τάςθ +6VDC ζωσ +35VDC (για χριςθ ςε επιβατικά ι μεγάλα οχιματα) με 
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προςταςία υπερτάςεων και ανάςτροφθσ πολικότθτασ. 
3)  Θερμοκραςία λειτουργίασ από -20 ζωσ +60 βακμοφσ Κελςίου, 
4) Να ζχει τθ δυνατότθτα καταγραφισ τθσ διαδρομισ κάκε 2 δευτερόλεπτα κατϋ ελάχιςτο. 
5) Να ζχει τισ απαραίτθτεσ ψθφιακζσ και αναλογικζσ ειςόδουσ-εξόδουσ για να είναι εφικτι θ 
μζτρθςθ καταςτάςεων και φυςικϊν μεγεκϊν 
6)  Να ζχει δυνατότθτα επζκταςθσ αρικμοφ ψθφιακϊν ειςόδων/εξόδων, 
7)  Να διακζτει ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ μζςω GPS  και  GLONASS ι GALILEO. 
8)  Να διακζτει χρόνο απόκτθςθσ δεδομζνων Reacquisitioncold< 30sec. Aidedstart< 5 sec. 
Reacquisition< 2 sec. 
9)  Θ παρεχόμενθ ακρίβεια ςτον εντοπιςμό κζςθσ να είναι κατά CEP (CircularErrorProbability) ≤ 
2,5m πραγματικό χρόνο. 
10) Κεραία ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ κζςθσ υψθλισ απόδοςθσ για προςδιοριςμό τθσ γεωγραφικισ 
κζςθσ 70 καναλιϊν με λειτουργία UDR (UntetheredDeadReckoning) 
11) Μνιμθ αποκικευςθσ μετριςεων που να εξαςφαλίηει χωρθτικότθτα μνιμθσ για διάςτθμα 
τουλάχιςτον 8 θμερϊν. 
12) Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ τθσ ςυςκευισ τθλεματικισ με H/Y (ι smartphone) εντόσ του οχιματοσ 
με αςφρματθ ηεφξθ (Bluetooth ι Wi-Fi). Θ διεπαφιBluetooth (ι WiFi) κα πρζπει να είναι onboard 
ςτθν τθλεματικι ςυςκευι, 
13) Να διακζτει ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για να μθν εκφορτίηονται οι ςυςςωρευτζσ των 
οχθμάτων ςε παρατεταμζνεσ ςτάςεισ με κατανάλωςθ ςε κατάςταςθ παρατεταμζνθσ ςτάςθσ 
μικρότερθ του 0.1 Watt, 
14) Μετάδοςθ δεδομζνων μζςω υπθρεςίασ κινθτισ τθλεφωνίασ GPRS και 4G, 
15) Να ζχει ικανότθτεσ για αποςτολι και παραλαβι μθνυμάτων SMS, 
16) Να διακζτει ενςωματωμζνο επιταχυνςιόμετρο τριϊν αξόνων και γυροςκόπιο, 
17) Να διακζτει  εςωτερικι μπαταρία τουλάχιςτον 2000mAh ϊςτε να λειτουργεί ακόμθ και μετά 
τθν αποςφνδεςθ τθσ από το θλεκτρικό κφκλωμα του οχιματοσ για τουλάχιςτον 15 ϊρεσ από τθ 
διακοπι θλεκτροδότθςθσ. 
18) Να διακζτει  μθχανιςμό για τθν ανίχνευςθ τθσ λειτουργίασ ι όχι, του κινθτιρα του οχιματοσ. 
19) Να ζχει δυνατότθτα  μζτρθςθσ τροφοδοςίασ και αποςτολι alert για τθν αποςφνδεςθ θλεκτρικισ 
τροφοδοςίασ ι μειωμζνθσ τάςθσ τροφοδοςίασ, 
20) Να ζχει δυνατότθτα ελζγχου, αναβάκμιςθσ και παραμετροποίθςθσ τθσ ςυςκευισ μζςω δικτφου 
κινθτισ τθλεφωνίασ GPRS και γραφικοφ περιβάλλοντοσ, 
21) Να ζχει μία κφρα RS232 και μία τουλάχιςτον κφρα microUSB για επικοινωνία με εξωτερικζσ 
ςυςκευζσ (πχ ςφςτθμα ηφγιςθσ κάδου), 
22) Λειτουργία βακμολόγθςθσ οδθγικισ ςυμπεριφοράσ με διαχωριςμό επιταχφνςεων & 
επιβραδφνςεων με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αςφάλειασ προςωπικοφ και δθμοτϊν. Θ 
δυνατότθτα αυτι κα παρζχεται δίχωσ ςφνδεςθ με το CanBus του οχιματοσ ϊςτε να λειτουργεί και 
ςε οχιματα παλαιότερθσ τεχνολογίασ, 
23) Να ζχει κφρα ςυλλογισ δεδομζνων από το Can-bus του οχιματοσ μζςω επαγωγικισ 
διαςφνδεςθσ, 
24) Να ζχει δυνατότθτα ανίχνευςθσ κακόβουλων ενεργειϊν (GSMJammerDetection),   
25) Τρόπο εγκατάςταςθσ που να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια τθσ ςυςκευισ από κακόβουλεσ πράξεισ. 
Πλα τα ανωτζρω κα πιςτοποιοφνται  από το τεχνικό φυλλάδιο (technicalmanual) του εξοπλιςμοφ, 
όπωσ ζχει ςυνταχκεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία,  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ, ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΚΑΙ ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΡΑΞΘΣ 

 

Θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ πραγματοποιείται με ζνα υποζργο, χωριςμζνο ςε τρία διακριτά (3) 

Ρακζτα Εργαςίασ (υποζργα), όπωσ αναλφονται ανωτζρω και ακολοφκωσ, μζςω ανοικτοφ 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ Δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν όπωσ αυτι προβλζπεται από 

τουσ N. 4412/2016 και N. 4413/2016 με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τουσ. 

 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ Ρράξθσ κα είναι ΕΞΙ (6) μινεσ. Τα παραδοτζα και των τριϊν Ρακζτων 

Εργαςίασ κα παραδοκοφν ςτουσ χρόνουσ που προβλζπονται παρακάτω και οι υπθρεςίεσ 

ςυντιρθςθσ κα παραδοκοφν κακ’ ολοκλθρία ςτο τζλοσ τθσ Ρράξθσ.  

 

Τα Ρλθροφοριακά Συςτιματα κα τεκοφν ςε παραγωγικι λειτουργία ςτουσ 6 μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ.  

 

Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν αμζςωσ μόλισ τα ςυςτιματα τεκοφν ςε λειτουργία και 

θ τεχνικι υποςτιριξθ και ςυντιρθςι τουσ κα παρζχεται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Από τα παραπάνω προκφπτουν και οι φάςεισ υλοποίθςθσ του εκάςτου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ, όπωσ αυτόσ αντιςτοιχεί ςτο ςχετικό του Ρακζτο Εργαςίασ. Σωρευτικά για κάκε 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα, οι φάςεισ υλοποίθςθσ είναι οι κάτωκι: 

 

 ΦΑΣΘ 1 - ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: κατά τθν οποία ςχεδιάηεται, αναπτφςςεται και 

υλοποιείται το λογιςμικό των επιμζρουσ εφαρμογϊν του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και 

τίκεται ςε πιλοτικι λειτουργία 

 ΦΑΣΘ 2 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ: κατά τθν οποία αναλφονται τα δεδομζνα τθσ 

πιλοτικισ λειτουργίασ, πραγματοποιείται το λογιςμικό των εφαρμογϊν και τίκεται ςε 

παραγωγικι λειτουργία ενςωματωμζνο ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

 ΦΑΣΘ 3 - ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ: κατά τθν οποία πραγματοποιοφνται οι δράςεισ 

εκπαίδευςθσ, δθμοςιότθτασ, ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

και εποπτεφεται θ ορκι παραγωγικι του λειτουργία εντόσ του Ολοκλθρωμζνου Portal 

 

Οι Φάςεισ ανάπτυξθσ των Συςτθμάτων διαφζρουν χρονικά ανάλογα με τισ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ 

του εκάςτοτε Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ. Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηονται οι Φάςεισ κατά 

τθν ανάπτυξι του ςτον χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου ςε ςυνάρτθςθ με το αντίςτοιχο Ρακζτο 

Εργαςίασ ανάπτυξθσ ζκαςτου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ: 
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Τα Ραραδοτζα του ζργου για κάκε Ρακζτο Εργαςίασ εμφανίηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα: 

 

Ζργο/ Υποζργο:  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ 

Α/Α Ρεριγραφι Ενεργειϊν/ Ραραδοτζων Είδοσ 

Ρροκεςμία 

Ραράδοςθσ 

(μινεσ) 

ΥΡΟΕΓΟ 3:ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Υποζργο3.1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΛΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ 

Ρ.3.1.1 
Λογιςμικό Τθλεματικισ Διαχείριςθσ Στόλου 
οχθμάτων 

Λογιςμικό 6 

Ρ.3.1.2 Λογιςμικό βελτιςτοποίθςθ δρομολογίων οχθμάτων Λογιςμικό 6 

Ρ.3.1.3 Λογιςμικό διαχείριςθσ ανεφοδιαςμϊν καυςίμου Λογιςμικό 6 

Ρ.3.1.4 
Λογιςμικό διαχείριςθσ διαταγϊν πορείασ και δελτίων 
κίνθςθσ 

Λογιςμικό 6 

Ρ.3.1.5 Συςκευι Τθλεματικισ Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.1.6 
Αιςκθτιρασ ανφψωςθσ Βραχιόνων για οχιματα 
κακαριότθτασ 

Εξοπλιςμόσ 
6 

Ρ.3.1.7 
Αιςκθτιρασ λειτουργίασ ανατροπισ για 
ανατρεπόμενα οχιματα 

Εξοπλιςμόσ 
6 

Ρ.3.1.8 Αιςκθτιρασ λειτουργίασ αντλίασ 
Εξοπλιςμόσ 

6 

Ρ.3.1.9 Θλεκτρονικι ταυτότθτα οδθγϊν (i-button) 
Εξοπλιςμόσ 

6 

Ρ.3.1.10 
Αναγνϊςτθσ Θλεκτρονικϊν Ταυτοτιτων Οδθγϊν (i-
button) 

Εξοπλιςμόσ 
6 

Ρ.3.1.11 Τυπωμζνθ ζξυπνθ κάρτα ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 
Εξοπλιςμόσ 

6 

Ρ.3.1.12 
Εφεδρικι τυπωμζνθ ζξυπνθ κάρτα ανεφοδιαςμοφ 
οχιματοσ 

Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.1.13 
Αναγνϊςτθσ ζξυπνων καρτϊν ανεφοδιαςμοφ 
οχιματοσ 

Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.1.14 Σφςτθμα ηφγιςθσ και ταυτοποίθςθσ κάδων Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.1.15 Ταυτότθτα RFID κάδου Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.1.16 
Ραραγωγικι λειτουργία ςυςτιματοσ και διαςφνδεςθ 

με τα ςυςτιματα του Διμου 
Υπθρεςία 6 

Ρ.3.1.17 Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν και χρθςτϊν και Υπθρεςίεσ 6 
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ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ Εκπαίδευςθσ 

Ρ.3.1.18 

Επιτόπια ςυντιρθςθ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςτόλου απορριμματοφόρων 

και κάδων για δφο (2) χρόνια 

Υπθρεςία  

Υποζργο3.2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΛΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

Ρ.3.2.1 
Λογιςμικό Τθλεματικισ Διαχείριςθσ Στόλου 

οχθμάτων 
Λογιςμικό 6 

Ρ.3.2.2 Λογιςμικό διαχείριςθσ ανεφοδιαςμϊν καυςίμου Λογιςμικό 6 

Ρ.3.2.3 
Λογιςμικό διαχείριςθσ διαταγϊν πορείασ και δελτίων 
κίνθςθσ 

Λογιςμικό 
6 

Ρ.3.2.4 Συςκευι Τθλεματικισ Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.5 Αιςκθτιρασ πυρόςβεςθσ Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.6 Αιςκθτιρασ λειτουργίασ αντλίασ Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.7 Αιςκθτιρασ ςτάκμθσ δεξαμενισ Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.8 Αιςκθτιρασ παραγωγισ ζργου οχθμάτων εργοταξίου Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.9 Αιςκθτιρασ ςάρωςθσ (ςαρϊκρου) Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.10 Αιςκθτιρασ ανφψωςθσ (καλακοφόρου) Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.11 Θλεκτρονικι ταυτότθτα οδθγϊν (i-button) Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.12 
Αναγνϊςτθσ Θλεκτρονικϊν Ταυτοτιτων Οδθγϊν (i-
button) 

Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.13 Τυπωμζνθ ζξυπνθ κάρτα ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.14 
Εφεδρικι τυπωμζνθ ζξυπνθ κάρτα ανεφοδιαςμοφ 
οχιματοσ 

Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.15 
Αναγνϊςτθσ ζξυπνων καρτϊν ανεφοδιαςμοφ 
οχιματοσ 

Εξοπλιςμόσ 6 

Ρ.3.2.16 
Ραραγωγικι λειτουργία ςυςτιματοσ και διαςφνδεςθ 

με τα ςυςτιματα του Διμου 
Υπθρεςία 6 

Ρ.3.2.17 
Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν και χρθςτϊν και 

ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

Υπθρεςίεσ 

Εκπαίδευςθσ 
6 

Ρ.3.2.18 

Επιτόπια ςυντιρθςθ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςτόλου απορριμματοφόρων 

και κάδων για δφο (2) χρόνια 

Υπθρεςία  
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Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Gantt για κάκε Ραραδοτζο ζκαςτου Ρακζτου Εργαςίασ ςε 

ςυνάρτθςθ με τισ Φάςεισ Υλοποίθςθσ του κάκε ενόσ από τα τρία Ρλθροφοριακά Συςτιματα 

φαίνεται ςτο παρακάτω Σχιμα. Υπενκυμίηεται ότι όλα τα ςυςτιματα όλων των υποζργων κα 

υποςτθριχτουν για δφο (2) χρόνια.  

 

 
Ονομαςία Ρακζτου Εργαςίασ / 

Ραραδοτζου 
Από Σε 

ΕΤΟΣ 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΥΡΟΕΓΟ 3  1 6             

 

3.1.ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ 

ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 

              

ΦΑΣΘ 1.3 ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 6             

Ρ.3.1.1 
Λογιςμικό Τθλεματικισ Διαχείριςθσ 
Στόλου οχθμάτων 

1 6             

Ρ.3.1.2 
Λογιςμικό βελτιςτοποίθςθ 
δρομολογίων οχθμάτων 

1 6             

Ρ.3.1.3 
Λογιςμικό διαχείριςθσ 
ανεφοδιαςμϊν καυςίμου 

1 6             

Ρ.3.1.4 
λογιςμικό διαχείριςθσ διαταγϊν 
πορείασ και δελτίων κίνθςθσ 

1 6             

Ρ.3.1.5 Συςκευι Τθλεματικισ 1 6             

Ρ.3.1.6 
Αιςκθτιρασ ανφψωςθσ Βραχιόνων 
για οχιματα κακαριότθτασ 

1 6             

Ρ.3.1.7 
Αιςκθτιρασ λειτουργίασ ανατροπισ 
για ανατρεπόμενα οχιματα 

1 6             

Ρ.3.1.8 Αιςκθτιρασ λειτουργίασ αντλίασ 1 6             

Ρ.3.1.9 
Θλεκτρονικι ταυτότθτα οδθγϊν (i-
button) 

1 6             

Ρ.3.1.10 
Αναγνϊςτθσ Θλεκτρονικϊν 
Ταυτοτιτων Οδθγϊν (i-button) 

1 6             

Ρ.3.1.11 
Τυπωμζνθ ζξυπνθ κάρτα 
ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 

1 6             

Ρ.3.1.12. 
Εφεδρικι τυπωμζνθ ζξυπνθ κάρτα 
ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 

1 6             

Ρ.3.1.13. 
Αναγνϊςτθσ ζξυπνων καρτϊν 
ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 

1 6             

Ρ.3.1.14. 
Σφςτθμα ηφγιςθσ και ταυτοποίθςθσ 
κάδων 

1 6             

Ρ.3.1.15. Ταυτότθτα RFID κάδου 1 6             

ΦΑΣΘ 2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 1 6             
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Ρ.3.1.16 

Ραραγωγικι λειτουργία ςυςτιματοσ 

και διαςφνδεςθ με τα ςυςτιματα του 

Διμου 

1 6             

ΦΑΣΘ 3.3 ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 1 6             

Ρ.3.1.17. 

Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν 

ςυςτιματοσ και ςχεδιαςμόσ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

1 6             

ΥΡΟΕΓΟ 3  1 6             

 

3.2. ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ & 

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

              

ΦΑΣΘ 1.3 ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 6             

Ρ.3.2.1 
Λογιςμικό Τθλεματικισ Διαχείριςθσ 

Στόλου οχθμάτων 
1 6             

Ρ.3.2.2 
Λογιςμικό διαχείριςθσ 

ανεφοδιαςμϊν καυςίμου 
1 6             

Ρ.3.2.3 
Λογιςμικό διαχείριςθσ διαταγϊν 

πορείασ και δελτίων κίνθςθσ 
1 6             

Ρ.3.2.4 Συςκευι Τθλεματικισ 1 6             

Ρ.3.2.5 Αιςκθτιρασ πυρόςβεςθσ 1 6             

Ρ.3.2.6 Αιςκθτιρασ λειτουργίασ αντλίασ 1 6             

Ρ.3.2.7 Αιςκθτιρασ ςτάκμθσ δεξαμενισ 1 6             

Ρ.3.2.8 
Αιςκθτιρασ παραγωγισ ζργου 

οχθμάτων εργοταξίου 
1 6             

Ρ.3.2.9 Αιςκθτιρασ ςάρωςθσ (ςαρϊκρου) 1 6             

Ρ.3.2.10 
Αιςκθτιρασ ανφψωςθσ 

(καλακοφόρου) 
1 6             

Ρ.3.2.11 
Θλεκτρονικι ταυτότθτα οδθγϊν (i-

button) 
1 6             

Ρ.3.2.12 
Αναγνϊςτθσ Θλεκτρονικϊν 

Ταυτοτιτων Οδθγϊν (i-button) 
1 6             

Ρ.3.2.13 
Τυπωμζνθ ζξυπνθ κάρτα 

ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 
1 6             

Ρ.3.2.14 
Εφεδρικι τυπωμζνθ ζξυπνθ κάρτα 

ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 
1 6             

Ρ.3.2.15 Αναγνϊςτθσ ζξυπνων καρτϊν 1 6             
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ανεφοδιαςμοφ οχιματοσ 

ΦΑΣΘ 2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 1 6             

Ρ.3.2.16 

Ραραγωγικι λειτουργία ςυςτιματοσ 

και διαςφνδεςθ με τα ςυςτιματα του 

Διμου 

1 6             

ΦΑΣΘ 3.3 ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 1 6             

Ρ.3.2.17. 

Εκπαίδευςθ διαχειριςτϊν 

ςυςτιματοσ και ςχεδιαςμόσ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

1 6             

 

 

 
Δ. ΣΥΝΤΘΘΣΘ - ΕΓΓΥΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 

1) Θ εγγφθςθ του ςυςτιματοσ (μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και λογιςμικό) κα πρζπει να είναι ίςθ 
με 2 ζτθ τουλάχιςτον μετά τθν οριςτικι παραλαβι του. Για αυτό το χρονικό διάςτθμα, ο 
οικονομικόσ φορζασ με δικά του ζξοδα κα εγκακιςτά τουλάχιςτον μια φορά ετθςίωσ ανανεωμζνθ 
ζκδοςθ του λογιςμικοφ και ανανεωμζνθ ζκδοςθ των χαρτϊν. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
αναλάβει οποιοδιποτε άλλο κόςτοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ (κάρτεσ SIM, τζλθ ςυνδρομισ 
κινθτισ τθλεφωνίασ,κ.α). 
2) Σε αυτό το χρονικό διάςτθμα, ο οικονομικόσ φορζασ είναι υποχρεωμζνοσ να επιδιορκϊςει ι 
ακόμα και να αντικαταςτιςει τθ ςυςκευι τθλεματικισ ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ εντόσ το 
πολφ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του, με δικά του 
ζξοδα. 
3) Εάν θ βλάβθ δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του οικονομικοφ φορζα, το κόςτοσ βαρφνει το 
Διμο Δυτικισ Σάμου, κα πρζπει όμωσ να επιςκευάηονται μζςα ςε τρείσ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ 
μετά από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθτου. 
4) Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ επιςκευι κάποιασ βλάβθσ ςτο ανωτζρω χρονικό 
διάςτθμα, ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να υποκαταςτιςει τον εξοπλιςμό με άλλον παρεμφερι, 
για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτείται, προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ. 
5) Ετιςιο Κόςτοσ Λειτουργίασ Συςτιματοσ.Θ προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει το ετιςιο 
κόςτοσ ςυντιρθςθσ και χριςθσ του ςυςτιματοσ για 5 ζτθ μετά το τζλοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ (2 ζτθ). Ο οικονομικόσ φορζασ κα αναλάβει τθν απρόςκοπτθ παροχι τθσ υπθρεςίασ 
και τθν ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ (και οποιοδιποτε άλλο κόςτοσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
όπωσ κάρτεσ SIM, τζλθ ςυνδρομισ κινθτισ τθλεφωνίασ, κ.α ) με ετιςιο κόςτοσ ίςο με ποςοςτό 9% 
ςτθ ςυμβατικι τιμι που πρόςφερε χωρίσ το Φ.Ρ.Α (ςυνολικό κόςτοσ τελικισ προςφοράσ 
αναδόχου), και που κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τακάτωκι: 
α) Εγκατάςταςθ νζων εκδόςεων Λογιςμικοφ και χαρτϊν τουλάχιςτον μία φορά ετθςίωσ, 
β) Αποκατάςταςθ βλαβϊν ςυςκευϊν (εκτόσ υπαιτιότθτασ φορζα) και Λογιςμικοφ, 
γ) Αποςτολι εξειδικευμζνου ςυνεργείου ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ των οχθμάτων του Διμου, εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ (εφόςον απαιτείται φυςικι 
παρουςία). 
δ) Χριςθ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ςυναφϊν λογιςμικϊν. 
6) Τθν παραπάνω πλθροφορία κα πρζπει να τθν κατακζςει υποχρεωτικάο κάκε ενδιαφερόμενοσ 
ςτθν τεχνικι προςφορά του με υπεφκυνθΔιλωςθ. 
7) Επίςθσ κα πρζπει να παραδοκεί αναλυτικόσ ποςοςτιαίοσ πίνακασ εκπτϊςεων επί των 
προςφερκειςϊν τιμϊν, για τθν ςυντιρθςθ των εφαρμογϊν και του εξοπλιςμοφ του ςυςτιματοσ, 
μετά το πζρασ τθσ περιόδου εγγφθςθσ και μζχρι πζντε (5) ζτθ. Οι τιμζσ κα ανάγονται ςε 
ποςοςτιαία μορφι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ, ςε κλιμάκωςθ ανά ζτοσ. Ο πίνακασ κα 
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περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ςτθν κατάκεςθ του φακζλου τθσ τεχνικισπροςφοράσ. 
8) Κατά τθ διάρκεια του ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ όπωσ και κατά τθ διάρκεια εγγφθςθσ, όλεσ οι 
επιςκευζσ των οχθμάτων κα γίνονται ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου Δυτικισ Σάμου από κινθτά 
ςυνεργεία τουαναδόχου. 
9) Οι επιςκευζσ του λοιποφ εξοπλιςμοφ κα γίνονται ςτον τόπο λειτουργίατουσ. 
10) Τζλοσ κα πρζπει να παραδοκεί (μζςα ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ) αναλυτικόσ 
ποςοςτιαίοσ πίνακασ εκπτϊςεων επί των προςφερκειςϊν τιμϊν για τθν προμικεια όμοιων 
ειδϊν-υλικϊν όπωσ αυτά που ηθτάει θ διακιρυξθ και που κα ιςχφει αφενόσ κατά τθ διάρκεια του 
χρόνου τθσ εγγφθςθσ, αλλά και αφετζρου για 5 ζτθ επιπλζον. Οι τιμζσ κα ανάγονται ςε 
ποςοςτιαία μορφι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ τθσ προςφοράσ, ςε κλιμάκωςθ ανάζτοσ. 

 
Ε. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΧΘΣΤΩΝ 

 

1) Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κα πραγματοποιθκεί ςτθν ζδρα του Διμου Δυτικισ Σάμου και 
κα καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ λειτουργίασ τουςυςτιματοσ. 
2) Ο προςφζρων κα πρζπει να περιγράψει ςτθν τεχνικι προςφορά του το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ 
ανά αντικείμενο και να παρουςιάςει πίνακα με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα. 
3) Ο αρικμόσ των εκπαιδευόμενων κα κακοριςτεί από το Διμο Δυτικισ Σάμου. 

 
ΣΤ. Προι Καλισ Λειτουργίασ και Διακεςιμότθτάσ του ςυςτιματοσ 
Το λογιςμικό διαχείριςθσ και γενικά θ υπθρεςία χριςθσ του ςυςτιματοσ (SaaS) κα είναι 
διακζςιμθ με ποςοςτό 99,9% κάκε μινα μετά τθν παραλαβι του ςυςτιματοσ αλλά και μετά το 
τζλοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (2 ζτθ από τθν παραλαβι). Σε περίπτωςθ που δεν 
τθρθκοφν    οι    όροι,    κα    γίνεται    μείωςθ    ςτο    ποςό    τθσ    ετιςιασ     ςυντιρθςθσ:  
Μείωςθ 1% για κάκε 0.01% κάτω από το 99,99% ζωσ 99,00%. 
Μείωςθ 5% για κάκε 0.01% κάτω από το 99,00%. 
Τα παραπάνω ποςοςτά κα υπολογίηονται ςε διάςτθμα 24-ωρϊν ανά θμζρα ςε ζναν 
θμερολογιακό μινα. Από τουσ χρόνουσ μθ λειτουργίασ εξαιροφνται προγραμματιςμζνεσ 
διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ. 
Θ προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει όρουσ Καλισ Λειτουργίασ και Διακεςιμότθτάσ του 
ςυςτιματοσ (SLA) ςφμφωνα με τα παραπάνω ποςοςτά διακεςιμότθτασ, θ οποία κα ιςχφει και 
κατά τα δφο ζτθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και κα είναι μζροσ τθσ ςφμβαςθσ λειτουργίασ- 
ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ μετά το τζλοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (2 ζτθ). Οι όροι 
αναλφονται λεπτομερϊσ ςτο παράρτθμα «Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν» τθσ 
παροφςασ μελζτθσ. 

 
Η. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

1α) Θ κάκε προςφορά κα πρζπει να αναφζρει με υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
εξειδικευμζνο ςυνεργείο, με αντίςτοιχθ εμπειρία, που κα αναλάβει τθν τεχνικι υποςτιριξθ του 
εξοπλιςμοφ τθσ τθλεματικισ των οχθμάτων, με τα των παρελκομζνων (Αιςκθτιρεσ βραχιόνων, 
αιςκθτιρεσ καυςίμου κ.α). 

1β) Θ προςφζρουςα εταιρεία ι οι καταςκευαςτζσ λογιςμικοφ και τθλεματικισ ςυςκευισ, 
υποχρεοφται να εφαρμόηουν ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 για τθν 
ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ τθλεματικισ, κακϊσ και για τθν εγκατάςταςθ του 
προςφερόμενου θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, το οποίο και κα πρζπει να προςκομιςτεί ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επικυρωμζνθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

1γ) Επίςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να κατακζςει ςτθν προςφορά του υπεφκυνθ 
διλωςθ  ότι  διακζτει  τθν  υλικοτεχνικι  υποδομι  και  τθν  τεχνογνωςία  για  τθν  ςυντιρθςθ  – 
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επιςκευι του εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ, ςε διαφορετικι δε περίπτωςθ, από 
εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργάτθ του  με τθν ανάλογθ υλικοτεχνικι υποδομι και τεχνογνωςία. 

2) Στθν τεχνικι προςφορά, κα δίνεται επίςθσ υπεφκυνθ διλωςθ για τισ προςφερόμενεσ 
εγγυιςεισ και χρόνουσ ςυντιρθςθσ, όπωσ αυτζσ ηθτοφνται ςτθν παρ. (Δ) τθσ Τεχνικισ 
Ρεριγραφισ. 

3) Υπεφκυνθ διλωςθ για το χρόνο παράδοςθσ, που δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από 
180 θμερολογιακζσθμζρεσ. 

4) Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να επιςυνάψουν ζκκεςθ, ςτθν οποία να αναφζρονται οι 
οικονομικζσ, εμπορικζσ και καταςκευαςτικζσ δυνατότθτεσ τουσ (απαςχολοφμενο προςωπικό, 
εξοπλιςμόσ, χρθματοπιςτωτικι  δυνατότθτα, κφκλοι εργαςιϊν κλπ). 
Ελάχιςτοσ κφκλοσ εργαςιϊν 300.000,00 €. 

5) Επίςθσ, πρζπει να επιςυναφκεί κατάςταςθ πωλιςεων τουλάχιςτον τριϊν (3) όμοιων 
ςυςτθμάτων δυναμικότθτασ ογδόντα τριϊν (83) οχθμάτων και άνω ζκαςτθ ςφμβαςθ, μία εξ 
αυτϊν ςε Ο.Τ.Α. δυναμικότθτασ τουλάχιςτον εκατό (100) οχθμάτων (όπωσ τον Ρίνακα Α’) ςτθν 
τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020) ςτθν οποία κα αναφζρονται οι θμερομθνίεσ παράδοςθσ, οι 
οποίεσ να αποδεικνφονται από κατάλογο ζργων και ςχετικά δελτία αποςτολισ ι πρωτόκολλα 
οριςτικισ παραλαβισ (Ο.Τ.Α.). 

6) Επίςθσ, ςτθν τεχνικι προςφορά κα περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και 
περιγραφζσ των ςυςκευϊν τθλεματικισ και αιςκθτιρων βραχιόνων, ςυνοδευόμενεσ από τεχνικά 
φυλλάδια, προςπζκτουσ, ι ςχζδια κλπ, από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία 
και οι δυνατότθτεσ των προςφερόμενωνειδϊν. 

7) Στθν τεχνικι προςφορά πρζπει να επιςυναφκεί Υπεφκυνθ διλωςθ πιςτότθτασ CE του 
καταςκευαςτι του πομποφ τθσ τθλεματικισ, ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικό ελζγχου από 
αναγνωριςμζνο κζντρο Ριςτοποίθςθσ. Το ανωτζρω πιςτοποιθτικό ελζγχου κα είναι υποχρεωτικά 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε διαφορετικι περίπτωςθ, με επικυρωμζνθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

8) Υπεφκυνθ διλωςθ του Οικονομικοφ φορζα που να δθλϊνει ότι, ςε περίπτωςθ 
κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ ςε αυτόν, κα εγκαταςτιςει-τοποκετιςει τισ ςυςκευζσ (πομποφσ) 
τθλεματικισ ςτο Πχθμα, ςε τζτοια απόςταςθ από τθ κζςθ των ανκρϊπων που κα  
παρευρίςκονται ςε αυτό, ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια τουσ από  τυχόν μαγνθτικά πεδία 
που εκπζμπει θςυςκευι. 

9) Τα οχιματα πάνω ςτα οποία κα τοποκετθκοφν οι πομποί τθλεματικισ κα είναι 
μθχανολογικά ελεγμζνα και ςυντθρθμζνα με ευκφνθ του Διμου. 
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3.1 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ  

 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
 
 

α/α ΕΙΔΟ Ποσότητα 

Σιμή 

Μονάδoς 
(€) 

ύνολο (€) 

Π.3.1.1 
Λνγηζκηθό Τειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο Σηόινπ 

νρεκάησλ 
1 8.100,00 8.100,00 

Π.3.1.2 
Λνγηζκηθό βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ 
νρεκάησλ 

1 10.080,00 10.080,00 

Π.3.1.3 Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο αλεθνδηαζκώλ θαπζίκνπ 1 7.020,00 7.020,00 

Π.3.1.4 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο δηαηαγώλ πνξείαο θαη 
δειηίσλ θίλεζεο 

1 8.100,00 8.100,00 

Π.3.1.5 Σπζθεπή Τειεκαηηθήο 35 380,00 13.300,00 

Π.3.1.6 
Αηζζεηήξαο αλύςσζεο Βξαρηόλσλ γηα νρήκαηα 
θαζαξηόηεηαο 

9 420,00 3.780,00 

Π.3.1.7 
Αηζζεηήξαο ιεηηνπξγίαο αλαηξνπήο γηα 

αλαηξεπόκελα νρήκαηα 
10 420,00 4.200,00 

Π.3.1.8 Αηζζεηήξαο ιεηηνπξγίαο αληιίαο 1 420,00 420,00 

Π.3.1.9 Ηιεθηξνληθή ηαπηόηεηα νδεγώλ (i-button) 50 14,00 700,00 

Π.3.1.10 
Αλαγλώζηεο Ηιεθηξνληθώλ Ταπηνηήησλ 
Οδεγώλ (i-button) 

35 25,00 875,00 

Π.3.1.11 
Τππσκέλε έμππλε θάξηα αλεθνδηαζκνύ 
νρήκαηνο 

35 8,00 280,00 

Π.3.1.12 
Δθεδξηθή ηππσκέλε έμππλε θάξηα 

αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 
3 8,00 24,00 

Π.3.1.13 
Αλαγλώζηεο έμππλσλ θαξηώλ αλεθνδηαζκνύ 
νρήκαηνο 

2 240,00 480,00 

Π.3.1.14 Σύζηεκα δύγηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο θάδσλ 9 6.500,00 58.500,00 

Π.3.1.15 Ταπηόηεηα RFID θάδνπ 800 25,00 20.000,00 

Π.3.1.16 
Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο θαη 
δηαζύλδεζε κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ 

1 0,00 0,00 

Π.3.1.17 
Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηώλ ζπζηήκαηνο θαη 
ζρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

2 127,38 254,76 

Π.3.1.18 
Δπηηόπηα ζπληήξεζε θαη επηκέιεηα ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο GIS γηα δύν (2) 
ρξόληα 

2 70,77 141,53 

  

ύνολο: 136.255,29 

   

ΦΠΑ 
(24%) 32.701,27 

   
ύνολο: 168.956,56 
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3.2 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
 
 

α/α ΕΙΔΟ Ποσότητα 
Σιμή 

Μονάδoς 

(€) 

ύνολο (€) 

Π.3.2.1 
Λνγηζκηθό Τειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 

Σηόινπ νρεκάησλ 
1 7.920,00 7.920,00 

Π.3.2.2 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο αλεθνδηαζκώλ 
θαπζίκνπ 

1 7.020,00 7.020,00 

Π.3.2.3 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο δηαηαγώλ 

πνξείαο θαη δειηίσλ θίλεζεο 
1 8.100,00 8.100,00 

Π.3.2.4 Σπζθεπή Τειεκαηηθήο 48 380,00 18.240,00 

Π.3.2.5 Αηζζεηήξαο ππξόζβεζεο 15 260,00 3.900,00 

Π.3.2.6 Αηζζεηήξαο ιεηηνπξγίαο αληιίαο 2 420,00 840,00 

Π.3.2.7 Αηζζεηήξαο ζηάζκεο δεμακελήο 17 370,00 6.290,00 

Π.3.2.8 
Αηζζεηήξαο παξαγσγήο έξγνπ 
νρεκάησλ εξγνηαμίνπ 

14 420,00 5.880,00 

Π.3.2.9 Αηζζεηήξαο ζάξσζεο (ζαξώζξνπ) 1 290,00 290,00 

Π.3.2.10 
Αηζζεηήξαο αλύςσζεο 
(θαιαζνθόξνπ) 

1 420,00 420,00 

Π.3.2.11 
Ηιεθηξνληθή ηαπηόηεηα νδεγώλ (i-
button) 

70 14,00 980,00 

Π.3.2.12 
Αλαγλώζηεο Ηιεθηξνληθώλ 
Ταπηνηήησλ Οδεγώλ (i-button) 

48 25,00 1.200,00 

Π.3.2.13 
Τππσκέλε έμππλε θάξηα 

αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 
48 8,00 384,00 

Π.3.2.14 
Δθεδξηθή ηππσκέλε έμππλε θάξηα 
αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 

3 8,00 24,00 

Π.3.2.15 
Αλαγλώζηεο έμππλσλ θαξηώλ 
αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 

2 240,00 480,00 

Π.3.2.16 
Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηώλ ζπζηήκαηνο 
θαη ζρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

2 127,38 254,76 

Π.3.2.17 
Δπηηόπηα ζπληήξεζε θαη επηκέιεηα ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο GIS γηα 
δύν (2) ρξόληα 

2 70,77 141,53 

  

ύνολο: 62.364,29 

   
ΦΠΑ (24%) 14.967,43 

   
ύνολο: 77.331,72 
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Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν 

 

A.1.1 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν 

A.1.1.1 Ρλαίςιο Εγγυθμζνου Επιπζδου Διακεςιμότθτασ Συςτιματοσ 
Στθν ενότθτα αυτι περιγράφεται το Ρλαίςιο Εγγυθμζνου Επιπζδου Διακεςιμότθτασ των 
ςυςτθμάτων/εφαρμογϊν τθσ Υπθρεςίασ κατά τθν περίοδο Ραραγωγικισ Λειτουργίασ (μζχρι τθν 
οριςτικι παραλαβι τθσ) και κατά τθν περίοδο Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ. 

 
A.1.1.1.1 Οριςμοί 
Κανονικζσ Ϊρεσ  Κάλυψθσ  (Κ.Ω.Κ.):   ορίηεται  το  διάςτθμα  μεταξφ   07:00  και 17:00   για τισ 
εργάςιμεσθμζρεσ. 
Επιπλζον Ϊρεσ Κάλυψθσ (Ε.Ω.Κ.):  ορίηεται το διάςτθμα εκτόσ των ΚΩΚ, για τισ εργάςιμεσ μζρεσ, 
ςυν τισ αργίεσ. 

Εργάςιμεσ Θμζρεσ (Ε.Μ.): οι εργάςιμεσ θμζρεσ ςε μθνιαία βάςθ. 
Τεχνικι Ομάδα Υποςτιριξθσ (Τ.Ο.Υ.): είναι θ ομάδα του Αναδόχου, που κα αναλάβει τθ 
λειτουργία, ςυντιρθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων τθσ Υπθρεςίασ, όταν τεκεί ςε λειτουργία. 

 
A.1.1.1.2 Κλάςεισ Διακεςιμότθτασ 
Στθν παροφςα ενότθτα ορίηονται οι κλάςεισ διακεςιμότθτασ, που πρζπει να υποςτθρίηονται για 
τα ςυςτιματα και τισ εφαρμογζσ. 

 
Κλάςθ Διακεςιμότθτασ Απαιτιςεισ διακεςιμότθτασ ςε μθνιαία βάςθ 
Κλάςθ Α 99,9% 

 

A.1.1.1.3 Υπολογιςμόσ Μθ Διακεςιμότθτασ για τθν κλάςθ Α 
Στθν κλάςθ Α εντάςςεται ο εξοπλιςμόσ, οι υποδομζσ και οι εφαρμογζσ, που κα πρζπει να είναι 
διακζςιμεσ 24 ϊρεσ τθν θμζρα όλεσ τισ μζρεσ του ζτουσ. 
Το ποςοςτό Μθ Διακεςιμότθταστου εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν, που εντάςςονται ςτθν 
κατθγορία Α υπολογίηεται ςε μθνιαία βάςθ και ορίηεται από τον λόγο 

 Χρόνος αποκατάστασης 

Σσνολικό όπου:διάστημα αναυοράς 

 

 

 Χρόνοσ αποκατάςταςθσ κάκε βλάβθσ λογίηεται ο αρικμόσ των ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ 
βλάβθσ ζωσ τθν επαναφορά του υςτιματοσ ςε κανονικι λειτουργία. Ο Συνολικόσ χρόνοσ 
αποκατάςταςθσ ςε επίπεδο μινα είναι το άκροιςμα των επιμζρουσ χρόνων αποκατάςταςθσ 
του ςυνόλου των βλαβϊν, για τον μινααυτό.

 Συνολικό διάςτθμα αναφοράσ ορίηεται το ςφνολο των ωρϊν ςε μθνιαία βάςθ (24 x 30).
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A.1.1.1.4 ιτρεσ Μθ Διακεςιμότθτασ 
Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του αποδεκτοφ ορίου Μθ Διακεςιμότθτασ για κάκε επιπλζον ϊρα Μθ 
Διακεςιμότθτασ και για κάκε μονάδα/ςτοιχείο κα επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο ριτρα ίςθ με : 
1% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ (χωρίσ ΦΡΑ) για κάκε 0.01% κάτω από το 99,99% ζωσ 99,00%. 
5% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ (χωρίσ ΦΡΑ) για κάκε 0.01% κάτω από το 99,00%. 
Tο ςυμβατικό τίμθμα είναι το μθνιαίο τίμθμα ςυντιρθςθσ-λειτουργίασ του ςυςτιματοσ (ετιςιο 
τίμθμα / 12 μινεσ) 

 
A.1.1.2 Ρλαίςιο Εγγυθμζνου Επιπζδου Υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 
Ο  Ανάδοχοσ  υποχρεοφται να  παρζχει  Εγγυθμζνου  Επιπζδου  Υπθρεςίεσ  Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ (ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι τθσ Υπθρεςίασ) 
και Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ. Οι υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ κα παρζχονται βάςει ενόσ 
ςυγκεκριμζνου πλαιςίου παροχισ Υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, το οποίο κα κατατεκεί ςτθν 
Ρροςφορά του Αναδόχου. 
Στόχοσ των υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του 
Συςτιματοσ, θ άμεςθ ανταπόκριςθ του Αναδόχου ςε αναγγελίεσ προβλθμάτων και θ άμεςθ 
αποκατάςταςθ των βλαβϊν/ προβλθμάτων του Συςτιματοσ τθρϊντασ πάντα τισ απαιτιςεισ 
διακεςιμότθτασ. 

 
A.1.1.2.1 Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 
Το πλαίςιο Υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 Αποκατάςταςθ των βλαβϊν και ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ.
 Διόρκωςθ ςφαλμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugfixing).
 Ενθμζρωςθ για τισ νζεσ εκδόςεισ εφαρμογϊν, που κα ζχουναναπτυχκεί.
 Ενθμζρωςθ για τθν απαιτοφμενθ αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ προκειμζνου να 

υποςτθριχκοφν οι παραπάνω νζεσ εκδόςεισ.
 Εγκατάςταςθ και ολοκλιρωςθ των νζων εκδόςεων των ζτοιμων πακζτωνλογιςμικοφ.
 Βελτιϊςεισ, παράδοςθ, υποςτιριξθ εγκατάςταςθσ και ολοκλιρωςθ των νζων εκδόςεων του 

λογιςμικοφ εφαρμογϊν, που κα ζχει αναπτυχκεί (releases & new versions) κακϊσ και 
επικαιροποίθςθ του πθγαίου κϊδικα (source code).

 Ραράδοςθ ενθμερωμζνθσ τεκμθρίωςθσ με τυχόν μεταβολζσ ι τροποποιιςεισ του 
Συςτιματοσ.

 Εντοπιςμόσ και καταγραφι αιτιϊν βλαβϊν ι/και δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςι τουσ.
 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ και οποιοδιποτε κόςτοσ απαιτθκεί για τθν εξαςφάλιςθ 

τθσ ςυμβατότθτασ των προϊόντων που κα αλλάξει, τόςο μεταξφ τουσ όςο και με το υπάρχον 
περιβάλλον.

 Λειτουργία Γραφείου Τεχνικισ  Υποςτιριξθσ (HelpDesk) ι/και on-site υποςτιριξθ.
 

A.1.1.2.2 Ρρογραμματιςμζνεσ Διακοπζσ Υπθρεςίασ (Planned Outages) 
Επιτρζπεται θ διενζργεια προγραμματιςμζνων διακοπϊν τθσ Υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ 

παρακάτω ςυνκικεσ: 
I. Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ από τον Ανάδοχο κα ανακοινϊνεται 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ νωρίτερα και κα πρζπει να 
τεκμθριϊνεται κατάλλθλα. 

II. Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιείται μόνο εφόςον ρθτά 
ςυμφωνθκεί μεταξφ των δφο μερϊν. 

III. Θ μζγιςτθ διάρκεια μίασ προγραμματιςμζνθσ διακοπισ υπθρεςιϊν κα ςυμφωνείται ρθτά 
μεταξφ των δφο μερϊν. 

IV. Θ χρονικι περίοδοσ απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ που οφείλεται ςε προγραμματιςμζνθ διακοπι 
δεν κα υπολογίηεται ςτθ μζτρθςθ των Ροιοτικϊν Κριτθρίων. 

Σε περιπτϊςεισ όπου θ διάρκεια τθσ προγραμματιςμζνθσ διακοπισ υπθρεςίασ υπερβεί τθν 
προςυμφωνθμζνθ χρονικι διάρκεια και για αυτό ευκφνεται αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ, τότε  
θ επιπλζον χρονικι διάρκεια απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ κεωρείται ωσ βλάβθ. 
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A.1.1.2.3 Γραφείο Τεχνικισ Υποςτιριξθσ(Help desk) 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα τεχνικό προςωπικό, θ εμπειρία του οποίου είναι 
ευκφνθ του Αναδόχου, ϊςτε να εξαςφαλίηει ςτα απαιτοφμενα χρονικά διαςτιματα, τθν 
αποκατάςταςθ βλαβϊν. 
Βαςικι υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ οργάνωςθ και λειτουργία ςφγχρονου Γραφείου 
Υποςτιριξθσ (Help Desk), το οποίο κα είναι διακζςιμο προσ τον Διμο Δυτικισ Σάμου, ςε ϊρεσ 
ΚΩΚ (07.00-17.00). 

 
 

Στο πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ αυτισ ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τα ακόλουκα: 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταγράφει τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των βλαβϊν 
εξοπλιςμοφ, που αναφζρονται από το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ. Κάκε περιςτατικό πρζπει 
να λαμβάνει ζνα μοναδικό κλειδί αναφοράσ και να καταγράφεται τουλάχιςτον θ εξισ 
πλθροφορία: 

-     Υπθρεςία, είδοσ εξοπλιςμοφ, περιγραφι βλάβθσ, ϊρα αναγγελίασ. 
Θ αναγγελία βλαβϊν, κα μπορεί να γίνει, εναλλακτικά, με όλουσ τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

 Τθλζφωνο

 E-mail

 Fax

 ειδικι web εφαρμογι, από τθν οποία κα καταγράφονται κατ’ ελάχιςτο, ο χρόνοσ ζναρξθσ και 
λιξθσ του προβλιματοσ, θ περιγραφι του και οι ενζργειεσ επίλυςθσ, κακϊσ και ο υπεφκυνοσ 
για κάκε ενζργεια.

 

2. Στο τζλοσ κάκε μινα, ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτον Διμο Δυτικισ Σάμου ζκκεςθ για τον βακμό 
ικανοποίθςθσ των όρων τθσ ςυντιρθςθσ. Θ Ζκκεςθ κα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο μζςα 
ςτο πρϊτο δεκαιμερο κάκε μινα, και κα περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία για τον 
προθγοφμενο μινα: 

 Αρικμόσ αναγγελιϊν προβλιματοσ (βλάβθ) και είδοσ προβλιματοσ.
 Αναλυτικά ςτοιχεία για χρόνουσ απόκριςθσ Γραφείου Υποςτιριξθσ ανά κλιςθ και ςυνολικι 

κατανομι.

 Αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε κλιςθ προβλιματοσ (βλάβθ ι δυςλειτουργία,) που 
εξυπθρετικθκε πζραν των χρονικϊν υποχρεϊςεων, που αναφζρονται ςτθν παροφςα.

 Αναλυτικά ςτοιχεία και για τθν επιβολι ποινϊν (ριτρεσ μθ ςυμμόρφωςθσ), όπωσ αίτιο, 
χρόνοσ, αντίτιμο ριτρασ κοκ., αλλά και ςυνολικό αντίτιμο επιβολισ ποινϊν.

Στο τζλοσ κάκε ζτουσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει ςτον Διμου Δυτικισ Σάμου τελικι 
Ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςφνοψθ των ανωτζρω ςτοιχείων για όλθ τθ ςυμβατικι περίοδο. 
Το ςφνολο των περιοδικϊν Εκκζςεων κακϊσ και θ τελικι ετιςια Ζκκεςθ ανικουν ςτθν κυριότθτα 
του φορζα Λειτουργίασ. 
Ο Χρόνοσ απόκριςθσ ςε κλιςθ του HelpDesk δε κα υπερβαίνει τα δζκα πρϊτα λεπτά (10’). 
Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να επιλυκοφν απευκείασ και οριςτικά από το 
πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ (HelpDesk), πρζπει να παρζχεται on-site υποςτιριξθ από τον 
Ανάδοχο. Τα αιτιματα αυτά πρζπει να προωκοφνται ςε ειδικοφσ, οι οποίοι κα δίνουν τθν 
απαιτοφμενθ λφςθ επιτόπου για τα ακόλουκα: 

 Αντιμετϊπιςθ λακϊν και ςφαλμάτων ςτθ λειτουργία τθσ Ρφλθσ.

 Ενθμζρωςθ των ςτελεχϊν του Διμου Δυτικισ Σάμου για αναγκαιότθτα αναβάκμιςθσ  τθσ  
Ρφλθσ ςε νζεσ εκδόςεισ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςεων 
δεδομζνων ι του λογιςμικοφ (ζτοιμου και εφαρμογϊν),ςτα οποία βαςίηεται θ Ρφλθ.

 Ενθμζρωςθ των χειριςτϊν του για τυχόν αλλαγζσ ςτθ λειτουργικότθτα τθσ Ρφλθσ.
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A.1.1.2.4 Συντιρθςθ - τεχνικι υποςτιριξθ λογιςμικοφ 
O Ανάδοχοσ προμθκεφει το λογιςμικό, που είναι αναγκαίο για τθν καλι λειτουργία τθσ 
Υπθρεςίασ. Στο λογιςμικό αυτό περιλαμβάνει το λογιςμικό, που κακορίηεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι οπουδιποτε αλλοφ ςτθ διακιρυξθ και κάκε πρόςκετο λογιςμικό, που κα είναι 
αναγκαίο ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ διακιρυξθ και ςτθν προςφορά του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του λογιςμικοφ (S/W) 
υποχρεοφται να αποκακιςτά τα λάκθ (Bugs) του προςφερόμενου λογιςμικοφ, να προμθκεφει για 
δφο (2) ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι (και μετζπειτα ςτα πλαίςια τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ – 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ) και να εγκακιςτά τισ νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ και να παρζχει 
βοικεια για τθν βελτιςτοποίθςθ (Tuning). 

 

A.1.1.2.5 Συντιρθςθ – τεχνικι υποςτιριξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν 
Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ λογιςμικοφ περιλαμβάνουν: διορκϊςεισ, μικρζσ βελτιϊςεισ και 

βελτιϊςεισ ςτον κϊδικα των εφαρμογϊν του, που κρίνονται απαραίτθτεσ από τθν Υπθρεςία. 
Οι υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Λογιςμικοφ διακρίνονται ςε: 

 Διορθώςεισ (Corrections) – Αφοροφν τθ διορκωτικι ςυντιρθςθ ςφαλμάτων των  
εφαρμογϊν, που εντοπίηονται κατά τθν παραγωγικι λειτουργία του, κακϊσ και τθν 
προλθπτικι ςυντιρθςθ, που αφορά τον εντοπιςμό και τθ διόρκωςθ αφανϊν ςφαλμάτων 
(που δεν ζχουν εκδθλωκεί) των εφαρμογϊν. Ενδεικτικϊσ και όχι αποκλειςτικϊσ, 
περιλαμβάνονται:

o Αςτοχία του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν ςτθν παραγωγι ορκϊν αποτελεςμάτων, ι 
o Αδυναμία εκτζλεςθσ λειτουργιϊν του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν. 
 Μικρέσ Βελτιώςεισ (ΜinorEnhancements) – μεταβολι ι/και ανάπτυξθ Τμιματοσ των 

εφαρμογϊν, που αφορά αλλαγζσ μικρισ κλίμακασ. Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ τμθμάτων 
διεπαφϊν λογιςμικοφ, που αφοροφν μικρζσ αλλαγζσ ςτισ εφαρμογζσ. Μικρζσ αλλαγζσ ςτον 
κϊδικα, ςτθ δομι τθσ Βάςθσ Δεδομζνων κακϊσ και ςτθν τεκμθρίωςθ. Ενδεικτικϊσ και όχι 
αποκλειςτικϊσ, περιλαμβάνονται:

o Διορκωτικζσ ενζργειεσ ςε αςτοχίεσ ι αδυναμίεσ του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων αμζλειασ και κακισ ι και λανκαςμζνθσ χριςθσ 
του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν. 

o Ενζργειεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν μετά από 
ελεγχόμενεσ παρεμβάςεισ βελτίωςθσ μικρισ κλίμακασ τμθμάτων του Εξοπλιςμοφ 
Ρλθροφορικισ, που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ προβλθμάτων ολοκλιρωςθσ 
(integration) ι ςφαλμάτων. 

o Μικρισ κλίμακασ βελτιϊςεισ του Ρεριβάλλοντοσ Χριςθσ (UserInterface) του Λογιςμικοφ 
Εφαρμογϊν, θ οποία αναφζρεται ςε υλοποίθςθ νζων τρόπων χριςθσ των διακεςίμων 
λειτουργιϊν του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν, κακϊσ και νζων λειτουργιϊν παρουςίαςθσ των 
διακεςίμων δεδομζνων (π.χ. Νζεσ εκτυπϊςεισ). 

o Υποςτιριξθ του μθχανιςμοφ ενθμζρωςθσ του περιεχομζνου και των θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν τθσ Ρφλθσ. 

Οι Διορκϊςεισ και οι μικρζσ βελτιϊςεισ του κϊδικα, κα αφοροφν ενζργειεσ με 
ανκρωποπροςπάκεια μικρότερθ των δεκαπζντε (15) ανκρωποθμερϊν ανά βελτίωςθ, μετά 
από ςυμφωνία μεταξφ του Αναδόχου του Διμου Δυτικισ Σάμου και ςφμφωνα και με το 
ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group). 

 Βελτιώςεισ (Enhancements) – Αφοροφν τθ μεταβολι τθσ λειτουργικότθτασ των εφαρμογϊν ι 
και ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ δομι των δεδομζνων των εφαρμογϊν. Οι βελτιϊςεισ κα 
επιφζρουν αλλαγζσ) και περιλαμβάνουν αναςχεδιαςμό και ανάπτυξθ τμιματοσ των 
εφαρμογϊν/ υποςυςτθμάτων του, ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ διεπαφϊν λογιςμικοφ, κακϊσ 
και γενικευμζνεσ αλλαγζσ ςτον κϊδικα, ςτθ δομι τθσ Βάςθσ Δεδομζνων και ςτθν 
τεκμθρίωςθ, ϊςτε το λογιςμικό των εφαρμογϊν να προςαρμόηεται ςε νζεσ λειτουργικζσ 
απαιτιςεισ. Ενδεικτικϊσ και όχι αποκλειςτικϊσ, περιλαμβάνονται:

o Σθμαντικζσ Βελτιϊςεισ του Ρεριβάλλοντοσ Χριςθσ (UserInterface) του Λογιςμικοφ 
Εφαρμογϊν, οι οποίεσ αναφζρονται ςε υλοποίθςθ νζων τρόπων χριςθσ των διακεςίμων 
λειτουργιϊν του Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν, κακϊσ και νζων λειτουργιϊν παρουςίαςθσ των 
διακεςίμων δεδομζνων (π.χ. Νζεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ). 

o Ρροςαρμογι του λογιςμικοφ των εφαρμογϊν ςε μεταβολζσ τθσ επιχειρθςιακισ λογικισ (π.χ. 
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μεταβολζσ του οργανογράμματοσ, τθσ Νομοκεςίασ που αφορά τισ Υπθρεςίεσ/ τουσ Χριςτεσ 
των θλεκτρονικϊ νυπθρεςιϊν). 

Ανά ζτοσ, οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν που κα πρζπει να προςφζρει ο 
Ανάδοχοσ είναι κατ’ ελάχιςτον δφο (2) ανκρωπομινεσ. 

 
A.1.1.2.6 Ενθμερωτικά εγχειρίδια καιτεκμθρίωςθ 
Ο Ανάδοχοσ εφοδιάηει τουσ χριςτεσ με όλα τα εγχειρίδια και όποια τεκμθρίωςθ απαιτείται για να 
εξαςφαλιςτεί θ ικανοποιθτικι και αποδοτικι λειτουργία των εφαρμογϊν. Τα ςτοιχεία αυτά κα 
περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειςτικά και μόνο, τθν τεκμθρίωςθ που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ. 
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κακορίηει ςτθν Ρροςφορά του τον αρικμό εγχειριδίων, τον τφπο και τθν 
ζκταςθ τθσ τεκμθρίωςθσ. 
Τα εγχειρίδια και θ τεκμθρίωςθ χορθγοφνται ςυνταγμζνα ςτθ γλϊςςα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
εκτόσ αν ζχει γίνει διαφορετικι ςυμφωνία. 
Ο Ανάδοχοσ παραδίδει όλθ τθν προβλεπόμενθ τθσ Διακιρυξθσ τεκμθρίωςθ και ότι επιπλζον 
αναφζρει ςτθν Ρροςφορά του. 

 
A.1.1.3 Χρόνοσ απόκριςθσ Υποςυςτθμάτων 
Οι εφαρμογζσ που κα υλοποιθκοφν ςτα πλαίςια τθσ Υπθρεςίασ, κα πρζπει να ικανοποιοφν 

ςυγκεκριμζνουσ χρόνουσ απόκριςθσ (δείκτεσ απόκριςθσ) που είναι οι παρακάτω: 
(α) Κακυςτζρθςθ απόκριςθσ του εξυπθρετθτι ςτθν εκπλιρωςθ ενόσ αιτιματοσ αναηιτθςθσ 

(searchrequest) <= 3 seconds, όταν ο browser βρίςκεται ςτο ίδιο φυςικό δίκτυο και ςε 
περιβάλλον, όπου απαιτείται ταυτόχρονθ πρόςβαςθ από 10.000 χριςτεσ. 

(β) Κακυςτζρθςθ απόκριςθσ του εξυπθρετθτι ςε ζνα απλό HTTP request<= 3 seconds, όταν ο 
browser βρίςκεται ςτο ίδιο φυςικό δίκτυο και ςε περιβάλλον, όπου απαιτείται ταυτόχρονθ 
πρόςβαςθ από 10.000 χριςτεσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II- EEE 
 

 
[Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ 
δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ 
(ΕΕΕ). Η ςχετικι ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθτου ΕΗΔΗ 
«www.promitheus.gov.gr».Σο περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ 
διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικάυπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+. 

 
 

 
 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII – ρέδην Βηνγξαθηθνύ εκεηώκαηνο 
 

 
 





 

89 
 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 
ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………. ΟΝΟΜΑ:……………………….. 
ΡΑΤΩΝΥΜΟ:……………………………………….. ΜΘΤΩΝΥΜΟ:………………. 
Θμερομθνία Γζννθςθσ: …. /…. / ……………. Τόποσ Γζννθςθσ: …………… 
Τθλζφωνο: …………………………………………….. E-mail: ………………………….. 
Fax: ………………………… 
Διεφκυνςθ Κατοικίασ: ……………………………………………………………………. 

 

 

 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα Θμερομθνία 
Απόκτθςθσ Ρτυχίου 

    

    

    

 
 

 
 

ΕΡΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ 

Ζργο (ι κζςθ) Εργοδότθσ 
1 

όλοσ    και Κακικοντα ςτο 
ζργο (ι κζςθ) 

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ 
(από – ζωσ) 

2 

ΑΜ 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Ωσόλοσενδεικτικάαναφζρονται:manager,seniorconsultant,consultant,businessexpertκλπ. 

2 
Αφορά   τουσ   πραγματικοφσ   ανκρωπομινεσ   απαςχόλθςθσ   ςτο   ζργο   υπολογιηόμενοι ςε 
ιςοδφναμαανκρωποετϊν–Δενταυτίηεταιμετθςυνολικιχρονικιδιάρκειαπεριόδουαπαςχόλθςθσςτοζργο. 

 
 
 
 
  

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 
Οικονομικό φορζα, ςχιμα διοίκθςθσ ζργου) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (€) 
Τθσ επιχείρθςθσ …………………………………, ζδρα ………….... , τθλζφωνο ………………….,  

ΘΕΩΘΘΘΚΕ                                                                                                     Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ    

ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νςθ: Διμοσ Δυτικισ Σάμου 
Ρλατεία Δθμαρχείου 
832 00 Νζο Καρλόβαςι, Σάμοσ 
Τθλζφωνο:22733 50801 
Email:dimosdytikissamou@gmail.com 
 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ 
& ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ  
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

α/α ΕΙΔΟ Ποσότητα 
Σιμή Μονάδoς 

(€) ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ 

ύνολο (€) 

Π.3.1.1 
Λνγηζκηθό Τειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο Σηόινπ 
νρεκάησλ 

1     

Π.3.1.2 
Λνγηζκηθό βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ 

νρεκάησλ 
1     

Π.3.1.3 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο αλεθνδηαζκώλ 
θαπζίκνπ 

1     

Π.3.1.4 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο δηαηαγώλ πνξείαο 

θαη δειηίσλ θίλεζεο 
1     

Π.3.1.5 Σπζθεπή Τειεκαηηθήο 35     

Π.3.1.6 
Αηζζεηήξαο αλύςσζεο Βξαρηόλσλ γηα 

νρήκαηα θαζαξηόηεηαο 
9     

Π.3.1.7 
Αηζζεηήξαο ιεηηνπξγίαο αλαηξνπήο γηα 
αλαηξεπόκελα νρήκαηα 

10     

Π.3.1.8 Αηζζεηήξαο ιεηηνπξγίαο αληιίαο 1     

Π.3.1.9 Ηιεθηξνληθή ηαπηόηεηα νδεγώλ (i-button) 50     

Π.3.1.10 
Αλαγλώζηεο Ηιεθηξνληθώλ Ταπηνηήησλ 

Οδεγώλ (i-button) 
35     

Π.3.1.11 
Τππσκέλε έμππλε θάξηα αλεθνδηαζκνύ 
νρήκαηνο 

35     

Π.3.1.12 
Δθεδξηθή ηππσκέλε έμππλε θάξηα 
αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 

3     

Π.3.1.13 
Αλαγλώζηεο έμππλσλ θαξηώλ 
αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 

2     

Π.3.1.14 Σύζηεκα δύγηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο θάδσλ 9     

Π.3.1.15 Ταπηόηεηα RFID θάδνπ 800     

Π.3.1.16 
Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο θαη 
δηαζύλδεζε κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ 

1     

Π.3.1.17 
Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηώλ ζπζηήκαηνο θαη 

ζρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
2     

Π.3.1.18 

Δπηηόπηα ζπληήξεζε θαη επηκέιεηα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο GIS γηα δύν 
(2) ρξόληα 

2     

  
Σύλνιν:   

   
ΦΠΑ (24%)   

   
Σύλνιν:   
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (€) 
Τθσ επιχείρθςθσ …………………………………, ζδρα ………….... , τθλζφωνο ………………….,  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

α/α ΕΙΔΟ Ποσότητα 
Σιμή 

Μονάδoς (€) 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

ύνολο (€) 

Π.3.2.1 
Λνγηζκηθό Τειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 

Σηόινπ νρεκάησλ 
1     

Π.3.2.2 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο αλεθνδηαζκώλ 
θαπζίκνπ 

1     

Π.3.2.3 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο δηαηαγώλ πνξείαο 
θαη δειηίσλ θίλεζεο 

1     

Π.3.2.4 Σπζθεπή Τειεκαηηθήο 48     

Π.3.2.5 Αηζζεηήξαο ππξόζβεζεο 15     

Π.3.2.6 Αηζζεηήξαο ιεηηνπξγίαο αληιίαο 2     

Π.3.2.7 Αηζζεηήξαο ζηάζκεο δεμακελήο 17     

Π.3.2.8 
Αηζζεηήξαο παξαγσγήο έξγνπ νρεκάησλ 
εξγνηαμίνπ 

14     

Π.3.2.9 Αηζζεηήξαο ζάξσζεο (ζαξώζξνπ) 1     

Π.3.2.10 Αηζζεηήξαο αλύςσζεο (θαιαζνθόξνπ) 1     

Π.3.2.11 
Ηιεθηξνληθή ηαπηόηεηα νδεγώλ (i-
button) 

70     

Π.3.2.12 
Αλαγλώζηεο Ηιεθηξνληθώλ Ταπηνηήησλ 
Οδεγώλ (i-button) 

48     

Π.3.2.13 
Τππσκέλε έμππλε θάξηα αλεθνδηαζκνύ 
νρήκαηνο 

48     

Π.3.2.14 
Δθεδξηθή ηππσκέλε έμππλε θάξηα 
αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 

3     

Π.3.2.15 
Αλαγλώζηεο έμππλσλ θαξηώλ 
αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 

2     

Π.3.2.16 
Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηώλ ζπζηήκαηνο 
θαη ζρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

2     

Π.3.2.17 
Δπηηόπηα ζπληήξεζε θαη επηκέιεηα ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο GIS γηα δύν 
(2) ρξόληα 

2     

  

Σύλνιν: 0,00 

   
ΦΠΑ (24%) 0,00 

   
Σύλνιν: 0,00 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ                                                                                                     Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ    

ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νςθ: Διμοσ Δυτικισ Σάμου 
Ρλατεία Δθμαρχείου 
832 00 Νζο Καρλόβαςι, Σάμοσ 
Τθλζφωνο:22733 50801 
Email:dimosdytikissamou@gmail.com 
 

«ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ 
& ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
ΑΡΟΚΟΜΙΔΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  V – ρέδην ύκβαζεο 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΣΑΜΟΥ 
Αρ. πρωτ: …………/…-…-2022 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
«Ρρομικεια ςυςτιματοσ εποπτείασ και διαχείριςθσ ςτόλου μθχανθμάτων 

αποκομιδισ απορριμμάτωνκαι πολιτικισ προςταςίασ»  

ΕΥΩ: ……………….. € 

 

Στο Νζο Καρλόβαςι και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςιμερα … / … / 2022 θμζρα ………… μεταξφ: 
1. του Διμου Δυτικισ Σάμου που εδρεφει ςτο Νζο Καρλόβαςι (Ρλατεία Δθμαρχείου 83200) GR433, 
τθλζφωνο επικοινωνίασ: 22733 50801, ΑΦΜ: χχχχχχχχχχχχ, email: info@dsamos.grκαι ιςτοςελίδα Διμου 
http://www.dsamos.grνομίμωσ εκπροςωποφμενου από το Διμαρχο κ. xxxxxxxxxxxxxxx, χάριν του οποίου 
καταρτίηεται θ παροφςα Σφμβαςθκαι 
2. τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία …………, με ζδρα επί τθσ οδοφ………….., τθλ.:……………., fax:………., 
ΑΦΜ:…..…….., ΔΟΥ…………., εφεξισ αποκαλοφμενοσ ςτθν παροφςα Σφμβαςθ «Ανάδοχοσ», θ οποία 
εκπροςωπείται νόμιμα από …….ςφμφωνα με το από ………… Καταςτατικότθσ, 
ςυμφωνικθκαν και ζγινα αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 

Συςτατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι : 

Οι διατάξεισ: 

1. τθσ παροφςασδιακιρυξθσ 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016(Α'147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», 

 του ν.  4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν.  4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (Α'107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4129/2013(Α’52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», 

 του ν. 4013/2011 (Α’204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

 
 

ΑΘΟ 1ο  : ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΒΑΣΘΣ 

mailto:info@dsamos.gr
http://www.dsamos.gr/
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 του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

 του ν. 2690/1999 (Α'45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993( Α'25) “Πνευματικ ιΙδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, 

 
 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/Αϋ/19-7-2018 )«Μεταρρφκμισ θτου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ 

ΑυτοδιοίκθςθσΕμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ 
και αναπτυξιακισ λειτουργίαστων Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα«ΚΛΕΙΘΕΝΗΙ»+ Ρυκμίςεισ για τον 
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ Ρυκμίςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ 
διατάξεισ», 

 του ν.  4497/2016 (Αϋ 171), άρκρο 107 «Σροποποιιςεισ του Ν. 4412/2016», 

 του ν. 3463/2006 Αϋ114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ μεαρ.57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργία σκαι διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζ 
σλεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

 Κ.Υ.Α.αρικμ. 117384/2017«Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των 
Δθμοςίωνυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 
υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

 τθσ με αρ. Ρ12380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’3400) «Ρφκμιςθτων ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεω ν(Ε..Η.ΔΗ..), 

 το υπ’ αρ. 3367/29-05-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Δ.ΔΘ.ΣΥ. ςχετικά με τθν υπογραφι του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, 

 το υπ’ αρ. 5035/28-09-2018 ζγγραφο  τθσ Ε.Α.Δ.ΔΘ.ΣΥ. ςχετικά με το χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των 
δικαιολογθτικϊν που προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο (δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ), 

 τθσ υπ’αρ.12 κατευκυντιριασ οδθγίασ τθσ Ε.Α.Δ.ΔΘ.ΣΥ. (Απόφαςθ 290/2015) με κζμα 
«Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν Συμμετοχισ και Καλισ Εκτζλεςθσ», 
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 τθσ υπ’ αρ. 17 κατευκυντιριασ οδθγίασ τθσ Ε.Α.Δ.ΔΘ.ΣΥ. (Απόφαςθ 181/2016) με κζμα «Ενίςχυςθ 
ςυμμετοχισ των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων (ΜΜΕ) ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων», 

 τθσ  υπ’ αρ. 22 κατευκυντιριασ οδθγίασ τθσ Ε.Α.Δ.ΔΘ.ΣΥ .(Απόφαςθ 44/2017 )με κζμα 
«τροποποίθςθ των ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζροντα ιρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, 
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ 
και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και 
αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 το με αρ. Ρρωτ. xxxxx πρωτογενζσ αίτθμα, το οποίο καταχωρικθκε ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΑΔΑΜ xxxxxxxxxx), 

 τθν υπ’ αρ. xxxxxx Α.Α.Υ.(αρ.πρωτ. xxxxxx, ΑΔΑ: xxxxxx, ΑΔΑΜ: xxxxxx), 

 τθν υπ’ αρ. xxxxxx (ΑΔΑ: xxxxxx) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκαν ο 
τρόποσ εκτζλεςθσ, οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ αρ. xxxxxx Μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν του Διμου Δυτικισ Σάμου, κακορίςτθκαν οι όροι και ςυγκροτικθκε θ επιτροπι 
διενζργειασ τθσ Ρρομικειασ με Δθμόςιο Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό. 

 

 Τθν υπ’ αρ.xxxxxx (ΑΔΑ: xxxxxx, ΑΔΑΜ: xxxxxx) απόφαςθ τθσ Οικ. Επιτροπισ περί κατακφρωςθσ ςτον 
οριςτικό ανάδοχο τθσ Υπθρεςίασ του διαγωνιςμοφ. 

 
ΑΘΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ (Διμοσ Δυτικισ Σάμου) ανακζτει ςτο δεφτερο ςυμβαλλόμενο …………… 
(Ανάδοχο), ο οποίοσ αποδζχεται και αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ «Ρρομικεια 
ςυςτιματοσ εποπτείασ και διαχείριςθσ ςτόλου μθχανθμάτων αποκομιδισ απορριμμάτωνκαι πολιτικισ 
προςταςίασ»ςτισ αναφερόμενεσ τιμζσ ςφμφωνα με τουσ παρακάτω Ρίνακεσ: 
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3.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ  

α/α ΕΙΔΟ Ποσότητα 
Σιμή Μονάδoς 

(€) ΑΝΕΤ 

ΦΠΑ 

ύνολο (€) 

Π.3.1.1 
Λνγηζκηθό Τειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο Σηόινπ 
νρεκάησλ 

1     

Π.3.1.2 
Λνγηζκηθό βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ 
νρεκάησλ 

1     

Π.3.1.3 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο αλεθνδηαζκώλ 
θαπζίκνπ 

1     

Π.3.1.4 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο δηαηαγώλ πνξείαο 

θαη δειηίσλ θίλεζεο 
1     

Π.3.1.5 Σπζθεπή Τειεκαηηθήο 35     

Π.3.1.6 
Αηζζεηήξαο αλύςσζεο Βξαρηόλσλ γηα 
νρήκαηα θαζαξηόηεηαο 

9     

Π.3.1.7 
Αηζζεηήξαο ιεηηνπξγίαο αλαηξνπήο γηα 
αλαηξεπόκελα νρήκαηα 

10     

Π.3.1.8 Αηζζεηήξαο ιεηηνπξγίαο αληιίαο 1     

Π.3.1.9 Ηιεθηξνληθή ηαπηόηεηα νδεγώλ (i-button) 50     

Π.3.1.10 
Αλαγλώζηεο Ηιεθηξνληθώλ Ταπηνηήησλ 

Οδεγώλ (i-button) 
35     

Π.3.1.11 
Τππσκέλε έμππλε θάξηα αλεθνδηαζκνύ 
νρήκαηνο 

35     

Π.3.1.12 
Δθεδξηθή ηππσκέλε έμππλε θάξηα 

αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 
3     

Π.3.1.13 
Αλαγλώζηεο έμππλσλ θαξηώλ 
αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 

2     

Π.3.1.14 Σύζηεκα δύγηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο θάδσλ 9     

Π.3.1.15 Ταπηόηεηα RFID θάδνπ 800     

Π.3.1.16 
Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο θαη 
δηαζύλδεζε κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ 

1     

Π.3.1.17 
Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηώλ ζπζηήκαηνο θαη 
ζρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

2     

Π.3.1.18 
Δπηηόπηα ζπληήξεζε θαη επηκέιεηα ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο GIS γηα δύν 
(2) ρξόληα 

2     

  
Σύλνιν:   

   
ΦΠΑ (24%)   

   
Σύλνιν:   
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3.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

α/α ΕΙΔΟ Ποσότητα 
Σιμή 

Μονάδoς (€) 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

ύνολο (€) 

Π.3.2.1 
Λνγηζκηθό Τειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 
Σηόινπ νρεκάησλ 

1     

Π.3.2.2 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο αλεθνδηαζκώλ 
θαπζίκνπ 

1     

Π.3.2.3 
Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο δηαηαγώλ πνξείαο 
θαη δειηίσλ θίλεζεο 

1     

Π.3.2.4 Σπζθεπή Τειεκαηηθήο 48     

Π.3.2.5 Αηζζεηήξαο ππξόζβεζεο 15     

Π.3.2.6 Αηζζεηήξαο ιεηηνπξγίαο αληιίαο 2     

Π.3.2.7 Αηζζεηήξαο ζηάζκεο δεμακελήο 17     

Π.3.2.8 
Αηζζεηήξαο παξαγσγήο έξγνπ νρεκάησλ 
εξγνηαμίνπ 

14     

Π.3.2.9 Αηζζεηήξαο ζάξσζεο (ζαξώζξνπ) 1     

Π.3.2.10 Αηζζεηήξαο αλύςσζεο (θαιαζνθόξνπ) 1     

Π.3.2.11 
Ηιεθηξνληθή ηαπηόηεηα νδεγώλ (i-
button) 

70     

Π.3.2.12 
Αλαγλώζηεο Ηιεθηξνληθώλ Ταπηνηήησλ 

Οδεγώλ (i-button) 
48     

Π.3.2.13 
Τππσκέλε έμππλε θάξηα αλεθνδηαζκνύ 
νρήκαηνο 

48     

Π.3.2.14 
Δθεδξηθή ηππσκέλε έμππλε θάξηα 
αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 

3     

Π.3.2.15 
Αλαγλώζηεο έμππλσλ θαξηώλ 

αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο 
2     

Π.3.2.16 
Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηώλ ζπζηήκαηνο 
θαη ζρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

2     

Π.3.2.17 
Δπηηόπηα ζπληήξεζε θαη επηκέιεηα ηνπ 
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο GIS γηα δύν 
(2) ρξόληα 

2     

  

Σύλνιν: 0,00 

   
ΦΠΑ (24%) 0,00 

   
Σύλνιν: 0,00 

 
 

Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ τθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ……………… € μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ………………….€ με ΦΡΑ. 
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ΑΘΟ 3: ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ: 

 ςε 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

3.1. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

3.2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσνωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν  υπθρεςία  αποδεικτικό,  κεωρθμζνο  από  τον  υπεφκυνο  τθσ  αποκικθσ,  ςτο  οποίο   
αναφζρεται  θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 
ΑΘΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΟΟΙ ΡΑΟΧΘΣ 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν πρζπει να είναι αυτζσ που περιγράφονται ςτθν 8073/2019 διακιρυξθ 
του διαγωνιςμοφ τθσ προμικειασ και ςτα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. 

 

ΑΘΟ 5: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ  
υποδείξεισ του ΔιμουΔυτικισ Σάμου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο Δυτικισ Σάμου οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ 
του ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων 
αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει και τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε τρίτο, με τον 
τρόπο που κα του υποδείξει ο Διμοσ Δυτικισ Σάμου. 

Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ και κρατιςεισ που 
ιςχφουν κατά τθν θμζρα εξόφλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ του Φ.Ρ.Α. 

 

Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςτον ίδιο ι ςε τρίτουσ που προκαλείται 
κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν τοποκζτθςθσ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ του Διμου, βαρφνεται 
αποκλειςτικά ο ανάδοχοσ. 

 
Επίςθσ τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια των ειδϊν μζςα, τα υλικά και τα μθχανιματα για τθν 
εναπόκεςι τουσ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ, κακϊσ και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό 
προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά, αποξιλωςθ, απομάκρυνςθ και απόρριψθ τυχόν 
ακατάλλθλουεξοπλιςμοφκαιτθντοποκζτθςθτωνπαραπάνωειδϊνβαρφνουναποκλειςτικάτονανάδοχο. 

 
Για τθ γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ εκπρόςωπο  
του τον/τθν κ. ………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ  
Αρμόδιασ Υπθρεςίασ για τθν οποία γίνεται αυτι θπρομικεια. 
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ΑΘΟ 6: ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 
Ταυτόχρονα με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 
των όρων αυτισ, υπ’ αρ. …………………., τθσ Τράπεηασ …………, ποςοφ ……….€, θ οποία κα παραμείνει ςτο 
Διμο Δυτικισ Σάμου μζχρι τθ λιξθ τθσ και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλομζνουσ. Αν θ ςφμβαςθ παρατακεί, κα παρατακεί αντίςτοιχα και θ ιςχφσ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ. 

Μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να προςκομίςει Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το Φ.Ρ.Α. 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 και κα καλφπτει οπωςδιποτε χρονικό διάςτθμα πλζον τριϊν 
Μθνϊν από τον χρόνο εγγφθςθσ που δίνει θ εταιρεία για τθν καλι λειτουργία των προμθκευόμενων  
ειδϊν. 
Για τθν για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ιςχφει το άρκρο 6.6 τθσ Διακιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 7: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ-ΚΑΤΘΣΕΙΣ-ΦΟΟΙ 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/20161 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)2 . 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

ΑΘΟ 8: ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Τα προσ 
προμικεια είδθ κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτθν τελικι τουσ κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία το 
ανϊτερο εντόσ του παραπάνω χρονικοφ διαςτιματοσ. 

 

ΑΘΟ 9: ΡΑΑΛΑΒΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
9.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ 
τρόπο/ουσ: 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
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ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που 
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
9.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθ ςφμβαςθχρόνο. 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που  
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

 
ΑΘΟ 10: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ο Διμοσ μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγζλλει τθ ςφμβαςθ 
κατά τθ  διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δυνάμει του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, 
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
2. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, καταγγζλλουν 
υποχρεωτικά μια δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ 
τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010(Αϋ115). 

 

ΑΘΟ 11: ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία 
ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων,  
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςθ τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα 
υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το  
Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ. Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, 
δενδθμιουργείδικαίωμαιαξίωςθυπζρικατάτουετζρουτωνςυμβαλλομζνων.Δεναναςτζλλεταιθ 
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εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των 
άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν. 
Ο προμθκευτισ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 
ΑΘΟ 12: ΕΚΧΩΘΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Κανζνασ εκ των ςυμβαλλομζνων δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει ολικά ι μερικά τθ Σφμβαςθ ι 
τισ εξ αυτισ πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του προσ οποιονδιποτε χωρίσ τθν προθγοφμενθ ρθτι ζγγραφθ 
ςυναίνεςθ του άλλου. Κατ’ εξαίρεςθ ο «Ανάδοχοσ» δικαιοφται να εκχωριςει το δικαίωμα είςπραξθσ 
χρθματικϊν ποςϊν καταβλθτζων από το Διμο Δυτικισ Σάμου με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ ςε 
Τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί ςτθνΕλλάδα. 

 
ΑΘΟ 13: ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ Σφμβαςθ είναι δυνατό να τροποποιθκεί, κατά τθ διάρκειά τθσ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο  
άρκρο 132 τουΝ.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 14: ΚΘΥΞΘ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ 
1. Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε για να υπογράψει τθν 
ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο 
όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιουοργάνου. 
Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 
δικαίωμα του που απορρζει απ’ αυτιν, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά 
υλικά, μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016. 
2. Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ,όταν: 

 Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 
τουφορζα.

 Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασβίασ.
3.Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται με 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου – φςτερα από Γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου – ακροιςτικά οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 

 Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατάπερίπτωςθ.

 Ρροςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων του αναδόχου από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται ςε βάροσ 
του προμθκευτι όλεσ οι κυρϊςεισ που αναγράφονται ςτο άρκρο 207 του Ν.4412/2016. 
4. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,  
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκεεκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
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ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο 
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

ΑΘΟ 15: ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι τθσ υπ’ 
αρ. 8073/20-03-2019  διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο ΑςτικόσΚϊδικασ. 
2. Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ 
προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ 
τθσ, ο Διμοσ και ο ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα 
με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊνθκϊν. 
3. Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4 
(Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφοργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

Θ παροφςα ςυντάχκθκε ςε τζςςερα αντίτυπα, πρωτοκολλικθκε ςτο πρωτόκολλο του Διμου και 
ζλαβε  τρία (3) ο Διμοσ και ζνασ (1) οανάδοχοσ. 
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