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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ορεστιάδα:     24/07/2018 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ   
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ. :   11700  
 
 
                                                  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ » 

 
 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ορεστιάδας που ανήκει στους Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α’ Βαθμού (ΟΤΑ Α’). 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα του Δήμου είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών σε 

τοπικό επίπεδο. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα με τα στοιχεία της αρχής. 

 

 

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του                Ν. 

4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ορεστιάδας. 

 

Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.), 

30.7134.01, στον  προϋπολογισμό  του έτους 2018 που έχει προβλεφθεί και διατεθεί 

με το ποσό των 154.087.,36 ευρώ καθώς και στον προϋπολογισμό που θα συνταχθεί 

για το έτος 2019 με το ποσό των 15.822,40 ευρώ σύμφωνα με την 120/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (απόφαση πολυετούς υποχρέωσης) . 
  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

Επενδυτικών Δαπανών ( Πρώην Σ.Α.Τ.Α.) του Δήμου. 
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1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 
 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

όλου του απαιτούμενου κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού για την υλοποίηση 

του δημόσιου ελεύθερου ασύρματου δικτύου του Δήμου Ορεστιάδας με δημιουργία 

νέων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης για την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

των πολιτών / επισκεπτών των συγκεκριμένων χώρων οι οποίοι κυρίως θα αφορούν 

την κάλυψη εσωτερικών δημόσιων κτιρίων αλλά και κοινόχρηστων εξωτερικών 

χώρων. Ο κάθε πολίτης θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να συνδεθεί δωρεάν 

στο διαδίκτυο και να κάνει χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω του κινητού 

τηλεφώνου του tablet ή του φορητού υπολογιστή του.Η πρόσβαση στο δίκτυο, θα 

πραγματοποιείτε με την επιλογή του ονόματος του ασύρματου δικτύου με το σχετικό 

SSID. 

Σκοπός της προμήθειας είναι η δημιουργία υποδομής ώστε μελλοντικά να μπορέσει ο 

Δήμος να ενσωματώσει εφαρμογές «έξυπνης πόλης» που θα ενισχύσουν την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση με προσανατολισμό στην απλοποίηση των διαδικασιών με 

στόχο την ευελιξία σε επίπεδο εσωτερικής διακυβέρνησης και διαχείρισης της 

πληροφορίας και στην διευκόλυνση και ενίσχυση της ροής πληροφορίας από την 

κοινότητα σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προβλημάτων οδικού 

δικτύου, κίνηση δημοτικών οχημάτων, κ.ο.κ.. Παράλληλα θα ενισχυθεί η τουριστική 

εμπειρία, με στόχο την προσέλκυση νέων και διατήρηση υπάρχουσας τουριστικής 

προσέλευσης. 

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να λειτουργεί εφαρμογή που θα μπορεί να παρουσιάζει τα 

δεδομένα του δικτύου και των χρηστών και δύναται μελλοντικά να επεκταθεί, να 

διασυνδεθεί και να απεικονίζει άλλα δεδομένα ή χαρακτηριστικά ευφυών πόλεων. 

Ακόμη το αντικείμενο της προμήθειας είναι η υλοποίηση δικτύου ασύρματης 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο συνολικά εξήντα πέντε (65) σημείων 

(Hotspots), μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους κλειστούς και 

ανοιχτούς χώρους του Δήμου Ορεστιάδας. 
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Οι χώροι εγκατάστασης που επιλέχθηκαν είναι τόσο υπαίθριοι όσο και κλειστοί (π.χ. 

εξωτερικός χώρος Δημαρχείου, Αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες, κ.λπ.) και 

χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, όπως: 

Χώροι συνάθροισης κοινού 

Χώροι αναμονής – μετακίνησης  

Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων 

Διασφαλίζουν την γεωγραφική διασπορά των σημείων σε όλη την περιοχή του Δήμου 
 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ C.P.V 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ –C.P.V. 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 32510000-1 

2 ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 32520000-4 

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (εκτός  από  υπηρεσίες  

εγκατάστασης λογισμικού) 

51000000-9 

4 ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

48000000-8 

5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31712331-9 

6 ΙΣΤΟΙ 44212250-6 

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΜΑΠΤΥΞΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

72000000-5 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 72511000-0 

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

80533100-0 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 169.909,76 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  ( Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 

137.024,00 ευρώ , & το  Φ.Π.Α.  32.885,76 ευρώ. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.   

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίδεται στην επισυναπτόμενη μελέτη της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με κριτήριο ανάθεσης της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει της 

βέλτιστης σχέση ποιότητας τιμής. 

 

1.4  Θεσμικό πλαίσιο 
   
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

1.  Τον Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2.  Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 

114/Α/08-06-2006). 

3. Τον Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Τον Ν.4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 

-2013», 

5. Τον Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

6. Τον Ν.4250/2014. (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

7. Της παρ. Ζ΄ του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107/Α'/09-05-2013) «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

8.  Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο»  

9. Τον Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων…»,  

10. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4057/Φ.Ε.Κ.54Α/2012. 

11. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150)  

12. Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

13. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) και ιδίως το άρθρο 107 αυτού. 

14. Τον Ν. 2859/00, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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15. Τον Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999),  

16. Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. Το  Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

18. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

19. Το ΠΔ 39/2017 (Α’64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών΄΄ 

20. Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

21. Την ΥΑ 57654/2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

22. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

23. Την υπ’ αριθμ 39/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 

Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου Ορεστιάδας 

24. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 

18REQ003420432 2018-07-13  

25. Την με αριθμό 225/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, με 

την οποία   εγκρίθηκε η διενέργεια των συγκεκριμένων προμηθειών.  
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26. Την με αριθμό 120/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ορεστιάδας, με την οποία   εγκρίθηκε  ότι η διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 

154.087,36 ευρώ για το έτος 2018 και  για το ποσό των 15.822,40 ευρώ η διάθεση της 

σχετικής πίστωσης  θα γίνει με νέα απόφαση (απόφαση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης) στον προϋπολογισμό του έτους 2019  που θα συνταχθεί.  

27. Την με αριθμό 123/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ορεστιάδας , με την οποία εγκρίθηκαν ο τρόπος εκτέλεσης , οι τεχνικές προδιαγραφές 

και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ». 

28. Την με αριθμό 124/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ορεστιάδας, με την οποία   ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού.  



 


 1.5    Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/08/2018 και ώρα 

15:00μ.μ.  

Η διαδικασία της αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ως άνω συστήματος, την 23/08/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ  

          Ημερομηνία  
 

       
Καταληκτική 

  Αποσφράγισης  
 

 Ημέρα Δημοσίευσης   Έναρξη Υποβολής     Δικαιολογητικών  
 

     ημερομηνία υποβολής    
 

 Διαγωνισμού   Προσφορών     Συμμετοχής και  
 

     προσφορών    
 

         Τεχνικών  
 

           
 

          Προδιαγραφών  
 

24/07/2018  25/07/2018  17/08/2018  23/08/2018  
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1.6  Δημοσιότητα 
 
 

Α.         Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr.  όπου η σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψη σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε  

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 62546 
  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευτεί και στον Ελληνικό 

Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ως κάτωθι: 

 

Ημερήσια Νομαρχιακή Εφημερίδα ΄΄ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ΄΄ 

Ημερήσια Νομαρχιακή Εφημερίδα ΄΄ ΓΝΩΜΗ ΄΄ 

Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα  ΄΄ ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΄΄ 

 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 

διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL) :  www.orestiada.gr στην διαδρομή : 

http://www.orestiada.gr/katigoria-anakoinoseon/diakiryxeis-dimoprasies/ 

 

Β.       Έξοδα δημοσιεύσεων  

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού 

και επαναληπτικού, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον  προμηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών.  

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.orestiada.gr/katigoria-anakoinoseon/diakiryxeis-dimoprasies/




10 

 

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 

εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 

την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Γενικές Πληροφορίες  

 
Έγγραφα της σύμβασης   
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
 
Η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 11700/2018 με τα παρακάτω Παραρτήματα:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ  

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(ΤΕΥΔ) 

Η  υπ’ αριθ.  39/2018 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 

Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου Ορεστιάδας. στην οποία αναφέρονται οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές, των υπό προμήθεια  ειδών. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης  
 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 

οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλελτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 

την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
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2.1.4 Γλώσσα 
 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της είναι 

συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 
 

Οι εγγυητικές επιστολές της συμμετοχής και της καλής εκτέλεσης εκδίδονται από 

πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων 

β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) - βλ. άρθρο 15 Ν. 

4541/2018 που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
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διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα στο 

Παράρτημα Δ  και Ε της παρούσας διακήρυξης.   

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

 
Δικαίωμα συμμετοχής  
  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς αλλά απαιτείται κατά την υπογραφή της σύμβασης να είναι σε 

συγκεκριμένη νομική μορφή.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

 

Εγγύηση συμμετοχής  
  
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς - προσφέροντες, εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό του 2% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού για το σύνολο της προϋπολογισθείσας αξίας, για την οποία  

υποβάλλει την προσφορά του, εκτός Φ.Π.Α. και με ανάλογη στρογγυλοποίηση.  

(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.  
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ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. € 

ΠΟΣΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ €  

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

137.024,00  2.740,48  

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  

 β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών,  
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Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής 

επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς 

τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει 

εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή 

αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 

από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

 
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους : 

 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία α με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις 

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
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εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73  του Ν. 4412/2016, 

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

 
 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του Ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα 

ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 

4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 

λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

ως άνω περιπτώσεις.  

 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 

την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. (άρθρο 73, παρ. 7 

του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.) 

  
2.2.3.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 

9 του άρθρου 73 του   N. 4412/2016.  

 

2.2.3.8 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
 
 
2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο 

ετήσιο κύκλο εργασιών  για τα  ακόλουθα έτη 2017, 2016, 2015 ίσο με το 200% του 

προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ. 
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2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα  διαδικασία  

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α)  κατά τη  διάρκεια  των ετών  2013 έως  και  2017  να  έχουν  εκτελέσει:   

i.) τουλάχιστον  δύο  (2) έργα  με αντικείμενο προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματου 

δικτύου {WiFi) εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον έργο να έχει προϋπολογισμό ίσο 

με το 100% του υπό προκήρυξη έργο και όλα τα έργα να έχουν προϋπολογισμό άνω 

των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ  

ii.) Τουλάχιστον δύο (2) έργα με αντικείμενο την εγκατάσταση πλατφόρμας Software 

as a Service διαχείρισης ασύρματου δικτύου με δυνατότητα πληροφόρησης πολιτών 

για νέα και εκδηλώσεις σε επίπεδο Δήμου 

β) να διαθέτουν την απαραίτητη ομάδα έργου για την επιτυχή υλοποίηση του υπό 

προκήρυξη έργου. Πιο συγκεκριμένα η προτεινόμενη ομάδα έργου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

i) Υπεύθυνο Έργου με πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή ισοδύναμο και πενταετή γενική 

επαγγελματική εμπειρία που να είναι υπεύθυνος έργου σε μία τουλάχιστον σύμβαση 

ύψους, ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του υπό προκήρυξη έργου με ΦΠΑ. Ως 

παρόμοια σύμβαση προμηθειών συγκεκριμένου τύπου  νοείται  έργο  το οποίο να 

περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματου δικτύου (WiFi}. 

ίί) Αναπληρωτή Υπεύθυνο έργου με πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή ισοδύναμο και πενταετή γενική 

επαγγελματική εμπειρία που να έχει υπάρξει υπεύθυνος  ή  αναπληρωτής  υπεύθυνος  

έργου  σε  δύο  τουλάχιστον συμβάσεις με αντικείμενο την εγκατάσταση πλατφόρμας 

Software as a Service διαχείρισης ασύρματου δικτύου με δυνατότητα πληροφόρησης 

πολιτών για νέα και εκδηλώσεις σε επίπεδο Δήμου. 

ιίί) Πέντε {5) τουλάχιστον μέλη της ομάδας έργου με πτυχίο Πληροφορικής ή 

Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχο και τουλάχιστον τρία (3) χρόνια 

εμπειρία σε έργα Πληροφορικής τα τελευταία πέντε έτη. Τα δύο (2) από τα πέντε (5) 

άτομα θα πρέπει  να  είναι παρόντα  για διάστημα  δύο  (2) μηνών στην έδρα της 
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αvαθέτουσας αρχής για όλο το διάστημα της πιλοτικής  λειτουργίας  με  καθημερινή 

παρουσία. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει ΥΔ του νομίμου 

εκπροσώπου ή εφόσον είναι ένωση εταιρειών του κοινού εκπροσώπου σύμφωνα με 

την οποία αποδέχεται  την  θέση  των  δύο  (2) ατόμων καθώς και ΥΔ των δύο ατόμων 

ότι αποδέχονται στην συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη θέση. 

ίv)Ένα στέλεχος ως υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας με πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή 

ισοδύναμο, τουλάχιστον πέντε(5) έτη επαγγελματική εμπειρία και με εν ισχύ 

πιστοποίηση σε Project Management Professional (ΡΜΡ©). 

Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αvαθέτουσες αρχές 

δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ}, το οποίο αποτελείται από 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του v. 1599/1986 (Α'75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  

πληροί  τις προϋποθέσεις του άρθρου 79, του Ν. 4412/2016. 

 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται και να κατέχουν τα ακόλουθα πρότυπα: 

α) ΙSΟ 9001:2015 ή ισοδύναμο ή από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από 

τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να 

αφορά: Εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού και υλικού {HW), Υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης (το πιστοποιητικό πρέπει να προσκομιστεί από τον Οικονομικό Φορέα 

και όχι από υπεργολάβο του) 

β) 150 14001:2004 ή ισοδύναμο ή από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από 

τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό {το πιστοποιητικό πρέπει να προσκομιστεί από τον 

Οικονομικό Φορέα και όχι από υπεργολάβο του}. 
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γ) Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου και προκειμένου να διασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα του έργου, η μείωση του κόστους λειτουργίας του Δήμου από την 

φιλοξενία της πλατφόρμας Software as a Service διαχείρισης ασύρματου δικτύου με 

δυνατότητα πληροφόρησης πολιτών για νέα και εκδηλώσεις σε επίπεδο Δήμου, 

απαιτούνται υπηρεσίες φιλοξενίας σε υποδομές του αναδόχου ή υπεργολάβου του. Για 

το λόγο αυτό απαιτείται από τον ανάδοχο ή τον υπεργολάβο να έχει εν ισχύ 

πιστοποιητικό 150 27001:2013 ή νεότερο. 

 

 
2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7  της παρούσης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα Παράρτημα Ζ  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)   καταρτίζεται από τις 

αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 

Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

(ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr )..  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 

 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

  
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 , κρίνονται κατά 

την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 

και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του 

Ν. 4412/2016.   

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 

2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.      

( παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8 ) 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 

τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για 

την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου (έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού), όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 

στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη 

για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 

για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 

στους νόμιμους εκπροσώπους του. 
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β) για την παράγραφο 2.2.3.2 

i) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο 

σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 

σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών και  

ii) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως 

και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 

Οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 

των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες  (Ι.Κ.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 

των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 

τους. 
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iii) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 

ή χώρας ή υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

 

β1) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β’  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 

εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα (έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών). Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 

υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β’ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β’ της 

παραγράφου 2.2.3.4. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ)  για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

74 του Ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 

για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού η εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του  Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το οποίο θα 

πιστοποιείται  η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς για κάθε 

έτος. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 

επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

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

φορείς προσκομίζουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα οριστικής 

παραλαβής προμηθειών που αποδεικνύουν την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση της 

κάθε προμήθειας. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα αντίστοιχα σε ισχύ πιστοποιητικά έγγραφα. (άρθρο 82  

Ν.4412/2016) 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 

που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 

των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 
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Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το 

οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη 

μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή 

Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του           

Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

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

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 

από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα 

δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων 

στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 

οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 

στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 

2 του Ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 

των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  
 
 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, η οποία 

εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων : 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΠΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ 

κ 

(100-110 

ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ 

(ΣΒ • 

ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ) 

 

Kl 

Ορθότητα αντίληψης του 

προσφέροντος για το 

αντικείμενο και τις  

απαιτήσεις της σύμβασης 

 
 

10% 

  

 
Κ2 

Κάλυψη των απαιτήσεων 

εξοπλισμού, εφαρμογών και 

λογισμικού 

 
30% 

  

 
Κ3 

Οργάνωση, Διοίκηση, 

Πληρότητα ομάδας έργου 

Αναδόχου 

 
15% 

  

 
Κ4 

Υπηρεσίες  Τεχνικής 

Υπ οστήριξης μετά την 

ολοκλήρωση του έργου 

 
10% 
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KS 

Ανάλυση - εξειδίκευση της 

καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας 

υλοποίησης και των 

απαραίτητων εργαλείων 

υποστήριξης της 

 

 

 

15% 

  

 

 

 

 
Κ6 

Ανάλυση του αντικειμένου της 

σύμβασης σε ενότητες 

εργασιών και σύνδεσή τους με 

τα ελάχιστα απαιτούμεvα 

παραδοτέα και το 

Χροvοδιάγραμμα που 

περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές 

 

 

 
 

15% 

  

 

Κ7 

Καταλληλότητα του μοντέλου 

οργάνωσης και διοίκησης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

 
5% 

  

Άθροισμα Βαθμολογίας κριτηρίων 100%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ =  

 

 
 

 2.3.2  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία 

της προσφοράς θα προκύπτει  από  το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 

των κριτηρίων. 
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Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 

τύπο : 

υ = σlχΚl + ο2χΚ2 +......+σvχΚv 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Β = 0,85 • {UT / UMAX) + 0,15 * (ΒΜ Ι Ν/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

υτ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα UMAX 

= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς ΒΚ = το 

συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΒΜ ΙΝ = το 

συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά  εκείνη  με  το  

μεγαλύτερο  βαθμό  Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

  
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 

διακήρυξη, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 

την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 

και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε 

από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της 

ίδιας Υ.Α.  
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 

λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. (παρ. 4 του άρθρο 37 του N. 4412/2016) 

 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 

Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα. 

 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 

ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 

συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 

ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

  
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 

μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:  

  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον N.4250/2014.  

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και 

δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 

της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το             N. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 

να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 

έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

 
 
α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( Τ.Ε.Υ.Δ. )  , όπως προβλέπεται 

στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. 

της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο 

ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου pdf, στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ζ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και  2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 

Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 

το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) παρέχει προαπόδειξη, 

αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του N. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

του προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από 

τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με το     άρθρο 79 

παρ. 5 του N. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. 
 
2.4.3.2 Την τεχνική του προσφορά του συμμετέχοντα η οποία θα πρέπει να έχει 

συνταχθεί στο ειδικό Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)  το 

οποίο υπάρχει συνημμένα στην παρούσα διακήρυξη και να περιέχει τα 

απαιτούμενα από την διακήρυξη τεχνικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά , υπεύθυνες 

δηλώσεις, τεχνικά φυλλάδια, βεβαιώσεις κ.λ.π.) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 

περίπτωση, βάσει της οποίας θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών και η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την 39/2018 μελέτη του Δήμου Ορεστιάδας. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν. 

 
 
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών  

  
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω στο σχετικό Παράρτημα Β της 

διακήρυξης. 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η 

οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Καθώς μέρος της οικονομικής προσφοράς, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, σε μορφή pdf. 
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Α. Τιμές 
 

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

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 

προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” 

την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

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

αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 

ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του        

Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται στην παρούσα  διακήρυξη.  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών όπως 

περιγράφονται με βάση τους Πίνακες του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για διάστημα ( 9 ) εννέα 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16). 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του                     

Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, 

η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16). 

 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
  
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται στα σχετικά άρθρα της παρούσης διακήρυξης και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 

προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας. 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα τη παρούσα 

διακήρυξη και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων. (άρθρο 73 του ν. 4412/2016) 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση  

η) η οποία  θέτει όρους αναπροσαρμογής 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

  
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 

άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» την 23/08/2018 και ώρα 11:00 π.μ δηλαδή 3 εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών.  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 

προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 

εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  





3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών  
 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη 

όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση 

τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
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Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 

Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση 

οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν 

απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με 

το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική 

τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην 

προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία 

αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 

με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 

προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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3.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου -  

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει 

εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής. 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 

δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν  με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( Τ.Ε.Υ.Δ..), είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή  

ίί) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

ίίί) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 

παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( Τ.Ε.Υ.Δ..), ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή 

ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα 

με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 

της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 

εκατό και ως εξής:   

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% 

στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 

κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 

από τον προσωρινό ανάδοχο 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του 

Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 

3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών 
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την 

ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές- Προσωρινή Δικαστική Προστασία   

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 

αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
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 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. ( άρθρα 360 & 361 του Ν. 4412/2016 ) 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 

κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 

το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 

του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 

Υ.Α.  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της 

ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 

μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 

των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του 

άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 

αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την 

άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
 
3.5  Ματαίωση Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 
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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1  Εγγυήσεις 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει 

κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1.5 της παρούσας διακήρυξης και επιπλέον 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο 

με το  υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της Διακήρυξης, και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 

προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις 

τροποποιήσεις του, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. 

 

 

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
 

4.3.1  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 130 του Ν. 4412/2016. 

 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 

τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 

άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 

εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 

στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του 

άρθρου 105 του Ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει 

τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 Υπεργολαβία  
   
 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 

στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 

σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 

της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα 

αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 

σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται 

οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει 

τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.  
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016. 

 

 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.(Άρθρο 133 του ν. 4412/2016) 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Τρόπος πληρωμής 
 
 

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

 

α) Το 15% της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής. 

β) Το 65% της συμβατικής αξίας μετά την παράδοση του εξοπλισμού, του έτοιμου 

λογισμικού και των εφαρμογών.  

γ) Το 20 % της συμβατικής αξίας με την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του 

έργου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

107 περ. 34 και 35 του Ν. 4497/2017 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

(άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλοι οι φόροι , οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση  φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
 

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 6 της παρούσας 
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διακήρυξης.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού 

από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 

τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι 

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή 

και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας 

[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 
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δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 

ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 

προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, 

μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 

παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 

έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 

Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών 

– αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 

περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών  
 

6.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός έξι (6) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 

206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο 

και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του           

Ν. 4412/2016. 

6.1.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 

το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

6.1.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία 

που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα.  

 

 

6.2.  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 

του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 

υλικών γίνεται με μακροσκοπική εξέταση , με μηχανική εξέταση ( εργαστηριακή 

εξέταση ) με πρακτική δοκιμασία , με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους 

χρειάζεται ή και με οποιανδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 

υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 

δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 

που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί 

να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 

του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 

δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 
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εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από 

τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  
 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 

συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 
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6.4  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  
 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 

εγγυημένης λειτουργίας  να  προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο 

έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την 

εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του                 

αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 

λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 

συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 

προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για όλο την 

προμήθεια είναι 12 μήνες από την οριστική παραλαβή της. 
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6.5 Μέτρα ασφαλείας  
 
 
Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, 

εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος 

και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε 

προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 

υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας εντός ή εκτός των χώρων 

εργασίας. 

 

 

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                      ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 

όλου του απαιτούμενου κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού για την υλοποίηση 

του δημόσιου ελεύθερου ασύρματου δικτύου του Δήμου Ορεστιάδας με δημιουργία 

νέων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης για την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

των πολιτών / επισκεπτών των συγκεκριμένων χώρων οι οποίοι κυρίως θα αφορούν 

την κάλυψη εσωτερικών δημόσιων κτιρίων αλλά και κοινόχρηστων εξωτερικών 

χώρων. Ο κάθε πολίτης θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να συνδεθεί δωρεάν 

στο διαδίκτυο και να κάνει χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω του κινητού 

τηλεφώνου του tablet ή του φορητού υπολογιστή του.Η πρόσβαση στο δίκτυο, θα 

πραγματοποιείτε με την επιλογή του ονόματος του ασύρματου δικτύου με το σχετικό 

SSID. 

Σκοπός της προμήθειας είναι η δημιουργία υποδομής ώστε μελλοντικά να μπορέσει ο 

Δήμος να ενσωματώσει εφαρμογές «έξυπνης πόλης» που θα ενισχύσουν την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση με προσανατολισμό στην απλοποίηση των διαδικασιών με 

στόχο την ευελιξία σε επίπεδο εσωτερικής διακυβέρνησης και διαχείρισης της 

πληροφορίας και στην διευκόλυνση και ενίσχυση της ροής πληροφορίας από την 

κοινότητα σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προβλημάτων οδικού 

δικτύου, κίνηση δημοτικών οχημάτων, κ.ο.κ.. Παράλληλα θα ενισχυθεί η τουριστική 

εμπειρία, με στόχο την προσέλκυση νέων και διατήρηση υπάρχουσας τουριστικής 

προσέλευσης. 

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να λειτουργεί εφαρμογή που θα μπορεί να παρουσιάζει τα 

δεδομένα του δικτύου και των χρηστών και δύναται μελλοντικά να επεκταθεί, να 

διασυνδεθεί και να απεικονίζει άλλα δεδομένα ή χαρακτηριστικά ευφυών πόλεων. 

Ακόμη το αντικείμενο της προμήθειας είναι η υλοποίηση δικτύου ασύρματης 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο συνολικά εξήντα πέντε (65) σημείων 
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(Hotspots), μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους κλειστούς και 

ανοιχτούς χώρους του Δήμου Ορεστιάδας. 

Οι χώροι εγκατάστασης που επιλέχθηκαν είναι τόσο υπαίθριοι όσο και κλειστοί (π.χ. 

εξωτερικός χώρος Δημαρχείου, Αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες, κ.λπ.) και 

χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, όπως: 

Χώροι συνάθροισης κοινού 

Χώροι αναμονής – μετακίνησης  

Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων 

Διασφαλίζουν την γεωγραφική διασπορά των σημείων σε όλη την περιοχή του Δήμου 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ C.P.V 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ –C.P.V. 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 32510000-1 

2 ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 32520000-4 

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  (εκτός  από  υπηρεσίες  

εγκατάστασης λογισμικού) 

51000000-9 

4 ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

48000000-8 

5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31712331-9 

6 ΙΣΤΟΙ 44212250-6 

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΜΑΠΤΥΞΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

72000000-5 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 72511000-0 
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9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

80533100-0 

 

Αναλυτικότερα η περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

αναγράφονται   στην υπ΄αριθ.  39/2018 μελέτη  του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου Ορεστιάδας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
(Προμηθευτή) 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 

α/α Εξοπλισμός Τύπος 
Ποσότ

ητα 

Κόστος 

μονάδας 

Προϋπολογισμός 

(€) (χωρίς Φπα) 

1 
Μονάδες δικτύου διανομής 2,4/5GHz 

Outdoor 
Τεμ. 90   

2 
Μονάδες δικτύου διανομής 2,4/5GHz 

Indoor 
Τεμ. 56   

3 Μονάδες δικτύου διανομής 5GHz Τεμ. 47   

4 Δρομολογητές τερματικού σημείου Τεμ. 65   

5 Gateway συλλογής δεδομένων WiFi Τεμ. 8   

6 Καλώδιο UTP Μέτρα 3200   

7 UTP Clips Τεμ. 428   

8 Ιστοί – δαγκάνες Τεμ. 105   

9 Ηλεκτρολογικά Κουτιά Τεμ. 65   

10 
Αυτόνομα Φωτοβολταικά στοιχεία για 

την ρευματοδότηση των σημείων 4.27 
Τεμ. 12   

Σύνολο εξοπλισμού  

 

 

α/α Υπηρεσίες Τύπος Ποσότητα 
Κόστος 

μονάδας 

Προϋπολογισμός 

(€) (χωρίς Φπα) 
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1 
Λογισμικό διαχείρισης ασύρματου 

δικτύου 
Άδεια 1   

2 

Εφαρμογή διαδραστικής 

επικοινωνίας και άμεσης 

πληροφόρησης δημοτών με χρήση 

ασύρματου δικτύου (WiFi) με το 

μοντέλο SaaS 

Συνδρ. 

Υπηρ. 
12   

3 Μελέτη εφαρμογής Α/Μ 2   

4 

Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και 

εγκατάστασης συσκευών 

ασύρματης ευρυζωνικής 

πρόσβασης 

Α/Μ 6   

5 Ηλεκτρολογικές εργασίες Α/Μ 2   

6 
Υπηρεσίες Παραμετροποίησης της 

εφαρμογής 
Α/Μ 3   

7 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας Α/Μ 2   

8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης Α/Μ 2   

9 
Υπηρεσίες φιλοξενίας των 

εφαρμογών σε μήνες 
Μήνες 12   

Σύνολο υπηρεσιών  

Σύνολο εξοπλισμού και υπηρεσιών  

ΦΠΑ 24%  

Γενικό σύνολο  

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Πλήρη στοιχεία 
οικονομικού φορέα 
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(Προμηθευτή) 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 

Στους επόμενους πίνακες θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να συμπληρώσουμε το σύνολο  

των απαιτήσεων καθώς και τις αντίστοιχες παραπομπές 

 

 

1. Μελέτη Εφαρμογής 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Επιτόπιο έλεγχο των σημείων στα 
οποία θα γίνει η εγκατάσταση του 
εξοπλισμού. 

NAI   

2.  

Επικαιροποιημένη μελέτη 
ραδιοκάλυψης των εξωτερικών 
ζεύξεων. Ο Ανάδοχος οφείλει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να την υλοποιήσει με 
εργαλεία σχεδιασμού/ μετρήσεων του 
κατασκευαστή του προς προμήθεια 
εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης. 

NAI   

3.  

Επικαιροποίηση/οριστικοποίηση των 
σημείων εγκατάστασης των σημείων 
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης, 
ενώ παράλληλα θα προσδιοριστούν 
τοπογραφικά τα σημεία στα οποία θα 
τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, καθώς και η  
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για 
την εγκατάσταση του απαιτούμενου  
εξοπλισμού σε κάθε σημείο.  

NAI   

4.  

Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του 
λογισμικού, συστημάτων και των 
εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο του Έργου. 

NAI   

5.  

Μελέτη Εγκατάστασης, στην οποία θα 
αποτυπώνεται αναλυτικά η διάταξη του 
εξοπλισμού τόσο σε κεντρικό επίπεδο 
όσο και σε κάθε σημείο ασύρματης 
πρόσβασης. 

NAI   

6.  
Προσδιορισμός των εργαλείων και 
λογισμικών καθώς και των μετρήσεων 
που θα γίνουν μετά την εγκατάσταση 

NAI   
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για την επιβεβαίωση των καλύψεων και 
της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

7.  

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με 
την αναθέτουσα αρχή για την 
τοποθέτηση των δώδεκα (12) σημείων 
κάλυψης του κέντρου της πόλης. Η 
παροχή ρεύματος θα γίνεται από 
αυτόνομα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα 
οποία θα τοποθετηθούν σε πυλώνες 
φωτισμού. 

NAI   

 

2. Μονάδες δικτύου διανομής 2,4/5GHz Outdoor 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και 
το μοντέλο 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός μονάδων 90   

3.  
Λειτουργία 2,4/5GHz στις μονάδες 
διασύνδεσης κορμού 

ΝΑΙ   

4.  Ταχύτητα Lan 
2 x 10/100/ 
1000 Mbps 

  

5.  WiFi πρότυπα 

802.11ac, 
802.11n, 
802.11a, 
802.11b/g 

  

6.  Mounting Kit ΝΑΙ   

7.  Κουμπί Reset ΝΑΙ   

8.  Μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση <=9W   

9.  

Max TX Power 

2,4GHz 

5,0GHz 

 

>=22dBm 

>=22dBm 

  

10.  Power over Ethernet ΝΑΙ   

11.  Power Supply 48V, 0,5A PoE   

12.  Θερμοκρασία Λειτουργίας [°C] -40 +70   

13.  Υποστήριξη δικτύων τύπου Mesh NAI   

14.  Χρήση Εξωτερική   

15.  Πιστοποιητικά CE, FCC, ΙC   
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3. Μονάδες δικτύου διανομής 2,4/5GHz Indoor/Outdoor 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και 
το μοντέλο 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός μονάδων 56   

3.  
Λειτουργία 2,4/5GHz στις μονάδες 
διασύνδεσης κορμού 

ΝΑΙ   

4.  Ταχύτητα Lan 
10/100/ 
1000 Mbps 

  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

5.  WiFi πρότυπα 

802.11ac, 
802.11n, 
802.11a, 
802.11b/g 

  

6.  Mounting Kit ΝΑΙ   

7.  Κουμπί Reset ΝΑΙ   

8.  Μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση <=8,5W   

9.  
Max TX Power 
2,4GHz 
5,0GHz 

 
>=20dBm 
>=20dBm 

  

10.  Power over Ethernet ΝΑΙ   

11.  Power Supply 24V, 0,5A PoE   

12.  Θερμοκρασία Λειτουργίας [°C] -30 +70   

13.  Υποστήριξη δικτύων τύπου Mesh NAI   

14.  Χρήση 
Εσωτερική/ 
Εξωτερική 

  

15.  Πιστοποιητικά CE, FCC, ΙC   

4. Μονάδες δικτύου διανομής 5GHz 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής και το μοντέλο 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός μονάδων 47   

3.  Operating Frequency (Mhz) >=5150 - <= 5875   

4.  RAM >=64 MB   

5.  Ταχύτητα Lan 10/100/1000Mbps   
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6.  Gigabit Lan ΝΑΙ   

7.  Mounting Kit ΝΑΙ   

8.  Κουμπί Reset ΝΑΙ   

9.  
Μέγιστη ενεργειακή 

κατανάλωση 
<=10W   

10.  Πιστοποίηση CE, FCC, IC   

11.  Power over Ethernet ΝΑΙ   

12.  Operating temperature [°C] -40 +70   

13.  Αντοχή σε ένταση αέρα Έως 200Kk/h   

14.  Χρήση Εξωτερική   

5. Δρομολογητές τερματικού σημείου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής και το μοντέλο 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός μονάδων 65   

3.  10/100/1000 Ethernet ports >6   

4.  Ονομαστική Συχνότητα CPU 1.2 GHz   

5.  Voltage Monitor NAI   

6.  CPU temperature monitor ΝΑΙ   

7.  Current Monitor ΝΑΙ   

8.  
Μέγιστη ενεργειακή 

κατανάλωση 
<=50W  

 

9.  USB ports ΝΑΙ   

10.  SFP+ ports ΝΑΙ   

11.  Serial port ΝΑΙ   

12.  RAM >=2GB   

13.  USB Power Reset ΝΑΙ   

 

6. Gateway συλλογής δεδομένων WiFi 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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1.  
Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής και το μοντέλο 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός μονάδων 8   

3.  Επεξεργαστής Quad-Core SoC   

4.  Μνήμη 2 GB DDR   

5.  Εσ. Μνήμη Αποθήκευσης 16GB   

6.  Networking Interface 
10/100/1000 

Ethernet Port 
  

7.  Power Method 

PoE: 48 V 802.3af 

or Passive PoE 

(Pairs 4, 5+; 7, 8 

Return) 

Micro-USB: 5 V 

  

8.  Power Supply 

802.3af PoE or 

Micro-USB 5V, 

Minimum 1 A 

  

9.  Πιστοποίηση CE, FCC, IC   

 
 
 

7. Καλώδιο UTP 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Ποσότητα σε μέτρα 

(μήκος) 
3200   

2.  Categories Cat 6   

3.  
Ταχύτητα μετάδοσης 

δεδομένων:  
Έως 1 Gbps   

4.  
Εφαρμογή: κατάλληλο 

για εξωτερικούς χώρους 
ΝΑΙ   

5.  Πρότυπα 

802.11ac, 

802.11n, 

802.11a, 

802.11b/g 

  

6.  Πιστοποίηση 
ISO/IEC 11801, 

TIA/EIA568B.2 
  

 

8. Clips UTP 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Ποσότητα 428   

2.  Categories Cat 6   
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3.  
Ταχύτητα μετάδοσης 

δεδομένων:  
Έως 1Gbps   

4.  
Εφαρμογή: κατάλληλο 

για εσωτερικούς χώρους 
ΝΑΙ   

5.  Πρότυπα 

802.11ac, 

802.11n, 

802.11a, 

802.11b/g 

  

6.  Πιστοποίηση 
ISO/IEC 11801, 

TIA/EIA568B.2 
  

 

9. Ιστοί δαγκάνες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Ποσότητα σε τεμάχια 105   

2.  

Εφαρμογή: κατάλληλος 
για ιστό ή τοίχο, 
κατάλληλος για 
εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους 

ΝΑΙ   

 

 

10. Ηλεκτρολογικά κουτιά 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Ποσότητα σε τεμάχια 65   

2.  Διαστάσεων τουλάχιστον  
35cmΧ30cmΧ 

12cm  
(Μ Χ Π Χ Υ) 

  

3.  

Εφαρμογή: κατάλληλος 
για ιστό ή τοίχο, 
κατάλληλος για 
εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους 

ΝΑΙ   

4.  
Βαθμός προστασίας 
στερεών σωμάτων και 
υγρού 

IP65   

5.  Θερμοκρασία αντοχής -15οC - + 60oC   
 

 

 





78 

 

11. Αυτόνομα Φωτοβολταικά στοιχεία 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

2.  Ποσότητα σε τεμάχια 65   

3.  Φωτοβολταϊκo πλαίσιο >80Watt   

4.  Ρυθμιστή Φόρτισης 
10A/12Volt/24/
Volt/ 48Volt 

  

5.  Μπαταρία 50Ah C100 12V   

6.  
Κιβώτιο στεγανοποίησης 
εξοπλισμού 

Διαστάσεις 
αντίστοιχες των 
υλικών 
(Ρυθμιστής 
φόρτισης, 
μπαταρία) 

  

7.  Εξωτερικού χώρου IP67   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Λογισμικό διαχείρισης ασύρματου δικτύου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Λογισμικό παρακολούθησης 
χρήσης του ασύρματου δικτύου με 
ελληνικό περιβάλλον 

NAI   

2.  
Πρόσβαση προστατευμένη με 
κωδικό 

NAI   

3.  

Στατιστικά στοιχεία ημέρας για το 
σύνολο του δικτύου και για κάθε 
σημείο χωριστά με ανάλυση 
συνδέσεων ανά ώρα 

NAI   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

4.  

Στατιστικά στοιχεία προηγούμενης 
ημέρας για το σύνολο του δικτύου 
και για κάθε σημείο χωριστά με 
ανάλυση συνδέσεων ανά ώρα 

NAI   

5.  

Στατιστικά στοιχεία εβδομάδας για 
το σύνολο του δικτύου και για 
κάθε σημείο χωριστά με ανάλυση 
συνδέσεων/ ημέρα 

NAI   

6.  
Στατιστικά στοιχεία μήνα για το 
σύνολο του δικτύου και για κάθε 

NAI   
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σημείο χωριστά με ανάλυση 
συνδέσεων /ημέρα 

7.  

Στατιστικά στοιχεία χρήσης 
ημερολογιακού χρονικού 
διαστήματος οριζόμενου από τον 
χρήστη με σύνολα συνδέσεων ανά 
μήνα για το σύνολο του δικτύου/ 
ένα υποδίκτυο ή ενός 
μεμονωμένου σημείου ασύρματης 
πρόσβασης 

NAI   

8.  

Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία 
μεταξύ των σημείων ασύρματης 
πρόσβασης για ημερολογιακό 
χρονικό διάστημα οριζόμενο από 
τον χρήστη 

NAI   

9.  
Δυνατότητα παραμετροποίησης 
σελίδας πρόσβασης χρηστών 

NAI   

10.  
Δυνατότητα εισαγωγής 
ανακοινώσεων & ειδοποιήσεων 
στην αρχική σελίδα πρόσβασης 

NAI   

11.  
Δυνατότητα εισαγωγής 
διαφημιστικών και ενημερωτικών 
μηνυμάτων 

NAI   

12.  
Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης 
(e-ticketing) με δυνατότητα 
αρχειοθέτησης των μηνυμάτων 

NAI   

13.  
Ιστορικό εισόδου στο σύστημα 
διαχείρισης 

NAI   

14.  

Παραμετροποίηση πρόσβασης 
χρηστών με κωδικό εισόδου / 
facebook login / facebook like / 
facebook redirect / προπληρωμένη 
κάρτα / ελεύθερη πρόσβαση ή με 
συνδυασμό των παραπάνω 

NAI   

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

15.  

Πλατφόρμα διαχείρισης και 

προβολής ψηφιακών μηνυμάτων 

μέσω του ασύρματου δικτύου 

ΝΑΙ   

16.  

Πλήρης εγκατάσταση του συνόλου 

του εξοπλισμού και λογισμικού 

στα σημεία που θα υποδειχθούν 

από την αναθέτουσα αρχή 

NAI   
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13. Εφαρμογή διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης πληροφόρησης δημοτών με χρήση 

ασύρματου δικτύου (Wifi) με το μοντέλο SaaS 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Προσφέρει πρόσβαση και άμεση πληροφόρηση των 
δημοτών για τοπικά νέα,  εκδηλώσεις, συμβάντα , 
προτάσεις, έργα του Δήμου, δημοτικά συμβούλια μέσα 
από τα υφιστάμενα ασύρματα δίκτυα του Δήμου 

ΝΑΙ   

Προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης των υπηρεσιών του 
Δήμου, δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες για θέματα που 
αφορούν συγκεκριμένες γειτονιές ή περιοχές μέσα από 
το υφιστάμενο ασύρματο δίκτυο 

ΝΑΙ   

Είναι σε θέση να προσφέρει οργάνωση καμπάνιας ή 
εκστρατείας με προωθητικά μηνύματα προς τους 
δημότες π.χ. για το περιβάλλον, για την καθαριότητα,     
την αιμοδοσία, τα αδέσποτα ζώα και πλήθος κοινωνικών 
θεμάτων με μόνη χρήση τα υφιστάμενα ασύρματα 
δίκτυα 

ΝΑΙ   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Load Balancing: Δυνατότητα διαχείρισης περισσοτέρων 

από μιας γραμμών τύπου ADSL/VDSL/WAN ( Load 

Balancing) μοιράζοντας 

ταυτόχρονα από όλες τις γραμμές την διαθεσιμότητα 

ενός δικτύου 

ΝΑΙ 

  

Failed over: Δυνατότητα δρομολόγησης της 

ζήτησης των δεδομένων μόνο στις γραμμές που είναι σε 

κατάσταση on- line 

ΝΑΙ 

  

Content filtering: Δυνατότητα διαχείρισης περιορισμένης 

πρόσβασης σε σελίδες κακόβουλου ή άσεμνου 

περιεχομένου 

ΝΑΙ   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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Online Alerts: Δυνατότητα να δει ο διαχειριστής σε 
πραγματικό χρόνο αλλά και απομακρυσμένα την 
λειτουργία των δρομολογητών του δικτύου 
Κοινή σελίδα σύνδεσης για πολλούς χρήστες. 

ΝΑΙ   

Ο Δήμος αποφασίζει σε ποια σημεία WiFi spots θα 
εμφανίσει το μήνυμα που επιθυμεί 

ΝΑΙ   

Η πλατφόρμα λειτουργεί υποδειγματικά  σε  όλες τις 
συνθήκες σύνδεσης μοιράζοντας αξιόπιστα το εύρος της 
γραμμής/ων του δικτύου αυτοματοποιημένα. Θα πρέπει 
να υπάρχει ταυτόχρονη σύνδεση κατ' ελάχιστον 3000 
ταυτόχρονων χρηστών 

ΝΑΙ   

Υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης από τον διαχειριστή της 
ταχύτητας σύνδεσης του κάθε χρήστη στο WiFi σύμφωνα 
με το πλήθος των συνδέσεων ανά περίπτωση με 
επιλογές όπως αυτόματη, υψηλή 1024kb/256kb, μέτρια 
512kb/128kb, χαμηλή 128 kb/6 4kb ή άλλη διαμόρφωση. 
Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης μπορεί να 
εφαρμόζεται και ανά προφίλ χρηστών ή ανά χρήστη 
σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, προσφέροντας 
συγκεκριμένες ταχύτητας σύνδεσης σε χρήστες της 
επιλογής σας (να δοθεί print screen της εν λόγω 
λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου) 

ΝΑΙ   

α. Διαθέσιμοι τρόποι σύνδεσης κατά τη διαδικασία 
πρόσβασης: 
Ανώνυμα (με υποχρεωτική ή προαιρετική αποδοχή 
όρων) 
Υποχρεωτική ή προαιρετική παροχή προσωπικών 
στοιχείων (όνομα, email, κτλ.) 
Social login (Facebook, Twittter, Google+) 
Παροχή κωδικού voucher 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





82 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

β. Δυνατότητα παροχής διαφορετικών μεθόδων 
σύνδεσης στους χρήστες: 

• Όνομα χρήστη/Συνθηματικό από βάσεις δεδομένων 
του χρήστη (αν υπάρχει). 

• Ταυτοποίηση συσκευών μέσω του MAC Address για την 
αυτόματη πιστοποίηση στο δίκτυα 

• Διατήρηση όλων των συνδέσεων και άμεση 
διαθεσιμότητα των δεδομένων σύνδεσης 
(Λογαριασμός Facebook, email, άλλα στοιχεία χρήστη, 
MAC address συσκευής, ημέρα, ώρα) σε βάση 
δεδομένων σας. 

• Εισαγωγική οθόνη (intro page) προσαρμοσμένη στις 
δυνατότητες συσκευών (κινητά, tablets, φορητοί, κτλ). 

• Δυνατότητα εύκολης προσαρμογής της εισαγωγικής 
οθόνης ανάλογα με την ημέρα/ εβδομάδα/ μήνα . 

• Δυνατότητα περιορισμού ταχύτητας πρόσβασης 
(upload/download) ανά χρήστη  όταν ο διαχειριστής το 
επιλέγει. 

• Παρεμβολή διαφημίσεων με τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε σελίδες 
ασφαλούς περιεχομένου (content filtering κτλ). 

Δυνατότητα στον διαχειριστή για άμεση παράκαμψη της 
πλατφόρμας σε περίπτωση που καταστεί ανάγκη 

ΝΑΙ   

Σύνδεση με ημερολογιακό περιορισμό: Ο διαχειριστής 
μπορεί να προσδιορίσει ως τρόπο σύνδεσης των 
χρηστών στο διαδίκτυο την χρήση κωδικών με 
ημερολογιακό περιορισμό (ανά ημέρα/ες). Η εκτύπωση 
των voucher μπορεί γίνεται από την κεντρική εφαρμογή. 
Επίσης υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων ανά 
κωδικό έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να τον 
χρησιμοποιήσει σε περισσότερες από μια συσκευές του 
(π .χ. Laρtoρ και κινητό τηλέφωνο και PDA). 

ΝΑΙ   
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Ο σχεδιασμός της αρχικής σελίδας τωv χρηστών μπορεί 
να γίvει βάσει τωv αναγκών του Δήμου αλλά και 
σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα μεγέθη των 
συσκευών smartphones, tablets, laptop κτλ) με πολύ 
εύκολη προσαρμογή μέσα από το περιβάλλον 
διαχείρισης web της πλατφόρμας. Ο διαχειριστής θα 
μπορεί να εμφανίσει μια σελίδα αφετηρίας στις 
συσκευές των χρηστών ανάλογα με τα events και τις 
εκδηλώσεις που συμβαίνουν ή έχουν προγραμματιστεί 
στο Δήμο, επιλέγοντας το φόντο, το λογότυπο αλλά και 
το προωθητικό μήνυμα (υποστήριξη έως 4 γλώσσες) 
μετατρέποντας το WiFi οας σε ένα εργαλείο 
επικοινωνίας με όλους τους δημότες και επισκέπτες του 
Δήμου. 

ΝΑΙ   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Προσφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου 
δύο (2) σχεδιαστικές  προτάσεις  για την πρώτη σελίδα 
(login page) του χρήστη στο ασύρματο δίκτυο του Δήμου 

ΝΑΙ   

Ο πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο χωρίς την εισαγωγή κωδικού αλλά με χρήση 
του λογαριασμού που διατηρούν οι χρήστες στο 
Facebook/twitter. Ο ανάδοχος θα συντάξει όρους 
σύνδεσης συμβατούς και με τον κανονισμό για το GDPR 
(πριν το Login - Terms & Conditions). 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα ανακατεύθυνσης μετά την σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο Wifi στην σελίδα επιλογής του 
Δήμου 

Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης ο διαχειριστής 
μπορεί να ανακατευθύνει τον χρήστη σε web σελίδα της 
προτίμησης του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό θα 
αυξάνεται η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της επιλογής 
του Δήμου αλλά και προωθούνται καθημερινά 
διαφορετικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο 
Δήμος στους δημότες του. 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα ενεργοποίησης της προώθησης διαφημιστικών μηνυμάτων 

Η πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα να 
εκμεταλλεύεται ο Δήμος την επισκεψιμότητα του 
ιστοχώρου του και προβάλλει διαφημιστικές/ 
προωθητικές καταχωρήσεις  κατά την σύνδεση των  
χρηστών στο διαδίκτυο με τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη πρόσβαση (σελίδα over flip). 

ΝΑΙ   

Υποστηρίζεται και η προβολή βίντεο . ΝΑΙ   
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Η πλατφόρμα υποστηρίζει την διαχείριση δύο 
διαφημιστικών banners στη σελίδα υποδοχής. Οι 
αλλαγές στα banners της σελίδας  υποδοχής μπορούν να 
ολοκληρωθούν από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης . 

ΝΑΙ   

Η  υπηρεσία προώθησης διαφημιστικών μηνυμάτων 
μπορεί να αφορά εκδηλώσεις του Δήμου. Στο τέλος κάθε 
καμπάνιας ο διαχειριστής θα λαμβάνει ενημέρωση για 
τα στατιστικά προβολής (αριθμός views, μοναδικοί  
χρήστες κτλ) 

ΝΑΙ   

Η εφαρμογή υποστηρίζει την
 στατιστική προβολή δεδομένων για: 

 Στατιστικά συνδέσεων 

 Στατιστικά συσκευών 

 Στατιστικά χρόνου παραμονής 

 Στατιστικά όγκου δεδομένων 

 Στατιστικά νέων/ επαναλαμβανόμενων 
χρηστών 

ΝΑΙ   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Άμεση απενεργοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει 
η πλατφόρμα: Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον 
διαχειριστή για άμεση παράκαμψη του συστήματος σε 
περίπτωση που καταστεί ανάγκη  

ΝΑΙ   

Απομακρυσμένη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω Web: 
Ο διαχειριστής θα μπορεί απομακρυσμένα μέσω web να  
πραγματοποιεί όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις μέσα από 
ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης και να δει τις 
αλλαγές στις συσκευές των χρηστών άμεσα. 

ΝΑΙ   

Άμεση απενεργοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει 
η πλατφόρμα: Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον 
διαχειριστή για άμεση παράκαμψη του συστήματος σε 
περίπτωση που καταστεί ανάγκη  

ΝΑΙ   

Απομακρυσμένη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω Web: 
Ο διαχειριστής θα μπορεί απομακρυσμένα μέσω web να  
πραγματοποιεί όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις μέσα από 
ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης και να δει τις 
αλλαγές στις συσκευές των χρηστών άμεσα. 

ΝΑΙ   
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Η προσφερόμενη πλατφόρμα διαθέτει ενσωματωμένη 

υπηρεσία για την προστασία των επισκεπτών από τηv 

προβολή σελίδων κακόβουλου ή άσεμνου περιεχομένου 

(Web Fίltering και Blocking). Με την ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας ο χρήστης θα πρέπει να οδηγείται σε 

ενημερωτική σελίδα μόλις επισκεφθεί άσεμνο 

περιεχόμενο. 

ΝΑΙ   

Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει χρήση της 

προεπισκόπησης ώστε να βλέπουν τα αποτελέσματα των 

αλλαγών στην οθόνη του υπολογιστή για να γνωρίζουν 

πώς επιδρούν οι αλλαγές στις συσκευές των χρηστών 

πριν τις εφαρμόσουν 

ΝΑΙ   

Με τηv πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα προβολής 

μήνυμα τος καλωσορίσματος (κατά τηv πρώτη μόνο 

σύνδεση) στο WiFi δίκτυο στη γλώσσα του χρήστη - (vα 

δοθεί print screen της εν λόγω  λειτουργικότητας  στηv 

τεχνική προσφορά του αναδόχου) 

ΝΑΙ   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Τα μηνύματα εμφανίζονται απευθείας στη γλώσσα που 

έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης στοv browser του, χωρίς 

να απαιτείται επιλογή γλώσσας από τοv χρήστη. 

ΝΑΙ   

Από το back office της πλατφόρμας θα γίνεται η 

ενεργοποίηση της δυνατότητας της υπηρεσίας με  τέτοιο  

τρόπο ώστε να γίνεται προώθηση στους  χρήστες της 

σελίδας καλωσορίσματος για να τους  εμφανίζετε το 

σχετικό μήνυμα (σελίδα ανακατεύθυνσης ). 

ΝΑΙ   

Το σύστημα υποστηρίζει τηv δυνατότητα vα 
προβάλλεται στους δημότες το πρόγραμμα κάποιων 
εκδηλώσεων του δήμου εύκολα και γρήγορα μέσα από 
τηv πρώτη σελίδα που θα  δει ο χρήστης συνδεόμενος 
στο WiFi. Το μενού του προγράμματος θα  πρέπει  να  
συντάσσεται εύκολα και γρήγορα από διαχειριστικό 
εργαλείο προσθέτοντας κατηγορίες  και  υποκατηγορίες. 
Με τοv τρόπο αυτό ο χρήστης όταν βρίσκετε στο 
ασύρματο δίκτυο θα μπορεί να εvημερωθεί για το τι 
εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Δήμο. 
 

ΝΑΙ   
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Το σύστημα προσφέρει σελίδα αξιολόγησης έτσι ώστε οι 

δημότες vα μπορούν να βαθμολογήσουv τηv ποιότητα 

των υπηρεσιών του Δήμου γρήγορα, εύκολα και  

αποτελεσματικά (σελίδα α να κατεύθυνσης). Η εμφάνιση 

τωv αποτελεσμάτων της αξιολόγησης  θα περιλαμβάνει 

και τα στοιχεία προφίλ του χρήστη σε περίπτωση 

σύνδεσης στο δίκτυο με τη χρήση μέσου κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook) (να δοθεί print screen της εv λόγω 

λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου) 

ΝΑΙ   

 

14. Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και εγκατάστασης συσκευών ασύρματης ευρυζωνικής 

πρόσβασης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και εγκατάστασης 
των συσκευών ασύρματης ευρυζωνικής 
πρόσβασης 

NAI   

 

15. Ηλεκτρολογικές εργασίες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Ηλεκτρολογικές εργασίες στα σημεία 
εγκατάστασης των συσκευών ασύρματης 
ευρυζωνικής πρόσβασης 

NAI   

16. Υπηρεσίες παραμετροποίησης της εφαρμογής 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Υπηρεσίες παραμετροποίησης της εφαρμογής 

διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης 

πληροφόρησης δημοτών με χρήση ασύρματου 

δικτύου (Wifi) 

NAI   

 

17. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη Help-desk 

Άμεση υποστήριξη σε όλους τους χρήστες του 
συστήματος της Διαδικτυακής Πύλης μέσω 
τηλεφώνου, τουλάχιστον κατά το ωράριο  
λειτουργίας  09:00-17:00.  Ο  Ανάδοχος  
υποχρεούται  να  παρέχει  τις  ακόλουθες 
υπηρεσίες : 

NAI   
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• Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη 
χρήση του συστήματος . 
• Τηλεφωνική υποστήριξη για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση . 

2.  

Ο Ανάδοχος, για όλη τη διάρκεια της πιλοτικής 

λειτουργίας, υποχρεούται να διαθέσει 

εξειδικευμένο προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) 

ατόμων στις εγκαταστάσεις της Αναθέτοuσας 

Αρχής με στόχο την υποστήριξη των χρηστών του 

φορέα στη λειτουργία της εφαρμογής και στην 

ορθή λειτουργία του ασύρματου δικτύου 

ΝΑΙ   

3.  

Η υποστήριξη κατά τη δοκιμαστική & 

παραγωγική λειτουργία του συστήματος θα 

πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Συνεχής τεχνική υποστήριξη για την 

απρόσκοπτη λειτουργία όλων των επιμέρους  

Εφαρμογών και των υποδομών. 

 Βελτιώσεις/Διορθώσεις των υποσυστημάτων 

και των επιμέρους εφαρμογών. Επίλυση 

προβλημάτων - υποστήριξη χρηστών. 

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 

Διόρθωση/ Διαχείριση λαθών. 

 Υποστήριξη στο χειρισμό και τη λειτουργία 

των υπολογιστών, και λοιπού 

προσφερόμενου εξοπλισμού φιλοξενίας , 

εφόσον απαιτείται. 

 Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου 

κατά τη δοκιμαστική & παραγωγική 

λειτουργία  είναι να ελεγχθούν διεξοδικά : 

o Οι κωδικοποιήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

o Οι παραμετροποιήσεις και 

προσαρμογές λογισμικού που 

έγιναν. 

o Η ορθή λειτουργία του παρεχόμενου 

εξοπλισμού φιλοξενίας. 

o Οι ρυθμίσεις του λογισμικού 

συστήματος. 

o Οι ρυθμίσεις της οποιασδήποτε 

βάσης δεδομένων (π.χ. για την 

Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων) και 

της διαλειτουργικότητας με αυτήν . 

o Η ολοκλήρωση του λογισμικού με τις 

απαιτούμενες διαδικασίες. 

o Η φυσική ανταπόκριση του 

συστήματος. 

o Οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές 

δεδομένων. 

ΝΑΙ   
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o Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος 

επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του 

συστήματος. 

o Οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος 

για τη βελτίωση της απόδοσης (fine 

tuning). 

Η ομαλή λειτουργία των επί μέρους Εφαρμογών 

και λειτουργιών. 

 

18. Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

 Ο Ανάδοχος θα προσφέρει πλήρη εκπαίδευση 
στο προσωπικό του Δήμου και κυρίως στα 
τρία (3) επιλεγμένα στελέχη για το ρόλο του 
διαχειριστή, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή και 
αποδοτική λειτουργία, αλλά και γενικότερα η 
πλήρης αξιοποίηση του προσφερόμενου 
συστήματος, με χρήση σύγχρονων 
μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων. 

 Τα θέματα της εκπαίδευσης θα καλύπτουν 
όλες τις συνιστώσες του συστήματος, αλλά 
και σημαντικά οριζόντια θέματα, αν αυτό 
κριθεί απαραίτητο. 

 Η σχεδίαση και το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης του Αναδόχου 
θα είναι τέτοια που θα διασφαλίζουν την 
πλήρη κάλυψη των θεμάτων που αφορούν τη 
διαχείριση και χρήση των επιμέρους 
προσφερόμενων εφαρμογών. 

 Η εκπαίδευση θα πρέπει να οργανωθεί κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει ολοκληρωθεί 

ύστερα από είκοσι (20) ώρες κατάρτισης, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη 

κάλυψη της επιλεγμένης θεματολογίας. 

NAI   

 

 

 

 

19. Υπηρεσίες φιλοξενίας των εφαρμογών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Υπηρεσίες φιλοξενίας των εφαρμογών NAI   
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Σφραγίδα και υπογραφή 
του συμμετέχοντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  
Κατάστημα.............................................................................................  
Ημερομηνία Έκδοσης..........  
Ευρώ.................................…  
Προς  
ΔΗΜΟ ………………………………………………………………….  
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η 
οποία παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, για ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ 
(….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα 

διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο 
διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
…………………………………. 
 για την προμήθεια «……………………………………… », σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. .........  

/........./….../2018 προκήρυξη του Δημάρχου …………………………………………………………..   
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που 

απορρέουν από τη συμμετοχή τ…. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο 

ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την....................  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  
Κατάστημα.............................................................................................  
Ημερομηνία Έκδοσης..........  
Ευρώ.................................…  
Προς ΔΗΜΟ ……………………………………….  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ 

(….αριθμητικώς το ποσό…  
€) υπέρ τ… ……………………………………………………., Δ/νση 
………………………, με ΑΦΜ  
………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης συνολικής αξίας 
……….. που αφορά την προμήθεια «……………………………………………», 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2018 προκήρυξη του Δημάρχου  
………………………………………………...  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από 

την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

                                                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ:………………… 

                                                                           ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: …………….ΕΥΡΩ 

                                                                           ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ……………….. 

                                                                 ΦΟΡΕΑΣ : ………………………….  

                                                                      ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ : ………………………. 

Σήμερα την ……..……… του μηνός ………… του έτους ………….. (Ημέρα … /Μήνας … /Έτος 

……… ), ημέρα ……………….. , οι υπογεγραμμένοι αφενός ο  Δήμαρχος ……………………,  

που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή το Δήμο Ορεστιάδας, με βάση τις κείμενες 

διατάξεις και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «………………….…………….», Α.Φ.Μ. 

………………….., Δ.Ο.Υ. ……………………., που εδρεύει στην ……………………, Τ.Κ. …………, Τηλ. 

……………….., Fax …… ……………, που νομίμως εκπροσωπείται από τον/την    

……………………………… με Α.Δ.Τ. ………………….., βάσει του υπ΄αριθ. ……………… Πρακτικού 

του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα ……………), συμφώνησαν και 

συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Με βάση τη με αριθμό 11700/2018  Διακήρυξη (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες 

ανακοινώσεις περί επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών 

προδιαγραφών και όρων) διενεργήθηκε την ………………… ανοιχτός διαγωνισμός, με 

κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  

βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας τιμής, για την ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΄΄, προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………….. €  Τα 

αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την 

με αριθμό ……… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας και με 

την με αριθμό πρωτ. ………… οριστική ανακοίνωση κατακύρωσης (συμπληρώνεται και 
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τυχόν πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο όνομα της εταιρείας με την 

επωνυμία: «…………………………………….……….», σύμφωνα με την προσφορά της, αντί 

του συνολικού ποσού των ……………………….€ (και ολογράφως), 

συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και ποσοστού  24% Φ.Π.Α., ως 

αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα. 

 Ύστερα από αυτά, ο κος/κα ………………………………….., με την παραπάνω ιδιότητά 

του/της αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» 

και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις 

οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΄΄  για  την κάλυψη των αναγκών του  Δήμου Ορεστιάδας , όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ – ΑΞΙΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποίαν προορίζονται 

ορίζονται ως κατωτέρω: 

Υπηρεσία που 
ενδιαφέρεται 
 

Είδος 
 

Μονάδα 
Μέτρησης 
 

Ποσότητα 
 

Τιμή μονάδας (σε €) 
χωρίς Φ.Π.Α. 

     

 

Αξία: € 
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Πλέον ΦΠΑ: € 

Γενικό Σύνολο:  € 

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για την παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελευθέρων, με 

μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της προμηθεύτριας στις  εγκαταστάσεις  του Δήμου και 

συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη, που περιγράφονται στην προσφορά του προμηθευτή  θα πρέπει   

να είναι απόλυτα και όμοια και με τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που θα παραδώσει καθώς    

και να συμφωνούν με  τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης με αριθμό 

11700/2018  βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός έξι (6) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
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Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 

παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του           Ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 

το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 

που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται 

με μακροσκοπική εξέταση , με μηχανική εξέταση ( εργαστηριακή εξέταση ) με 

πρακτική δοκιμασία , με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή 

και με οποιανδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. 

 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 

υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 

δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
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παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 

που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί 

να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 

του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 

δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 

μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 

εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής 
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εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από 

τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

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

 

α) Το 15% της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής. 

β) Το 65% της συμβατικής αξίας μετά την παράδοση του εξοπλισμού, του έτοιμου 

λογισμικού και των εφαρμογών.  

γ) Το 20 % της συμβατικής αξίας με την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του 

έργου. 

 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

107 περ. 34 και 35 του Ν. 4497/2017 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

(άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλοι οι φόροι , οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση  φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 6 της παρούσας 

διακήρυξης.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού 

από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 

τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι 

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 

φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή 

και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας 

[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
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Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 

άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 

δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 

ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 

προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, 

μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 

παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 

έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο  επιβάλλεται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
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ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 

Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών 

– αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 

περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ΄αριθ. …………………….. εγγυητική επιστολή εκ ποσού 

……………. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ …………………… για την καλή εκτέλεση της παρούσης. Η 

ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί 

στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της , το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

(Όταν προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την 

παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 

εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται 

μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον 

ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού 

της εγγυητικής καλής λειτουργίας εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής). 
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Άρθρο 11ο 

ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής 

σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε 

προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 

υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της προμήθειας εντός ή εκτός των χώρων 

εργασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 
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να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.(Άρθρο 133 του ν. 4412/2016) 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις 

τροποποιήσεις του, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Αφού συντάχθηκε, η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε 

παρουσία και των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου. Από τα 

παραπάνω τέσσερα πρωτότυπα, τα  τρία θα κατατεθούν στο Δήμο Ορεστιάδας, το δε 

άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος της προμηθεύτριας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για 

λογαριασμό της έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς 

τους όρους της Διακήρυξης με αριθμό 11700/2018 και την τεχνική και οικονομική 

προσφορά της. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 

 

 

………………………………………… 

       

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ) 

 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] νια διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηνιών 

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αργή/αναθέτοντα φορέα   και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

- Κ

ω

δ

ι

κ

ό

ς

 

Α

ν

α

θ

έ

τ

ο

υ

σ

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 9-11-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - 

- Αρμόδιος νια πληροφορίες: ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

-

Τ

η

λ

έ

φ

ω

ν

ο

:

 

 

- Η

λ

.

 

τ

α

χ

υ

δ

ρ

ο

μ

- Δ

ι

ε

ύ

θ

υ

ν

σ

η

 

σ

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

^ΡV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ- CPV 31712331-9: Φωτοβολταϊκά 

στοιχεία, CPV 32510000-1: Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας, CPV 32520000-4: Καλώδια και 

εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, CPV 44212250-6: Ιστοί, CPV 48000000-8: Πακέτα λογισμικού και 
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συστήματα πληροφορικής, CPV 51000000-9: Υπηρεσίες εγκατάστασης  (εκτός  από  υπηρεσίες  

εγκατάστασης λογισμικού), CPV 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή 

συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, CPV 72511000-0: Υπηρεσίες 

λογισμικού διαχείρισης δικτύου, CPV 80533100-0: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της 

πληροφορικής 

- Κ

ω

δ

ι

κ

ό

ς

 

σ

τ

ο

 

Κ

Η

Μ

Δ

Η

Σ

:

 

 ( Πρωτογενές αίτημα) 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ................... ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΟΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΟΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

1   Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες 

σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ 1 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):  

Εάν    δεν    υπάρχει    ΑΦΜ    στη χώρα εγκατάστασης    

του    οικονομικού φορέα, αναφέρετε       άλλον      

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει 

[ 1 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [ .......... 1 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2: [ ........... 1 
Τηλέφωνο: [ ...... ] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [ ........... 1 

Διεύθυνση    στο    Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 
[ ........... 1 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

0 οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο   σε   πεοίπτωση   ποοιιήθειας κατ'  
αποκλειστικότητα,   του   άοθοου    20: ο  

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο,    «κοινωνική    επιχείρηση»4 ή προβλέπει  

την  εκτέλεση  συμβάσεων στο πλαίσιο   

προγραμμάτων προστατευόμενης 

[] Ναι [] 'Οχι 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαίου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ Ε 124 της 20.5.2003, ο. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 
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απασχόλησης;  
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Γ .................. 1 

 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια [ .................... ] 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[....] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[. ........ / /  ... / /  ... / / .  .. /  

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5: 

V) [ ........ ] 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι:  
Επιπροσθέτως.         συιιπληοώστε τις  
πληοοφοοίες που λείπουν στο ιιέοος IV.  

ενότητες Α. Β, Γ, ή Δ κατά πεοίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον   

αυτό   απαιτείται   στη σχετική 

 

 

5   Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:   
ε) 0 οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης  και φόρων  ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε    οποιοδήποτε    κράτος    μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν    η    σχετική    τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[ ....... % ..... ][■ ... Η ...... ; 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

0   οικονομικός   φορέας   συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους6; 
[] Ναι [] Όχι 

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

φορείς. 

Εάν ναι:  
α) Αναψέρετε τον  ρόλο του οικονομικού ψορέα     

στην     ένωση     ή κοινοπραξία (επικεψαλής,  

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

α);[......... ] 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς ψορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

β): ί....... 1 

γ)     Κατά     περίπτωση,     επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 
V): [ ........ ] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναψορά του τμήματος ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός ψορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσψορά. 

1 ] 

 

 

6   Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυ μο· 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

1 1 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [ ........... 1 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1........... 1 
Τηλέφωνο: [ ........... 1 
Ηλ. ταχυδρομείο: [ ........... 1 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό ...): 
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Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

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

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

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

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

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεση του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

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

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

από τους οικονομικούς φορείς. 

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση οτ' του Μέρους II του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες." 

Στήριξη: Απάντηση: 

0 οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

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

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
 

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

0 οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι Π'Οχι 

Εάν     ναι     παραθέστε     κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν : 

[...] 

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

131 παο. 5 ή εφόσον ο ποοσωέοων / υποφήφίοε οικονουικόε ωοοέαε προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παο. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παοόντοε υέοουε και σύυωωνα υε το αέοοτ III νια κάθε υπεονολάβο (ή κατηνοοία υπεονολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες3 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση4· 

2. δωροδοκία5,6 

3. απάτη7· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες8· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας9· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων10. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

                                                           
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έννοαφα τηε σύιιβασπε είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ Ε 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά". 
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 0 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ Ε 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο 
ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ζ 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων. 
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ε 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-
πλαίσιο. 
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ε 309 της 
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις". 
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ε 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου16 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν    η    σχετική    τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,      

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

ι ....... ιι ..... η ..... κ. .... ι17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 

τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

α) Ημερομηνία:) ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι): [ ] 

β) ί....... ] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [ ................ ] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν    η    σχετική    τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,      

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[...... Η .... ][ .... 11 .... I19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη     

σχετικού     λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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(«αυτοκάθαρση»)20;  

Εάν   ναι,    περιγράψτε    τα    μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[ ....... ] 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν. 





114 

 

 

Πληρωμή   φόρων  ή   εισφορών κοινωνικής Απάντηση:  
ασφάλισης:   
1) 0 οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 1) Ναι [] Όχι  
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την   
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής   
ασφάλισης", στην Ελλάδα και στη χώρα στην   
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;   

  ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Εάν όχι αναφέρετε:  α)[ ..... ]· α)[ ...... ]'  
α)  Χώρα ή  κράτος  μέλος για το οποίο     
πρόκειται:     
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;  β)[...... β)[ ...... ]  

  
γ)Πως    διαπιστώθηκε    η    αθέτηση των     
υποχρεώσεων;  γ.1)[]Ναι []Όχι γ.1) [] Ναι []Όχι  
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;     
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και  -[]Ναι[]Όχι -[] Ναι []Όχι  
δεσμευτική;  -Γ 1· -Γ 1·  
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή  ι ...... I ι .......I  
έκδοσης απόφασης  "[ ........ ]·  
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,     
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη     
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:     
  ν·2)[ ]· Υ-2)[ ]·  
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:     
δ) 0 οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις  δ) [] Ναι Όχι δ) [] Ναι [] Όχι  
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους  Εάν ναι, να Εάν ναι, να  
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  αναφερθούν αναφερθούν  
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά  λεπτομερείς λεπτομερείς  
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των  πληροφορίες πληροφορίες  
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό  ι ι  
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23   ι ..... 1  

  
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έννοαώα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
ασφάλισης       διατίθεται ηλεκτρονικά, εγγράφων):24 

αναφέρετε: [ ...... ][■ ... )[■ ... ] 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς 24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 
 

Πληροφορίες      σχετικά      με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

0 οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του    

περιβαλλοντικού,    κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου25; 

Π Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

Π Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: [......................... ] 

Βρίσκεται    ο    οικονομικός    φορέας σε οποιαδήποτε       

από      τις ακόλουθες καταστάσεις26: 

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή 

στ)           αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή 

ζ)   σε   οποιαδήποτε   ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα   από   παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

Π Ναι [] Όχι 

-[ ............................ 1 

-[ ............................ 1 

 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 26. Η απόδοση όρων είναι 

σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 





117 

 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν    η    σχετική    τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [ .......... // ..... //. ....] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν   ναι,   να   αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Οχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

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

Έχει    συνάψει    ο    οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν   ναι,   να   αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Οχι 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[ ....... ] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν   ναι,   να   αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Οπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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πληροφορίες: [ .............. ] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
[ .......................... ] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[ ....... ] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

[] Ναι [] Όχι 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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αθέμιτο    τρόπο    τη    διαδικασία λήψης  
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του  
αναθέτοντα      φορέα,      να αποκτήσει  
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να  
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη  
διαδικασία  ανάθεσης  ή   να  παράσχει εξ  
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που  
ενδέχεται   να  επηρεάσουν   ουσιωδώς τις  
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την  
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [) Ναι []Όχι 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;  
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

 έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): [. ......... ][. ..... ][. ..... ] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

 αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι 1] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

 λήφθηκαν: 

 1

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 
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Μέροε IV: Κριτήρια επιλονήε 

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

δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 
 
 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) 0 οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα   

σχετικά   επαγγελματικά   ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης33; του: 

Εάν    η    σχετική    τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(...) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

Ι ...... Π.... Η ... ] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει 

τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη 

χώρα εγκατάστασήςτου 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[·..] [] Ναι []Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [. ......... ] 

ι. ..... Η- .. 1 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

Ια) 0 («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του  οικονομικού   φορέα  για τον αριθμό οικονομικών   

ετών   που   απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

ο εξής Μ: 

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα 

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα 

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[ ....... ]-[ ..... ][.··]νόμισμα 

(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[■  ... Π- .... Π-.... 1 

2α) 0 ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον    

αριθμό    οικονομικών    ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 

2β) 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής35: 

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα 

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα 

έτος: [ ........ ] κύκλος εργασιών:[.......... ][...]νόμισμα 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[ ....... ]-[ ..... ][.··]νόμισμα 

(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

Ι ....... Π- .... Π-.... ] 

34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 





123 

 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δράστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας: 

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

 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες36 που 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία 

μεταξύ χ   και γ37 -και η αντίστοιχη αξία) 

(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[ ...... ][■... ][■... ] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη   

επαγγελματικών   κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[ ....... ][...]νόμισμα 

(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[ ....... ][■ ... ][■ ... ) 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται 

να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[ ....... ][■ ... ][■ ... ) 

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 
 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Ια) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή 

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[.··]  

Έργα: [ ......... 1 
(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[■ ....Π- ... Π-... ] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 

έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα 

ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους 

ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[ .............. ] 
Περινραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    

 

2) 0 οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

[ ................................................... 1 

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 

στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[ ...... ] 

3) 0 οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 

τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα 

μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα 

μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[ ...... ] 

4) 0 οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 

ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

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

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 9α 

παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον 

ιδιαίτερο σκοπό: 

0 οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων42 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

α)1 ........................................... ] 

β)[ ......... 1 

7) 0 οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει        τα        

ακόλουθα μέτρα 

[ ...... ] 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματος της 

από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 
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περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη 

ήταν τα εξής: 

Έτος,     μέσο     ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 

[ ......... ], [ ........ ] 

[ ......... ], [ ........ ] 

[ ......... ], [ ........ ] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[ ......... ], [ ........ ] 

[ ......... ], [ ........ ] 

[ ......... ], [ ........ ] 

9) 0 οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεση του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[ ....... ] 

10) 0 οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας43 το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

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

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

0 οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίϋεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή   διεύϋυνση,   αρχή   ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [ ..........//. .... / /  .... /  

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, 

ενότητα Γ ανωτέρω. 
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τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν  
εκδοθεί από επίσημα  ινστιτούτα ελέγχου  
ποιότητας   ή   υπηρεσίες αναγνωρισμένων  
ικανοτήτων,   με  τα οποία  βεβαιώνεται η  
καταλληλότητα          των προϊόντων,  
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές  
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία  
ορίζονται στη  σχετική  διακήρυξη   ή στην  
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που  
αναφέρονται στη διακήρυξη;  
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε  
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να [ ..................................................... ] 
προσκομιστούν:  
Εάν   η    σχετική    τεκμηρίωση διατίϋεται (διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή φορέας 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): [. ......... // ..... / /  ....]  
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες ιιόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

() Ναι []'Οχι 

[ .......... 1 [ ......... 1 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [. ......... ][. ..... ][. ..... / 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

Π Ναι [] Όχι 

[ .......... 1 [ ......... 1 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [. ......... ][. ..... ][. ..... ] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

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

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

τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον 

αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση,_που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, αντανωνιστικέε διαδικασίες ιχε διαποανιχάτευση. διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα: 

[....] 
[] Ναι [] Όχι45 

(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή φορέας 

έκδοσης,   επακριβή   στοιχεία  αναφοράς των 

εγγράφων): [ ............. ][. ....... // .......... V46 

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I - IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

0 κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν43. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεση μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [. ..................... ] 





131  

 

 
  

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

{διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
 

«Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου  ελεύθερης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο Δήμου Ορεστιάδας» 

 
Προϋπολογισμός 

137.024,00€ συν ΦΠΑ 24% 32.885,76€ ήτοι συνολικά 169.909,76€ 
 

Κ.Α.: 30.7134.01 
 

CPV: 
CPV 31712331-9: Φωτοβολταϊκά στοιχεία, CPV 32510000-1: Σύστημα ασύρματης 

τηλεπικοινωνίας, CPV 32520000-4: Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, CPV 
44212250-6: Ιστοί, CPV 48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα 

πληροφορικής, CPV 51000000-9: Υπηρεσίες εγκατάστασης  (εκτός  από  υπηρεσίες  
εγκατάστασης λογισμικού), CPV 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των 
πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και 

υποστήριξη, CPV 72511000-0: Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης δικτύου, CPV 
80533100-0: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 39/2018 

 
 

Ορεστιάδα, Ιούνιος 2018 
 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Α. Τεχνική περιγραφή 
Β. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Γ. Αναλυτικοί πίνακες τεχνικών προδιαγραφών 
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Α. Τεχνική Περιγραφή 

Α.1 Σκοπός – Εισαγωγή 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού 
για την υλοποίηση του δημόσιου ελεύθερου ασύρματου δικτύου του Δήμου 
Ορεστιάδας με δημιουργία νέων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης για 
την πρόσβαση στο διαδίκτυο των πολιτών / επισκεπτών των συγκεκριμένων χώρων 
οι οποίοι κυρίως θα αφορούν την κάλυψη εσωτερικών δημόσιων κτιρίων αλλά και 
κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων. 
 

Ο κάθε πολίτης θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να συνδεθεί δωρεάν 
στο διαδίκτυο και να κάνει χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω του κινητού 
τηλεφώνου του tablet ή του φορητού υπολογιστή του. 

 
Η πρόσβαση στο δίκτυο, θα πραγματοποιείτε με την επιλογή του ονόματος του 

ασύρματου δικτύου με το σχετικό SSID. 
 

Σκοπός της προμήθειας είναι η δημιουργία υποδομής ώστε μελλοντικά να 
μπορέσει ο Δήμος να ενσωματώσει εφαρμογές «έξυπνης πόλης» που θα ενισχύσουν 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με προσανατολισμό στην απλοποίηση των 
διαδικασιών με στόχο την ευελιξία σε επίπεδο εσωτερικής διακυβέρνησης και 
διαχείρισης της πληροφορίας και στην διευκόλυνση και ενίσχυση της ροής 
πληροφορίας από την κοινότητα σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών 
αποβλήτων, προβλημάτων οδικού δικτύου, κίνηση δημοτικών οχημάτων, κ.ο.κ.. 

 
Παράλληλα θα ενισχυθεί η τουριστική εμπειρία, με στόχο την προσέλκυση 

νέων και διατήρηση υπάρχουσας τουριστικής προσέλευσης. 
 
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να λειτουργεί εφαρμογή που θα μπορεί να 

παρουσιάζει τα δεδομένα του δικτύου και των χρηστών και δύναται μελλοντικά να 
επεκταθεί, να διασυνδεθεί και να απεικονίζει άλλα δεδομένα ή χαρακτηριστικά 
ευφυών πόλεων. 
 

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι η υλοποίηση δικτύου ασύρματης 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο συνολικά εξήντα πέντε (65) σημείων 
(Hotspots), μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους κλειστούς και 
ανοιχτούς χώρους του Δήμου Ορεστιάδας. 

Οι χώροι εγκατάστασης που επιλέχθηκαν είναι τόσο υπαίθριοι όσο και κλειστοί 
(π.χ. εξωτερικός χώρος Δημαρχείου, Αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες, κ.λπ.) και 
χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, όπως: 

 Χώροι συνάθροισης κοινού 

 Χώροι αναμονής – μετακίνησης  

 Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων 

 Διασφαλίζουν την γεωγραφική διασπορά των σημείων σε όλη την περιοχή του 
Δήμου 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), CPV 31712331-9: Φωτοβολταϊκά στοιχεία, 
CPV 32510000-1: Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας, CPV 32520000-4: Καλώδια 
και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, CPV 44212250-6: Ιστοί, CPV 48000000-8: Πακέτα 
λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, CPV 51000000-9: Υπηρεσίες 
εγκατάστασης  (εκτός  από  υπηρεσίες  εγκατάστασης λογισμικού), CPV 72000000-5: 
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, CPV 72511000-0: Υπηρεσίες λογισμικού 
διαχείρισης δικτύου, CPV 80533100-0: Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της 
πληροφορικής 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 169.909,76 € (εκατόν 
εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

Η διάρκεια της ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε 6 μήνες 
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Περιγραφή δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης  
 

Κάθε ασύρματο σημείο πρόσβασης θα περιλαμβάνει συσκευή(-ες) 
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης με λειτουργία στα 2,4/5GHz, οι οποίες θα 
δίνουν πρόσβαση στους χρήστες και θα συνδέονται απευθείας με άλλες συσκευές 
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης υλοποιώντας ζεύξεις μεταξύ τους στα 5,4 GHz 
εφόσον το περιβάλλον και οι συνθήκες διάδοσης το επιτρέπουν. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα εγκαθίστανται χωριστές ασύρματες βάσεις και τερματικά σημεία που 
θα υλοποιούν point-to-multipoint ζεύξεις στα 5,4 GHz. 

Οι συσκευές ασύρματης πρόσβασης που θα προσφερθούν θα αντέχουν σε 
ακραία καιρικά φαινόμενα, θα είναι συσκευές εξωτερικού χώρου χωρίς να απαιτείται 
χρήση επιπλέον κουτιών στέγασης ή προφύλαξης. Θα τοποθετηθούν είτε εξωτερικά 
είτε εσωτερικά σε κτίρια ή άλλους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, έτσι ώστε 
να επιτυγχάνουν τη μέγιστη ραδιοκάλυψη του χώρου.  
 
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των κεραιών που θα τοποθετηθούν: 

 Οι συσκευές ασύρματης πρόσβασης στα 2,4 ή/και 5 GHz θα διαθέτουν 
περιμετρική κεραία (omni) ούτως ώστε να έχουν μεγάλο εμβαδό κάλυψης. 

 Οι ασύρματες βάσεις PMP στα 5,4 GHz θα διαθέτουν εξωτερική αποσπώμενη 
τομεακή/κατευθυντική κεραία 90o για επίτευξη επικοινωνίας σε μεγάλη 
απόσταση και με μέγιστη ταχύτητα.   

 Τα τερματικά σημεία θα διαθέτουν κεραία τύπου dish ή ενσωματωμένη 
τομεακή/κατευθυντική κεραία για επίτευξη επικοινωνίας σε μεγάλη 
απόσταση και με μέγιστη ταχύτητα. 

 
Αναλυτικές προδιαγραφές παρατίθενται παρακάτω στους αντίστοιχους πίνακες 

τεχνικών προδιαγραφών. 
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Α.2 Αριθμός Σημείων και εκτιμώμενες ποσότητες υλικών 
 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.583515,26.542707 

Σημείο 41.583515, 26.542707 

Διασύνδεση Ζεύξη με το Πολιτιστικό Κέντρο (41.583969, 26.543036) με το οποίο 

υπάρχει οπτική επαφή απόσταση < 50 μέτρα 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.2) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.578541,26.535107 

Σημείο 41.578541, 26.535107. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός και εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.3) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.583969,26.543036 

Σημείο 41.583969, 26.543036. Ισόγειο Κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός και εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.4) ΚΛΕΙΣΤΟ & ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 38.056625, 23.808296 

Σημείο 41.577103, 26.534864 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 200 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.5) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 38.056908, 23.806189 

Σημείο 41.583916, 26.532103 Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό κατάστημα Τοπικής Κοινότητας Νέας Βύσσης 

(41.583515,26.542707). Απόσταση 925 μέτρα 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.6) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΥΛΗΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.562023,26.511072 

Σημείο 41.583916, 26.532103 Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.7) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.645481,26.475470 
Σημείο 41.645481, 26.475470 Διόροφο κτίιριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός και εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.8) ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΔΑ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.651318,26.474133 

Σημείο 41.651318, 26.474133  

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 200 – 1000 χρήστες (κατά την περίοδο των εκδηλώσεων). 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.9) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.649569, 26.481572 

Σημείο 41.649569, 26.481572 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό κατάστημα ή Χώρο εκδηλώσεων Άρδα (41.645483, 

26.475469). Απόσταση 380 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.10) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΙΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.624756,26.426495 

Σημείο 41.624756,26.426495 Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ISDN / ΑDSL 24Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.11) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ 
ΣΥΝΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.566067, 26.456292 

Σημείο 41.566067, 26.456292 Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό σχολείο Στέρνας για πρόσβαση σε γρήγοροτερο 

δίκτυο 24Mbit (41.565600, 26.459361). Απόσταση 261 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 
 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (1.12) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΡΝΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 
ΣΥΝΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.565601,26.459360 

Σημείο 41.565601,26.459360 Ισόγειο κτίριο. Υπάρχει WiFi Access spot σε ηλεκτρονικό πίνακα 

ανακοινώσεων που δεν είναι σε λειτουργία έξω από το σχολείο. 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός των κτιρίων 

Εκτιμώμενος αριθμός 

συνδέσεων ανά ημέρα 

10 – 100 χρήστες 
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2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (2.1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΖΩΝΗΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.503357,26.216351 

Σημείο 41.503357,26.216351 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (2.2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΚΥΠΡΙΝΟΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.576366,26.227907 

Σημείο 41.576366, 26.227907 Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (2.3) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.576031,26.225761 

Σημείο 41.576031,26.225761 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 200 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (2.4) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.518032,26.237776 

Σημείο 41.518032, 26.237776 Υπάρχει υφιστάμενη σύνδεση με link P2P από 

Δ. Κυπρίνου 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτική βιβλιοθήκη Κυπρίνου (41.576031, 26.225761). 

Απόσταση 6,52 χιλιόμετρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (2.5) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.590880, 26.313358 

Σημείο 41.590880, 26.313358. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 
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3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΡΖΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.631950,26.376083 

Σημείο 41.631950, 26.376083. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός και εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΔΙΚΑΙΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.705509,26.294636 

Σημείο 41.705509, 26.294636. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.3) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.705467,26.292749 

Σημείο 41.705467, 26.292749. Καμπαναριό 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό κατάστημα Δικαίων (41.705511, 26.294636). 

Απόσταση 157 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.4) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.706318,26.300406 

Σημείο 41.706318, 26.300406. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό Κατάστημα Δικαίων (41.705511, 26.294636). 

Απόσταση 488 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.5) ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:41.705513,26.303005 

Σημείο 41.705513, 26.303005. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό Κατάστημα Δικαίων (41.705511, 26.294636). 

Απόσταση 696 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.6) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.688202,26.274105 

Σημείο 41.688202, 26.274105. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό κατάστημα Πτελέας (41.702119, 26.240708). 

Απόσταση 5,20 χιλιόμετρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.7) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.619242, 26.312481 

Σημείο 41.619242, 26.312481. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Εγκατάσταση ADSL σύνδεσης 24Mbps 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.8) ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΑΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.618034,26.314821 

Σημείο 41.618034, 26.314821 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό κατάστημα Ελαίας (41.619242, 26.312481). 

Απόσταση 237 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.9) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΚΟΜΑΡΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.593552,26.227163 

Σημείο 41.593552,26.227163. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός& εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.10) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΟΜΑΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.591805,26.217178 

Σημείο 41.591805, 26.217178. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό κατάστημα Κομάρων (41.593553, 26.227164). 

Απόσταση 854 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.11) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.667690,26.469402 

Σημείο 41.667690, 26.469402. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.12) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.722046,26.214476 

Σημείο 41.722046, 26.214476. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός& εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.13) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.738159,26.168596 

Σημείο 41.738159, 26.168596. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό κατάστημα Ορμενίου (41.722044, 26.214475). 

Απόσταση 4,22 χιλιόμετρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 200 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.14) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.645706,26.181290 

Σημείο 41.645706, 26.181290. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός& εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.15) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΠΕΤΡΩΤΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.693325, 26.133453 

Σημείο 41.693325, 26.133453. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός& εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.16) ΚΑΠΗ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.694389,26.135389 

Σημείο 41.694389, 26.135389. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2Mbit) 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός& εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.17) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΠΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.628448, 26.333946 

Σημείο 41.628448,26.333946. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό κατάστημα Ελαίας (41.619242, 26.312481). 

Απόσταση 4,22 χιλιόμετρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.18) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΠΤΕΛΕΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.702118,26.240707 

Σημείο 41.702118, 26.240707. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Εγκατάσταση ADSL εντός του κτιρίου. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.19) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΕΛΕΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.703552,26.238976 

Σημείο 41.703552, 26.238976. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό κατάστημα Πτελέας (41.702119, 26.240708). 

Απόσταση 216 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.20) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.628448,26.333946 

Σημείο 41.628448, 26.333946. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2 Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (3.21) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.650459,26.312614 

Σημείο 41.650459, 26.312614. 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημοτικό Κατάστημα Σπηλαίου (41.647425, 26.308311). 

Απόσταση 494 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 
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4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.480911,26.397638 

Σημείο 41.480911, 26.397638. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2 Mbit) με 

ποαροχή από το Νοσοκομείο. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ BΑΛΤΟΥ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.538776,26.353907 

Σημείο 41.538776, 26.353907. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2 Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.3) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.432919,26.558605 

Σημείο 41.432919, 26.558605. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2 Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.4) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 
ΣΥΝΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.509262,26.282993 

Σημείο 41.509262,26.282993. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2 Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.5) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.451160,26.551689 

Σημείο 41.451160,26.551689. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2 Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.6) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.511559,26.459187 

Σημείο 41.511559, 26.459187. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 24 Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.7) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.517513,26.302254 

Σημείο 41.517513, 26.302254. Διόροφο` κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2 Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός& εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.8) ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.503109,26.532917 

Σημείο 41.503109, 26.532917. Πλατεία. 

Διασύνδεση Ζεύξη με το Δημαρχείο (41.503311, 26.533994). Απόσταση 92 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών της πλατείας 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 300 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.9) ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.503033,26.534761 

Σημείο 41.503033, 26.534761. Πλατεία. 

Διασύνδεση Ζεύξη με το Δημαρχείο (41.503311, 26.533994). Απόσταση 71 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών της πλατείας 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 200 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.10) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.503311,26.533995 

Σημείο 41.503311, 26.533995. Διόροφο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή VDSL 50Mbit X4 

Router). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50– 300 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.11) ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.499321,26.531881 

Σημείο 41.517513, 26.302254. Καμπαναριό 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημαρχείο (41.503311,26.533994). Απόσταση 477 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 200 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.12) ΔΚΕΠΑΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.491196,26.533722 

Σημείο 41.491196, 26.533722. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή της οπτικής ίνας εντός του κτιρίου. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
 
 
 

 





145  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.13) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.495056,26.532650 

Σημείο 41.495056, 26.532650. Καμπαναριό 

Διασύνδεση Ζεύξη με Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων (41.517513,26.302254). 

Απόσταση 486 μέτρα.  

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 200 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.14) ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.495766,26.534578 

Σημείο 41.495766, 26.534578. Ισόγειο` κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή της οπτικής ίνας εντός του κτιρίου. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.15) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΆΛΣΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΣΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.501812,26.536306 

Σημείο 41.501812, 26.536306. Θέατρο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας (41.576031, 26.225761). Απόσταση 

255 μέτρα.  

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών του θεάτρου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 300 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.16) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.502518,26.531622 

Σημείο 41.502518, 26.531622. Τριόροφο` κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή της οπτικής ίνας εντός του κτιρίου. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.17) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.504827, 26.523272 

Σημείο 41.504827, 26.523272. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή της οπτικής ίνας εντός του κτιρίου. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του γηπέδου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 300 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.18) ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.504898,26.523422 

Σημείο 41.504898,26.523422. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή της οπτικής ίνας εντός του κτιρίου. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός &  εκτός του 

κολυμβητηρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.19) ΠΑΛΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.497776,26.518583 

Σημείο 41.497776,26.518583.  

Διασύνδεση Ζεύξη με το Κολυμβητήριο (41.504898,26.523422) 25 μέτρα 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών  εντός & εκτός του γηπέδου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 300 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.20) ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.516884,26.531147 

Σημείο 41.516884,26.531147. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή εντός του κτιρίου (γραμμή ΑDSL 2 Mbit). 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.21) ΝΕΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.517258,26.533142 

Σημείο 41.517258, 26.533142. Ισόγειο` κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή της οπτικής ίνας εντός του κτιρίου.  

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του γηπέδου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 300 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.22) ΚΚΠΑΑΔΟ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.500328,26.527065 

Σημείο 41.500328, 26.527065. Διόροφο` κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή της οπτικής ίνας εντός του κτιρίου.  

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 50 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.23) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.502541,26.531269 

Σημείο 41.502541, 26.531269. Διόροφο` κτίριο 

Διασύνδεση Υπάρχουσα υποδομή της οπτικής ίνας εντός του κτιρίου.  

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός & εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.24) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.502052,26.534428 

Σημείο 41.502052, 26.534428. Ισόγειο κτίριο 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημαρχείο (41.301192,2632238). Απόσταση 144 μέτρα. 

Οπτική επαφή με Δημαρχείο. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εντός& εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.25) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.510019, 26.532253 

Σημείο 41.510019, 26.532253. Καμπαναριό 

Διασύνδεση Ζεύξη με Εκκλησία Αγίου Δημητρίου (41.513333, 26.529628.). 

Απόσταση 340 μέτρα. 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.26) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.513333, 26.529628. 

Σημείο 41.513333, 26.529628. Καμπαναριό 

Διασύνδεση Ζεύξη με Νέο Κλειστό Γήπεδο ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

(41.517258,26.533142).Απόσταση 650 μέτρα 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός του κτιρίου 

Εκτιμώμενος αριθμός συνδέσεων ανά ημέρα 10 – 100 χρήστες 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: (4.27) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 41.5033936,26.5284801 

 

Σημείο 41.5033936, 26.5284801. Κέντρο πόλης Ορεστιάδας 

Διασύνδεση Ζεύξη με Δημαρχείο (41.503311,26.533994). σε μέγιστη απόσταση 1 

χιλιόμετρα με δίκτυο τύπου MESS. Η τοποθέτηση του εξοπλισμού θα γίνει σε 

πυλώνες φωτισμού με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων 

Περιοχή κάλυψης Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης επισκεπτών εκτός των κτιρίων σε σημεία 

συνάθροισης κοινού στο κέντρο της πόλης και σύμφωνα με την υπόδειξη της 

αναθέτουσας αρχής 

Εκτιμώμενος αριθμός 

συνδέσεων ανά ημέρα 

10 – 200 χρήστες 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας κατανομής τελικών σημείων ασύρματης πρόσβασης 

α/α Τοποθεσία Lat,Long 
AP 

2,4GHz 
P2P 

5GHz 
Καλώδιο 

UTP μέτρα 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ       

1.1 Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Νέας Βύσσης 41.583515, 26.542707 2   50 

1.2 Δημοτική Βιλιοθήκη Νέας Βύσσης 41.578541, 26.535107 2   50 

1.3 Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Βύσσας 41.583969, 26.543036 2   50 

1.4 Κλειστό & Ανοιχτό Γήπεδο Νέας Βύσσης 41.577103, 26.534864 4   50 

1.5 Δημοτικό Αναψυκτήριο Νέας Βύσσας 41.583916, 26.532103  1   50 

1.6 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Καβύλης 41.583916, 26.532103  2   50 

1.7 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Καστανεών 41.645481, 26.475470 2 2 50 

1.8 Χώρος Εκδηλώσεων Άρδα 41.651318, 26.474133  6 1 50 

1.9 Τελωνειο Καστανεών 41.649569, 26.481572 1 1 50 

1.10 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Ριζίων 41.624756,26.426495 2   50 

1.11 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Στέρνας 41.566067, 26.456292 2 1 50 

1.12 Δημοτικό Σχολείο Στέρνας (Κλειστό) 41.565601,26.459360  1 1 50 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ       

2.1 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Ζώνης 41.503357,26.216351 1   50 

2.2 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Κυπρίνος 41.576366, 26.227907  2   50 

2.3 Δημοτική Βιλιοθήκη Κυπρίνου 41.576031,26.225761 2 1 50 

2.4 
Αρχαιολογικός χώρος Ταφικού Τύμου Μικρής 
Δοξιπάρας 

41.518032, 26.237776 1 1 50 

2.5 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Φυλακίου 41.590880, 26.313358 2   50 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ      

3.1 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Άρζου 41.631950, 26.376083 2   50 

3.2 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Δικαίων 41.705509, 26.294636 3 3 50 

3.3 Εκκλησία Δικαίων 41.705467, 26.292749 1 1 50 

3.4 Σιδηροδρομικός Σταθμός Δικαίων 41.706318, 26.300406 1 1 50 

3.5 Κέντρο Υγείας Δικαίων 41.705513, 26.303005 2 1 50 

3.6 Πολιτιστικός Σύλλογος Πάλλης 41.688202, 26.274105 1 1 50 

3.7 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Ελαίας 41.619242, 26.312481 2 2 50 

3.8 Ιατρείο Ελαίας 41.618034, 26.314821 1 1 50 

3.9 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Κομάρων 41.593552,26.227163 2 1 50 

3.10 Δημοτικό Αναψυκτήριο Κομάρων 41.591805, 26.217178 2 1 50 

3.11 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Μαρασίων 41.667690, 26.469402 2   50 

3.12 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Ορμενίου 41.722046, 26.214476 2 1 50 

3.13 Τελωνείο Ορμενίου 41.738159, 26.168596 1 1 50 

3.14 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Πενταλόφου 41.645706, 26.181290 2 3 50 

3.15 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Πετρωτών 41.693325, 26.133453 2   50 

3.16 ΚΑΠΗ Πετρωτών 41.694389, 26.135389 2   50 

3.17 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Πλάτης 41.628448,26.333946 2 1 50 

α/α Τοποθεσία Lat,Long 
AP 

2,4GHz 
P2P 

5GHz 
Καλώδιο 

UTP μέτρα 

3.18 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Πτελέας 41.702118, 26.240707 2 1 50 
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3.19 Λαογραφικό Μουσείο Πτελέας 41.703552, 26.238976 2 1 50 

3.20 Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Σπηλαίου 41.628448, 26.333946 2 1 50 

3.21 Δημοτικό Αναψυκτήριο Σπηλαίου 41.650459, 26.312614 2 1 50 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ      

4.1 
Δημοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας 
Αμπελακίων 

41.480911, 26.397638 2   50 

4.2 
Δημοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας 
Βάλτου 

41.538776, 26.353907 2   50 

4.3 
Δημοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας 
Θουρίου 

41.432919, 26.558605 2   50 

4.4 
Δημοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας 
Μεγάλης Δοξιπάρας 

41.509262,26.282993 2   50 

4.5 
Δημοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας  
Νέου Χειμωνίου 

41.451160,26.551689 2   50 

4.6 
Δημοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας 
Νεοχωρίου 

41.511559, 26.459187 2   50 

4.7 
Δημοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας 
Χανδρά 

41.517513, 26.302254 2   50 

4.8 Πλατεία Δασίου 41.503109, 26.532917 2 1 50 

4.9 Προέκταση Πλατείας Δασίου 41.503033, 26.534761 2 1 50 

4.10 Δημαρχείο 41.503311, 26.533995 8 3 50 

4.11 
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίων 
Θεοδώρων 

41.517513, 26.302254 2 2 50 

4.12 ΔΚΕΠΑΟ-Πολιτιστικό Πολύκεντρο 41.491196, 26.533722 3   50 

4.13 Ιερός Ναός Ταξιαρχών 41.495056, 26.532650 1 1 50 

4.14 Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας 41.495766, 26.534578 1   50 

4.15 
Δημοτικό Αμφιθέατρο στο Άλσος 
Αδριανουπόλεως και Άλσος Αδριανουπόλεως 

41.501812, 26.536306 6 1 50 

4.16 Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας 41.502518, 26.531622 2   50 

4.17 Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας 41.504827, 26.523272 3   50 

4.18 Κολυμηβτήριο 41.504898, 26.523422.  2 1 50 

4.19 Παλιό Κλειστό Γήπεδο 41.497776, 26.518583 2 1 50 

4.20 Αναψυκτήριο Πάρκου Οινόης 41.516884, 26.531147 1   50 

4.21 Νέο Κλειστό Γήπεδο Νίκος  Σαμαράς 41.517258, 26.533142 3 1 50 

4.22 ΚΚΠΑΑΔΟ 41.500328, 26.527065 3   50 

4.23 Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας 41.502541, 26.531269 2   50 

4.24 Δημοτική βιβλιοθήκη Ορεστιάδας 41.502052, 26.534428 2 2 50 

4.25 Εκκλησία της Παναγίας 41.510019, 26.532253 1 1 50 

4.26 Εκκλησία Αγίου Δημητρίου 41.513333, 26.529628 1 2 50 

4.27 Εμπορικό κέντρο πόλης Ορεστιάδας 41.5033936, 26.5284801 12   0 

ΣΥΝΟΛΑ 146 47 3200 
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Α.3 Μελέτη εφαρμογής 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει μελέτη εφαρμογής, η οποία θα αποτελέσει 
το βασικό οδηγό υλοποίησης της προμήθειας και θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από 
την αναθέτουσα αρχή.  
 
Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει: 
 

 Επιτόπιο έλεγχο των σημείων στα οποία θα γίνει η εγκατάσταση του 
εξοπλισμού. 

 Επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοκάλυψης των εξωτερικών ζεύξεων. Ο 
Ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να την υλοποιήσει με εργαλεία 
σχεδιασμού/μετρήσεων του κατασκευαστή του της προμήθεια εξοπλισμού 
ασύρματης δικτύωσης. 

 Επικαιροποίηση / οριστικοποίηση των σημείων εγκατάστασης των σημείων 
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης, ενώ παράλληλα θα προσδιοριστούν 
τοπογραφικά τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, καθώς και 
η  μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εγκατάσταση του απαιτούμενου  
εξοπλισμού σε κάθε σημείο.  

 Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού, συστημάτων και των 
εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου. 

 Μελέτη Εγκατάστασης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά η διάταξη 
του εξοπλισμού τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε κάθε σημείο ασύρματης 
πρόσβασης. 

 Προσδιορισμός των εργαλείων και λογισμικών καθώς και των μετρήσεων που 
θα γίνουν μετά την εγκατάσταση για την επιβεβαίωση των καλύψεων και της 
παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την αναθέτουσα αρχή για την 
τοποθέτηση των δώδεκα (12) σημείων κάλυψης του κέντρου της πόλης. Η 
παροχή ρεύματος θα γίνεται από αυτόνομα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία 
θα τοποθετηθούν σε πυλώνες φωτισμού. 

 

Α.4 Εφαρμογή διαχείρισης ασύρματου δικτύου και διαδραστικής 
επικοινωνίας και άμεσης πληροφόρησης δημοτών με χρήση 
ασύρματου δικτύου (WiFi) (SaaS) 
 

Οι δημότες ζητούν αξιόπιστη σύνδεση στο ίντερνετ. Πάνω από το 85% των 
επισκεπτών ή δημοτών σε ένα δήμο που έχει ασύρματο δίκτυο σε λειτουργία, 
αναζητούν την πρόσβαση σε αυτό. Στόχος της εν λόγω πλατφόρμας είναι η παροχή 
διαδραστικών υπηρεσιών στους χρήστες κατά την σύνδεση τους σε αυτό χωρίς να 
καθίσταται ενοχλητικό και ταυτόχρονα να είναι το καθημερινό μέσο επικοινωνίας 
του Δήμου με όλους τους δημότες σε κάθε περιοχή που υπάρχει εγκατεστημένο Wi 
Fi Hot Spot. 
 

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος σε ότι αφορά της 
δυνατότητες διαχείρισης των γραμμών Internet θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα : 
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• Load  Balancing : Δυνατότητα διαχείρισης περισσοτέρων από μιας γραμμών 
τύπου ADSL/VDSL/WAN (Load Balancing) μοιράζοντας ταυτόχρονα από της της 
γραμμές την διαθεσιμότητα της δικτύου 
• Failed oνer: Δυνατότητα δρομολόγησης της ζήτησης των δεδομένων μόνο της 
γραμμές που  είναι σε κατάσταση on-line 
• Content  filtering :  Δυνατότητα  διαχείρισης  περιορισμένης  πρόσβασης  σε  
σελίδες  κακόβουλου   ή άσεμνου περιεχομένου 
• Online Alerts : Δυνατότητα να δει ο διαχειριστής σε πραγματικό χρόνο αλλά 
και απομακρυσμένα την λειτουργία των δρομολογητώv του δικτύου  
• Κοινή σελίδα σύνδεσης για πολλούς χρήστες. Ο Δήμος αποφασίζει σε ποια 
σημεία WiFi spσts θα εμφανίσει το μήνυμα που επιθυμεί 

 
 
Αξιόπιστη πρόσβαση στο WiFi του Δήμου. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να λειτουργεί υποδειγματικά σε συνθήκες σύνδεσης 
μοιράζοντας αξιόπιστα το εύρος της γραμμής/ων του δικτύου αυτοματοποιημένα. 
Θα πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονη σύνδεση κατ’ ελάχιστον 1000 ταυτόχρονων 
χρηστών. 

 
Γρήγορη πρόσβαση στο WiFi 

Θα πρέπει υπάρχει να δυνατότητα διαχείρισης από τον διαχειριστή της 
ταχύτητας σύνδεσης του κάθε χρήστη στο WiFί σύμφωνα με το πλήθος των 
συνδέσεων ανά περίπτωση με επιλογές της αυτόματη, υψηλή 1024kb/256kb, μέτρια 
512kb/128kb, χαμηλή 128kb/64kb ή άλλη διαμόρφωση. Ο περιορισμός  της 
ταχύτητας πρόσβασης θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται και ανά προφίλ χρηστών 
ή ανά  χρήστη σύμφωνα με της ανάγκες του Δήμου, προσφέροντας συγκεκριμένες 
ταχύτητας σύνδεσης σε χρήστες της επιλογής οας. 
 
Τρόποι σύνδεσης χρηστών μέσω της πλατφόρμας 

Η ταυτοποίηση των χρηστών θα μπορεί να γίνει από: Λογαριασμό  Facebook,  
λογαριασμό  Twitter,  έγκυρο email, χρήση κωδικού (κοινό για όλους της χρήστες), 
Google+,  Voucher. Σε περίπτωση  που  ο διαχειριστής δεν επιθυμεί τη σύνδεση με 
κωδικό, μπορεί να γίνει χωρίς κωδικό (απλά κλικάροvτας στο EN TER) . 

α. Διαθέσιμοι τρόποι σύνδεσης κατά τη διαδικασία πρόσβασης: 
• Ανώνυμα (με υποχρεωτική ή προαιρετική αποδοχή όρων) 
• Υποχρεωτική ή προαιρετική παροχή προσωπικών στοιχείων (όνομα, email, 

κτλ.) 
• Social login (Facebook, Twitter, Google+) 
• Παροχή κωδικού voucher 

 
β. Δυνατότητα παροχής διαφορετικών μεθόδων σύνδεσης της χρήστες: 
• Όνομα χρήστη/Συνθηματικό από βάσεις δεδομένων του χρήστη (αν 

υπάρχει). 
• Ταυτοποίηση συσκευών μέσω του MAC Address για την αυτόματη 

πιστοποίηση στο δίκτυο 
• Διατήρηση όλων των συνδέσεων και άμεση διαθεσιμότητα των  δεδομένων  

σύνδεσης (Λογαριασμός Facebook, email, άλλα στοιχεία χρήστη, MAC 
address συσκευής, ημέρα, ώρα) σε βάση δεδομένων της . 
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• Εισαγωγική οθόνη (intro page) προσαρμοσμένη της δυνατότητες συσκευών 
(κινητά, tablets, φορητοί, κτλ). 

 
Δυνατότητα εύκολης προσαρμογής της εισαγωγικής οθόνης ανάλογα με την 

ημέρα/ εβδομάδα/ μήνα. 
 

Δυνατότητα περιορισμού ταχύτητας πρόσβασης (upload/download) ανά 
χρήστη όταν ο διαχειριστής το επιλέγει. 
 

Παρεμβολή διαφημίσεων με τρόπο που να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε σελίδες ασφαλούς περιεχομένου (content filtering κτλ). 

 
Δυνατότητα στον διαχειριστή για άμεση παράκαμψη της πλατφόρμας σε 

περίπτωση που καταστεί ανάγκη. 
 
 
Σύνδεση με ημερολογιακό περιορισμό 

Ο διαχειριστής μπορεί να προσδιορίσει ως τρόπο σύνδεσης των χρηστών στο  
διαδίκτυο την χρήση κωδικών με ημερολογιακό περιορισμό (ανά ημέρα/ες). Η 
εκτύπωση των voucher θα πρέπει να μπορεί να γίνεται  από  την  κεντρική  εφαρμογή.  
Θα  υπάρχει  δυνατότητα  πολλαπλών  συνδέσεων  ανά  κωδικό έτσι ώστε ο 
επισκέπτης να μπορεί να  τον  χρησιμοποιήσει  σε  περισσότερες  από  μια  συσκευές  
του  (π.χ. Laptop και κινητό τηλέφωνο και PDA). 
 
Εισαγωγική οθόνη σύνδεσης χρηστών 

Ο σχεδιασμός της αρχικής σελίδας των χρηστών θα πρέπει να μπορεί να γίνει 
βάσει των αναγκών του Δήμου αλλά και σύμφωνα με της δυνατότητες και τα μεγέθη 
των συσκευών smartphones, tablets, Ιaptop κτλ) με πολύ εύκολη προσαρμογή μέσα 
από το περιβάλλον διαχείρισης web της πλατφόρμας. Ο διαχειριστής θα πρέπει να 
μπορεί να εμφανίσει μια σελίδα αφετηρίας της συσκευές των χρηστών ανάλογα με 
τα events και της εκδηλώσεις που συμβαίνουν ή έχουν προγραμματιστεί στο Δήμο, 
επιλέγοντας το φόντο, το λογότυπο  αλλά  και το προωθητικό  μήνυμα (υποστήριξη  
έως  4  γλώσσες) μετατρέποντας το WiFi της σε ένα εργαλείο επικοινωνίας με όλους 
της δημότες και επισκέπτες του Δήμου. 

 
Χρήση μέσω κοινωνικής δικτύωσης ως τρόπος εισαγωγής στο ασύρματο δίκτυο 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο 
χωρίς την εισαγωγή κωδικού αλλά με χρήση του λογαριασμού που διατηρούν οι 
χρήστες στο Facebook/Twitter. Έτσι οι χρήστες θα αποκτούν ονοματεπώνυμο και η 
επικοινωνία μαζί της θα συνεχίζεται ακόμη και μετά την αποχώρησή της από το 
hotspot της δίνοντας την δυνατότητα στο Δήμο να διατηρεί αρχείο με όλα τα 
Facebook/Twitter accounts για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες του Δήμου 
εφόσον ο επισκέπτης έχει συναινέσει σε αυτό σύμφωνα με το Κανονισμό της ΕΕ 
679/2016. 

 
Δυνατότητα ανακατεύθυνσης μετά την σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο WiFi στην 
σελίδα επιλογής του Δήμου 

Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να 
ανακατευθύνει τον χρήστη σε web σελίδα της προτίμησης του Δήμου. Με τον τρόπο 
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αυτό θα αυξάνεται η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της επιλογής του Δήμου αλλά 
και προωθούνται καθημερινά διαφορετικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο 
Δήμος της δημότες του. 

 
Δυνατότητα ενεργοποίησης της προώθησης διαφημιστικών μηνυμάτων 

Η πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα να εκμεταλλεύεται ο Δήμος την  
επισκεψιμότητα  του  ιστοχώρου του και προβάλλει διαφημιστικές/προωθητικές 
καταχωρήσεις κατά την σύνδεση των χρηστών  στο διαδίκτυο με τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση (σελίδα over flip). Θα  υποστηρίζεται και η 
προβολή βίντεο. Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει την διαχείριση δύο 
διαφημιστικών banners στη σελίδα υποδοχής. Οι αλλαγές στα banners της σελίδας 
υποδοχής μπορούν να ολοκληρωθούν από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης. Η 
υπηρεσία προώθησης  διαφημιστικών  μηνυμάτων  θα  πρέπει  να μπορεί να αφορά 
εκδηλώσεις του Δήμου. Στο τέλος κάθε καμπάνιας ο διαχειριστής θα πρέπει να 
λαμβάνει ενημέρωση για τα στατιστικά προβολής (αριθμός vίews, μοναδικοί χρήστες 
κτλ. 
 
 
Αναλύσεις των δεδομένων σύνδεσης των χρηστών 

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την παρουσίαση του ακριβή αριθμού των  
χρηστών ανά ώρα/ημέρα/μήνα και την σχέση ηλικίας φύλλου αλλά και άλλων 
στοιχείων του προφίλ της στην περίπτωση διασύνδεσης αυτών με χρήση μέσου 
κοινωνικής δικτύωσης. Η πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης όλων 
των συνδέσεων στο WiFi δίκτυό και άμεση διαθεσιμότητα των δεδομένων σύνδεσης 
(Λογαριασμός Facebook, email, άλλα στοιχεία χρήστη, MAC Address συσκευής, 
ημέρα, ώρα) σε αρχείο. Μέσα από το διαχειριστικό εργαλείο θα μπορεί να δει ο 
διαχειριστής : 
• Στατιστικά συνδέσεων 
• Στατιστικά συσκευών 
• Στατιστικά χρόνου παραμονής 
• Στατιστικά όγκου δεδομένων 
• Στατιστικά νέων/επαναλαμβανόμενων χρηστών 
  
Άμεση απενεργοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα 

Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή για άμεση παράκαμψη του  
συστήματος  σε περίπτωση που καταστεί ανάγκη. 
 
Απομακρυσμένη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω Web 
Ο διαχειριστής θα πρέπει να θα μπορεί απομακρυσμένα μέσω web να πραγματοποιεί 
της της παραπάνω ρυθμίσεις μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης και να 
δει της αλλαγές της συσκευές των χρηστών άμεσα. 
 
 
Αποτροπή κακόβολων συνδέσεων 

Η προσφερόμενη πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη  
υπηρεσία  για την προστασία των επισκεπτών από την προβολή σελίδων κακόβουλου 
ή  άσεμνου  περιεχομένου  (Web Filtering και Blocking). Με την ενεργοποίηση της 
υπηρεσίας ο χρήστης θα πρέπει να οδηγείται σε ενημερωτική σελίδα μόλις 
επισκεφθεί άσεμνο περιεχόμενο. 
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Προεπισκόπηση αλλαγών οθόνης σύνδεσης χρηστών 

Ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση της προεπισκόπησης ώστε 
να βλέπουν τα αποτελέσματα των αλλαγών στην οθόνη του υπολογιστή για να 
γνωρίζουν πώς επιδρούν οι αλλαγές της συσκευές των χρηστών πριν της εφαρμόσουν 
 
Υπηρεσία πολυγλωσσικής εμφάνισης μηνυμάτων 

Με την πλατφόρμα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προβολής μηνύματος 
καλωσορίσματος (κατά την πρώτη μόνο σύνδεση) στο WiFi δίκτυο στη γλώσσα του 
χρήστη. Τα μηνύματα θα εμφανίζονται απευθείας στη γλώσσα που έχει 
ενεργοποιήσει ο χρήστης στον browser του, χωρίς να απαιτείται επιλογή γλώσσας 
από τον χρήστη. Από το back office της πλατφόρμας θα γίνεται η ενεργοποίηση της 
δυνατότητας της υπηρεσίας με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται προώθηση της χρήστες 
της σελίδας καλωσορίσματος για να της εμφανίζετε το σχετικό μήνυμα (σελίδα 
ανακατεύθυνσης). 
 
Δυνατότητα επιβράβευσης των συχνών χρηστών του ασύρματου δικτύου WiFi 

Ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να ενεργοποιήσει  το πρόγραμμα 
επιβράβευσης  συχνών χρηστών  και να «ανταμείψει» της συχνούς χρήστες με 
εμφάνιση στοχευμέvων προσωπικών μηνυμάτων που έχουν πραγματοποιήσει 
συγκεκριμένο αριθμό συνδέσεων στο δίκτυο του Δήμου (σελίδα ανακατεύθυνσης). 
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης διαφορετικών μηνυμάτων σύμφωνα 
με το πλήθος των συνδέσεων ασημένιου (πχ με αριθμό 50 συνδέσεων) ή χρυσού 
πελάτη (πχ με αριθμό 100 συνδέσεων). Το πλήθος των συνδέσεων φανερώνει την 
επίσκεψη-συχνότητα των χρηστών στο ασύρματο δίκτυο . 
 
Δυνατότητα προβολής στους δημότες το πρόγραμμα εκδηλώσεων μιας χρονικής 
περιόδου 

Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα να προβάλλεται στους 
δημότες το πρόγραμμα κάποιων εκδηλώσεων του δήμου εύκολα και γρήγορα μέσα 
από την πρώτη σελίδα που θα δει ο χρήστης συνδεόμενος στο WiFi. Το μενού του 
προγράμματος θα πρέπει να συντάσσεται εύκολα και γρήγορα από διαχειριστικό 
εργαλείο προσθέτοντας κατηγορίες και υποκατηγορίες. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης 
όταν βρίσκετε στο ασύρματο δίκτυο θα μπορεί να ενημερωθεί για το τι εκδηλώσεις 
πραγματοποιούνται στο Δήμο . 
 
Δυνατότητα αξιολόγησης 

Το σύστημα θα προσφέρει σελίδα αξιολόγησης έτσι ώστε οι δημότες να 
μπορούν να βαθμολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου γρήγορα, 
εύκολα και αποτελεσματικά (σελίδα ανακατεύθυνσης). Η εμφάνιση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία προφίλ του χρήστη 
σε περίπτωση σύνδεσης στο δίκτυο με τη χρήση μέσου κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook). 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει print screen των παραπάνω 
λειτουργιών στην τεχνική του προσφορά επί ποινή αποκλεισμού. 
  

Α.5 Προδιαγραφές Εξοπλισμού 
Οι προδιαγραφές του ζητούμενου εξοπλισμού παρουσιάζονται στους 

Αναλυτικούς Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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Α.6 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 
Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ειδικότερα η περιγραφή της Προμήθειας ανά 
Φάση έχει ως εξής: 

• Φάση 1 – Μελέτη Εφαρμογής 
• Φάση 2 – Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
• Φάση 3 – Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος και 

εφαρμογών 
• Φάση 4 – Εκπαίδευση χειριστών στην εφαρμογή διαχείρισης ασύρματου 

δικτύου και διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης πληροφόρησης δημοτών 
• Φάση 5 – Πιλοτική Λειτουργία 

 

Φά

ση 

Χρονική Διάρκεια 
Τίτλος Φάσης 

Από Έως 

1 Ε 
Ε+30

ΗΜ 
Μελέτη Εφαρμογής 

2 

Ε+3

1Η

Μ 

Ε+12

0 ΗΜ 
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

 

3 

 

Ε+1

21Η

Μ 

 

Ε+13

5ΗΜ 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση συστήματος και 

εφαρμογών 

4 

Ε+1

36Η

Μ 

E+15

0HM 

Εκπαίδευση χειριστών στην εφαρμογή 

διαχείρισης ασύρματου δικτύου και 

διαδραστικής επικοινωνίας 

και άμεσης πληροφόρησης δημοτών 

5 

E+1

51H

M 

Ε+18

0 ΗΜ 
Πιλοτική Λειτουργία 

Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες 
 

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι 
ενδεικτικοί. Η  περίπτωση κατά  την οποία ο Ανάδοχος, στο φάκελο προσφοράς του, 
προτείνει συνολικό χρόνο υλοποίησης μικρότερο ή ίσο του χρόνου που ορίζεται στην 
παρούσα οικονομοτεχνική  έκθεση, θεωρείται αποδεκτή. Η αντίθετη περίπτωση 
(συνολικός χρόνος μεγαλύτερος του οριζόμενου στην παρούσα οικονομοτεχνική 
έκθεση) δεν θεωρείται αποδεκτή και η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου θα 
απορρίπτεται. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει vα περιγράψει αναλυτικά επί ποινή αποκλεισμού κάθε 
φάση του έργου. 
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Α.7 Πίνακας Παραδοτέων 
Τα ελάχιστα παραδοτέα του έργου τα οποία θα πρέπει vα προσφέρει ο ανάδοχος 
είναι τα ακόλουθα :  

 Μ: μελέτη 

 Ε: Εφαρμογή  

 Υ: Υπηρεσίες 

 ΕΞ: Εξοπλισμός 

 
Α/Α Τίτλος  Παραδοτέου Τύπος 

Παραδοτέου 
Μήνες ή Μέρες 

Παράδοσης 

1 Μελέτη Εφαρμογής Μ Έναρξη + 30ΗΜ 

2 
Εξοπλισμός Ασύρματου δικτύου 
(WiFi) 

ΕΞ Ε + 120ΗΜ 

3 

Εφαρμογή διαχείρισης 
ασύρματου δικτύου και 
διαδραστικής επικοινωνίας και 
άμεσης πληροφόρησης 
δημοτών 

Ε Ε + 135ΗΜ 

4 
Οριστικοποιημένος οδηγός 
εκπαίδευσης 

Μ Ε + 150ΗΜ 

5 Υπηρεσίες εκπαίδευσης Υ Ε + 150ΗΜ 

6 

Υπηρεσίες πιλοτικής & 
δοκιμαστικής παραγωγικής 
λειτουργίας (Helpdesk, 
Υποστήριξη χρηστών 

Υ Ε + 180ΗΜ 

 
Α.8 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 
 
Α.8.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της εκπαίδευσης ως 
αναπόσπαστου μέρους κάθε πληροφοριακού συστήματος, θα αναλάβει την 
εκπαίδευση των διαχειριστών που θα διαχειριστούν και θα υποστηρίξουν τη 
λειτουργία της εφαρμογής  διαχείρισης  ασύρματου  δικτύου  και  διαδραστικής  
επικοινωνίας  και  άμεσης  πληροφόρησης δημοτών. Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο Ανάδοχος θα προσφέρει πλήρη εκπαίδευση στο προσωπικό του Δήμου και κυρίως 

στα τρία (3) επιλεγμένα στελέχη για το ρόλο του διαχειριστή, ώστε να εξασφαλιστεί 

η ορθή και αποδοτική λειτουργία, αλλά και γενικότερα η πλήρης αξιοποίηση του 

προσφερόμενου συστήματος, με χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών, τεχνικών και 

εργαλείων. 

 Τα θέματα της εκπαίδευσης θα καλύπτουν της της συνιστώσες του συστήματος, αλλά 

και σημαντικά οριζόντια θέματα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 Η σχεδίαση και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Αναδόχου θα 

είναι τέτοια που θα διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των θεμάτων που αφορούν τη 

διαχείριση και χρήση των επιμέρους προσφερόμενων εφαρμογών. 

 Η εκπαίδευση θα πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει ολοκληρωθεί 

ύστερα από είκοσι (20) ώρες κατάρτισης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη 

κάλυψη της επιλεγμένης θεματολογίας. 
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Η μεθοδολογία για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα περιλαμβάνει: 
 Τον προσδιορισμό των Εκπαιδευομένων, με την ταυτόχρονη επιλογή τριών (3) 

στελεχών για το ρόλο του διαχειριστή. 

 Τον προσδιορισμό των αναγκών και των στόχων της εκπαίδευσης. 

 Τη δομή/ύλη της Εκπαίδευσης και τον προγραμματισμό των μαθημάτων. Το 

σχεδιασμό αναφορών εκπαίδευσης . 

 Το σχεδιασμό μεθόδου πιστοποίησης εκπαιδευομένων και διαχειριστών. 

 Το σχεδιασμό μεθόδου αξιολόγησης της εκπαίδευσης. 

 
Α.8.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής & Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 
 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή της από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αρχίζει η Περίοδος 
Πιλοτικής Λειτουργίας. Στην περίοδο αυτή, το σύστημα της Διαδικτυακής Πύλης 
Περιεχομένου και Υπηρεσιών θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας . 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία του συστήματος και 
της χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την  
απαιτούμενη  διαθεσιμότητα  για  χρονικό διάστημα τουλάχιστον της μήνα (πιλοτική 
λειτουργία) . Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία 
με της υπεύθυνους του Φορέα Υλοποίησης. 

Στη φάση της Πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει 
της εξής υπηρεσίες :  
Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη Help-desk 

Άμεση υποστήριξη σε όλους της χρήστες του συστήματος της Διαδικτυακής 
Πύλης μέσω τηλεφώνου, τουλάχιστον κατά το ωράριο  λειτουργίας  09:00-17:00.  Ο  
Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  της  ακόλουθες υπηρεσίες : 

 Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος . 

 Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση . 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται vα 
περιγράψει αναλυτικά τη δομή και οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας Help-
Desk. 
 
Α.8.3 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Πιλοτικής 

Ο Ανάδοχος, για όλη τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας , υποχρεούται να 
διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) ατόμων της εγκαταστάσεις 
της Αναθέτοuσας Αρχής με στόχο την υποστήριξη των χρηστών του φορέα στη 
λειτουργία της εφαρμογής και στην ορθή λειτουργία του ασύρματου δικτύου 

Η υποστήριξη κατά τη δοκιμαστική & παραγωγική λειτουργία του συστήματος 
θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Συνεχής τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των επιμέρους  

Εφαρμογών και των υποδομών. 

 Βελτιώσεις/Διορθώσεις των υποσυστημάτων και των επιμέρους εφαρμογών. 

Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών. 

 Συλλογή παρατηρήσεων από της χρήστες. Διόρθωση/ Διαχείριση λαθών. 

 Υποστήριξη στο χειρισμό και τη λειτουργία των υπολογιστών, και λοιπού 

προσφερόμενου εξοπλισμού φιλοξενίας , εφόσον απαιτείται. 

 Ειδικότερα της υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη δοκιμαστική & παραγωγική 

λειτουργία  είναι να ελεγχθούν διεξοδικά : 
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o Οι κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιήθηκαν. 

o Οι παραμετροποιήσεις και προσαρμογές λογισμικού που έγιναν. 

o Η ορθή λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλισμού φιλοξενίας. 

o Οι ρυθμίσεις του λογισμικού συστήματος. 

o Οι ρυθμίσεις της οποιασδήποτε βάσης δεδομένων (π.χ. για την Εφαρμογή 

Κινητών Τηλεφώνων) και της διαλειτουργικότητας με αυτήν . 

o Η ολοκλήρωση του λογισμικού με της απαιτούμενες διαδικασίες. 

o Η φυσική ανταπόκριση του συστήματος. 

o Οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων. 

o Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του 

συστήματος. 

o Οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine 

tuning). 

o Η ομαλή λειτουργία των επί μέρους Εφαρμογών και λειτουργιών. 

 
Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να 

δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη 
λειτουργία του συστήματος. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια 
Επιτροπή, θα προχωρήσει της απαραίτητες  διορθωτικές  κινήσεις, οι οποίες  θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής & 
παραγωγικής λειτουργίας. 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, εμφανισθούν 
σοβαρά κατά την κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου 
προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από της προδιαγραφόμενες 
απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος δοκιμαστικής & παραγωγικής λειτουργίας και 
καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα της προβλεπόμενους από 
την παρούσα διακήρυξη χρόνους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι 
αποκατέστησε την οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το 
πραγματοποίησε. Η αρμόδια επιτροπή μετά από έλεγχο πιστοποιεί την 
αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής & παραγωγικής 
λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από την 
διαπίστωση της βλάβης  μέχρι  την πιστοποίηση της αποκατάστασής της. 

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής  λειτουργίας  και  πριν  από  την  οριστική  
παραλαβή  του  έργου,  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει 
επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης . 
 

Α.9 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 
 
Α.9.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του 

Προσφορά την ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για 
την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη της απαιτήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής, όσον αφορά τόσο στο περιεχόμενο του έργου, όσο και στο απαιτούμενο 
χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών & παράδοσης προϊόντων. 

 
Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία 
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μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του 
έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη 
στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα 
ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), 
της διαδικασίες  μεταφοράς  τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό 
της Αναθέτουσας αρχής της ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να 
κάνει με της εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το έργο 
σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με 
της δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον 
προτεινόμενο απ’ αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα 
ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο: 

 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να 

προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των 

απαιτήσεων του έργου, της αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, 

και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών. 

 Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες της για την υλοποίηση του 

έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την 

προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι αφορά της διαδικασίες εκπόνησης μελετών, 

ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών, παροχής 

υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των 

διαδικασιών αυτών. 

 Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες και 

ενότητες- πακέτα εργασίας (ΕΕ) της αυτά αναφέρονται της αναλυτικές προδιαγραφές 

του έργου. 

 Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου, της αυτά 

προκύπτουν από της απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την 

προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, όπου θα απεικονίζονται οι 

φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα 

του έργου. 

Α.9.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην προσφορά του 

αναλυτικά στοιχεία για το σχήμα διοίκησης που θα αναλάβει την οργάνωση για την 
υλοποίηση του έργου. 

 
Στο Φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχονται, με αναλυτική αναφορά, 

όλα τα στοιχεία για το προσωπικό που θα διατεθεί, καθώς και για το αντικείμενο και 
το χρόνο απασχόλησής της σε  κάθε  φάση του έργου. 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του Δήμου μετά από 
σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ. 

Η Αναθέτουσα αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της 
πορείας ανάπτυξης  και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης 
του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος. 

Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη 
του προσφέροντος συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου και του 
Αναπληρωτή του. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη 
της Ομάδας Έργου. Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υποχρεούται: 

 να προσκομίσει βιογραφικά, 

 να περιγράψει το ρόλο της στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης. Να δηλώσει το 

γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν. 

 να δηλώσει τη σχέση της μαζί του (εvv. Τον υποψήφιο Ανάδοχο – δηλ., υπάλληλος, 

εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου, κλπ.). 

 
Α.9.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του 

προσχέδιο της προτεινόμενης Μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης 
ποιότητας έργου με στοιχεία που να τεκμηριώνουν την κατανόηση του έργου και 
του προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας. 
Ενδεικτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του 

έργου. 

 Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν 

κατά  τη  διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής της. 

 Της διαδικασίες που υιοθετούνται και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την 

επιτυχή ολοκλήρωσή του έργου. 

 Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται 

τα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να  περιγράψει  και  να  τεκμηριώσει  οποιαδήποτε  
σημεία  της προτεινόμενης λύσης παρεκκλίνουν από της παραπάνω κατευθύνσεις, 
της της και τον τρόπο με  τον οποίο δεσμεύεται να εξομαλύνει και να επιλύσει τα 
όποια σχετικά προβλήματα και παρενέργειες. 
  
Α.9.4 Τρόπος Υλοποίησης- Παράδοσης Έργου 

Το σύνολο του συστήματος θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί σε Data-
Center του Αναδόχου  με βάση  της προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

Ο Ανάδοχος καθορίζει της λεπτομέρειες σχετικά με  την ανάπτυξη,  την  
υλοποίηση,  τον  προγραμματισμό  και την κωδικοποίηση, καθώς και την 
εγκατάσταση των λειτουργικών  τμημάτων  του  συστήματος  της Διαδικτυακής  
Πύλης  στον  εξοπλισμό  φιλοξενίας.  Οφείλει ,  δε,  να  ενημερώνει  για  την   πρόοδο   
στην υλοποίηση του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και σε τακτά χρονικά  
διαστήματα, ώστε  να ελέγχεται  η πιστή  τήρηση  του  χρονοδιαγράμματος.  Επιπλέον,  
ο   Ανάδοχος   οφείλει   να   ενημερώνει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, την 
Αναθέτουσα Αρχή για την ακριβή  ημερομηνία  και ώρα  που  προτίθεται να  
πραγματοποιήσει  εργασίες,  που  ενδεχομένως  να  απαιτούν  την  παρουσία  και  
συνεργασία   με υπεύθυνους του δήμου. 
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Β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
Στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια, 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθεί σε καθένα από τα εξήντα πέντε (65) ΑΣΠ σημεία το οποίο αναλυτικά 
περιλαμβάνει:  

α/α Εξοπλισμός Τύπος 
Ποσότ
ητα 

Κόστος 
μονάδας 

Προϋπολογισμός 
(€) (χωρίς Φπα) 

1 
Μονάδες δικτύου διανομής 2,4/5GHz 
Outdoor 

Τεμ. 90 300,00 27.000,00 

2 
Μονάδες δικτύου διανομής 2,4/5GHz 
Indoor 

Τεμ. 56 200,00 11.200,00 

3 Μονάδες δικτύου διανομής 5GHz Τεμ. 47 200,00 9.400,00 

4 Δρομολογητές τερματικού σημείου Τεμ. 65 100,00 6.500,00 

5 Gateway συλλογής δεδομένων WiFi Τεμ. 8 150,00 1.200,00 

6 Καλώδιο UTP Μέτρα 3200 1,00 3.200,00 

7 UTP Clips Τεμ. 428 0,50 214,00 

8 Ιστοί – δαγκάνες Τεμ. 105 100,00 10.500,00 

9 Ηλεκτρολογικά Κουτιά Τεμ. 65 30,00 1.950,00 

10 
Αυτόνομα Φωτοβολταικά στοιχεία για 
την ρευματοδότηση των σημείων 4.27 

Τεμ. 12 800,00 9.600,00 

Σύνολο εξοπλισμού 80.764,00 

 

α/α Υπηρεσίες Τύπος Ποσότητα 
Κόστος 
μονάδας 

Προϋπολογισμός 
(€) (χωρίς Φπα) 

1 
Λογισμικό διαχείρισης ασύρματου 
δικτύου 

Άδεια 1 8.000,00 8.000,00 

2 

Εφαρμογή διαδραστικής 
επικοινωνίας και άμεσης 
πληροφόρησης δημοτών με χρήση 
ασύρματου δικτύου (WiFi) με το 
μοντέλο SaaS 

Συνδρ. 
Υπηρ. 

12 250,00 3.000,00 

3 Μελέτη εφαρμογής Α/Μ 2 2.500,00 5.000,00 

4 

Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και 
εγκατάστασης συσκευών 
ασύρματης ευρυζωνικής 
πρόσβασης 

Α/Μ 6 2.500,00 15.000,00 

5 Ηλεκτρολογικές εργασίες Α/Μ 2 2500,00 5.000,00 

6 
Υπηρεσίες Παραμετροποίησης της 
εφαρμογής 

Α/Μ 3 2.500,00 7.500,00 

7 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας Α/Μ 2 2.500,00 5.000,00 

8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης Α/Μ 2 2.500,00 5.000,00 

9 
Υπηρεσίες φιλοξενίας των 
εφαρμογών σε μήνες 

Μήνες 12 230,00 2.760,00 

Σύνολο υπηρεσιών 56.260,00 

Σύνολο εξοπλισμού και υπηρεσιών 137.024,00 

ΦΠΑ 24% 32.885,76 

Γενικό σύνολο 169.909,76 
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Ενδεικτικός Τρόπος πληρωμής 
 
Ο τρόπος πληρωμής ενδεικτικά μπορεί να είναι: 

 1η πληρωμή ποσό της τάξης των 5.000,00€ + ΦΠΑ 24% με την ολοκλήρωση 

της 1ης φάσης της προμήθειας 

 2η πληρωμή ποσό της τάξης των 119.264,00€ + ΦΠΑ 24% με την ολοκλήρωση 

της 2ης φάσης της προμήθειας 

 3η πληρωμή ποσό της τάξης 12.760,00€ + ΦΠΑ 24% με την ολοκλήρωση της 

προμήθειας 
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Γ. Αναλυτικοί πίνακες τεχνικών προδιαγραφών 

Στους επόμενους πίνακες θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να 

συμπληρώσουμε το σύνολο  των απαιτήσεων καθώς και τις αντίστοιχες παραπομπές 

1. Μελέτη Εφαρμογής 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

8.  Επιτόπιο έλεγχο των σημείων στα οποία θα γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού. 

9.  

Επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοκάλυψης των εξωτερικών ζεύξεων. Ο Ανάδοχος 

οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να την υλοποιήσει με εργαλεία σχεδιασμού/ 

μετρήσεων του κατασκευαστή του προς προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης 

δικτύωσης. 

10.  

Επικαιροποίηση/οριστικοποίηση των σημείων εγκατάστασης των σημείων 
ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης, ενώ παράλληλα θα προσδιοριστούν 
τοπογραφικά τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, καθώς και η 
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εγκατάσταση του απαιτούμενου  
εξοπλισμού σε κάθε σημείο.  

11.  
Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού, συστημάτων και των 
εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου. 

12.  
Μελέτη Εγκατάστασης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά η διάταξη του 
εξοπλισμού τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε κάθε σημείο ασύρματης 
πρόσβασης. 

13.  
Προσδιορισμός των εργαλείων και λογισμικών καθώς και των μετρήσεων που θα 
γίνουν μετά την εγκατάσταση για την επιβεβαίωση των καλύψεων και της 
παρεχόμενης υπηρεσίας. 

14.  

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την αναθέτουσα αρχή για την τοποθέτηση 
των δώδεκα (12) σημείων κάλυψης του κέντρου της πόλης. Η παροχή ρεύματος θα 
γίνεται από αυτόνομα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία θα τοποθετηθούν σε 
πυλώνες φωτισμού. 

 

2. Μονάδες δικτύου διανομής 2,4/5GHz Outdoor 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

16.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ 

17.  Αριθμός μονάδων 90 

18.  
Λειτουργία 2,4/5GHz στις μονάδες διασύνδεσης 
κορμού 

ΝΑΙ 

19.  Ταχύτητα Lan 2 x 10/100/1000Mbps 

20.  WiFi πρότυπα 
802.11ac, 802.11n, 
802.11a, 802.11b/g 

21.  Mounting Kit ΝΑΙ 

22.  Κουμπί Reset ΝΑΙ 

23.  Μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση <=9W 

24.  
Max TX Power 
2,4GHz 
5,0GHz 

 
>=22dBm 
>=22dBm 

25.  Power over Ethernet ΝΑΙ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
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26.  Power Supply 48V, 0,5A PoE 

27.  Θερμοκρασία Λειτουργίας [°C] -40 +70 

28.  Υποστήριξη δικτύων τύπου Mesh NAI 

29.  Χρήση Εξωτερική 

30.  Πιστοποίηση CE, FCC, IC 
 

3. Μονάδες δικτύου διανομής 2,4/5GHz Indoor/Outdoor 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ 

2.  Αριθμός μονάδων 56 

3.  
Λειτουργία 2,4/5GHz στις μονάδες διασύνδεσης 
κορμού 

ΝΑΙ 

4.  Ταχύτητα Lan 10/100/1000Mbps 

5.  WiFi πρότυπα 
802.11ac, 802.11n, 
802.11a, 802.11b/g 

6.  Mounting Kit ΝΑΙ 

7.  Κουμπί Reset ΝΑΙ 

8.  Μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση <=8,5W 

9.  
Max TX Power 
2,4GHz 
5,0GHz 

 
>=20dBm 
>=20dBm 

10.  Power over Ethernet ΝΑΙ 

11.  Power Supply 24V, 0,5A PoE 

12.  Θερμοκρασία Λειτουργίας [°C] -30 +70 

13.  Υποστήριξη δικτύων τύπου Mesh NAI 

14.  Χρήση Εσωτερική/Εξωτερική 

15.  Πιστοποίηση CE, FCC, IC 
 

4. Μονάδες δικτύου διανομής 5GHz 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ 

2.  Αριθμός μονάδων 47 

3.  Operating Frequency (Mhz) >=5150 - <=5875 

4.  RAM >=64 MB 

5.  Ταχύτητα Lan 10/100/1000Mbps 

6.  Gigabit Lan ΝΑΙ 

7.  Mounting Kit ΝΑΙ 

8.  Κουμπί Reset ΝΑΙ 

9.  Μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση <=10W 

10.  Πιστοποίηση CE, FCC, IC 

11.  Power over Ethernet ΝΑΙ 

12.  Operating temperature [°C] -40 +70 

13.  Αντοχή σε ένταση αέρα Έως 200km/h 

14.  Χρήση Εξωτερική 

5. Δρομολογητές τερματικού σημείου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ 

2.  Αριθμός μονάδων 65 
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3.  10/100/1000 Ethernet ports >6 

4.  Ονομαστική Συχνότητα CPU 1.2 GHz 

5.  Voltage Monitor NAI 

6.  CPU temperature monitor ΝΑΙ 

7.  Current Monitor ΝΑΙ 

8.  Μέγιστη ενεργειακή κατανάλωση <=50W 

9.  USB ports ΝΑΙ 

10.  SFP+ ports ΝΑΙ 

11.  Serial port ΝΑΙ 

12.  RAM >=2GB 

13.  USB Power Reset ΝΑΙ 
 

6. Gateway συλλογής δεδομένων WiFi 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ 

2.  Αριθμός μονάδων 8 

3.  Επεξεργαστής Quad-Core SoC 

4.  Μνήμη 2GB DDR 

5.  Εσωτερική μνήμη αποθήκευσης 16GB 

6.  Networking Interface 
10/100/1000 Ethernet 

Port 

7.  Power Method 

PoE: 48 V 802.3af or 
Passive PoE (Pairs 4, 
5+; 7, 8 Return) 
Micro-USB type C: 5V 

8.  Power Supply 
802.3af PoE or Micro-
USB 5V, Minimum 1 A 

9.  Πιστοποίηση CE, FCC, IC 
 

7. Καλώδιο UTP 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.  Ποσότητα σε μέτρα (μήκος) 3200 

2.  Categories Cat 6 

3.  Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων:  Έως 1 Gbps 

4.  Εφαρμογή: κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους ΝΑΙ 

5.  Πρότυπα 
802.11ac, 802.11n, 
802.11a, 802.11b/g 

6.  Πιστοποίηση 
ISO/IEC 11801, 
TIA/EIA568B.2 

 

8. Clips UTP 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

7.  Ποσότητα σε τεμάχια 428 

8.  Categories Cat 6 

9.  Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων:  Έως 1Gbps 

10.  Εφαρμογή: κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους ΝΑΙ 
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11.  Πρότυπα 
802.11ac, 802.11n, 
802.11a, 802.11b/g 

12.  Πιστοποίηση 
ISO/IEC 11801, 
TIA/EIA568B.2 

 

9. Ιστοί δαγκάνες 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

3.  Ποσότητα σε τεμάχια 105 

4.  
Εφαρμογή: κατάλληλος για ιστό ή τοίχο, κατάλληλος για 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
ΝΑΙ 

 

10. Ηλεκτρολογικά Κουτιά 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.  Ποσότητα σε τεμάχια 65 

2.  Διαστάσεων τουλάχιστον  
35cmΧ30cmΧ 12cm  

(Μ Χ Π Χ Υ) 

3.  
Εφαρμογή: κατάλληλος για ιστό ή τοίχο, κατάλληλος για 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
ΝΑΙ 

4.  Βαθμός προστασίας στερεών σωμάτων και υγρού IP65 

5.  Θερμοκρασία αντοχής -15οC - + 60oC 

 

11. Αυτόνομα Φωτοβολταικά στοιχεία 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ 

2.  Ποσότητα σε τεμάχια 12 

3.  Φωτοβολταϊκo πλαίσιο >80Watt 

4.  Ρυθμιστή Φόρτισης 10A/12Volt/24/Volt/ 48Volt 

5.  Μπαταρία 50Ah C100 12V 

6.  Κιβώτιο στεγανοποίησης εξοπλισμού 
Διαστάσεις αντίστοιχες των υλικών 

(Ρυθμιστής φόρτισης, μπαταρία) 

7.  Εξωτερικού χώρου IP67 

 
 
 
 
 
 

12. Λογισμικό διαχείρισης ασύρματου δικτύου 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

17.  
Λογισμικό παρακολούθησης χρήσης του ασύρματου δικτύου με ελληνικό 
περιβάλλον 

18.  Πρόσβαση προστατευμένη με κωδικό 

19.  
Στατιστικά στοιχεία ημέρας για το σύνολο του δικτύου και για κάθε σημείο 
χωριστά με ανάλυση συνδέσεων ανά ώρα 
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20.  
Στατιστικά στοιχεία προηγούμενης ημέρας για το σύνολο του δικτύου και για κάθε 
σημείο χωριστά με ανάλυση συνδέσεων ανά ώρα 

21.  
Στατιστικά στοιχεία εβδομάδας για το σύνολο του δικτύου και για κάθε σημείο 
χωριστά με ανάλυση συνδέσεων/ ημέρα 

22.  
Στατιστικά στοιχεία μήνα για το σύνολο του δικτύου και για κάθε σημείο χωριστά 
με ανάλυση συνδέσεων /ημέρα 

23.  

Στατιστικά στοιχεία χρήσης ημερολογιακού χρονικού διαστήματος οριζόμενου από 
τον χρήστη με σύνολα συνδέσεων ανά μήνα για το σύνολο του δικτύου/ ένα 
υποδίκτυο ή ενός μεμονωμένου σημείου ασύρματης πρόσβασης 

24.  
Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία μεταξύ των σημείων ασύρματης πρόσβασης για 
ημερολογιακό χρονικό διάστημα οριζόμενο από τον χρήστη 

25.  Δυνατότητα παραμετροποίησης σελίδας πρόσβασης χρηστών 

26.  
Δυνατότητα εισαγωγής ανακοινώσεων & ειδοποιήσεων στην αρχική σελίδα 
πρόσβασης 

27.  Δυνατότητα εισαγωγής διαφημιστικών και ενημερωτικών μηνυμάτων 

28.  
Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης (e-ticketing) με δυνατότητα αρχειοθέτησης των 
μηνυμάτων 

29.  Ιστορικό εισόδου στο σύστημα διαχείρισης 

30.  

Παραμετροποίηση πρόσβασης χρηστών με κωδικό εισόδου / Facebook login / 

Facebook like / Facebook redirect / προπληρωμένη κάρτα / ελεύθερη πρόσβαση ή 

με συνδυασμό των παραπάνω 

31.  
Πλατφόρμα διαχείρισης και προβολής ψηφιακών μηνυμάτων μέσω του 

ασύρματου δικτύου 

32.  
Πλήρης εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία που 

θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή 

 

13. Εφαρμογή διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης πληροφόρησης 

δημοτών με χρήση ασύρματου δικτύου (Wifi) με το μοντέλο SaaS 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Προσφέρει πρόσβαση και άμεση πληροφόρηση των δημοτών για τοπικά νέα,  

εκδηλώσεις, συμβάντα , προτάσεις, έργα του Δήμου, δημοτικά συμβούλια μέσα από τα 

υφιστάμενα ασύρματα δίκτυα του Δήμου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης των υπηρεσιών του Δήμου, δημοσκοπήσεις, 

ψηφοφορίες για θέματα που αφορούν συγκεκριμένες γειτονιές ή περιοχές μέσα από το 

υφιστάμενο ασύρματο δίκτυο 

Είναι σε θέση να προσφέρει οργάνωση καμπάνιας ή εκστρατείας με προωθητικά 

μηνύματα προς τους δημότες π.χ. για το περιβάλλον, για την καθαριότητα,     την 

αιμοδοσία, τα αδέσποτα ζώα και πλήθος κοινωνικών θεμάτων με μόνη χρήση τα 

υφιστάμενα ασύρματα δίκτυα 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Load Balancing: Δυνατότητα διαχείρισης περισσοτέρων από μιας γραμμών τύπου 

ADSL/VDSL/WAN ( Load Balancing) μοιράζοντας 

ταυτόχρονα από όλες τις γραμμές την διαθεσιμότητα ενός δικτύου 

Failed over: Δυνατότητα δρομολόγησης της 

ζήτησης των δεδομένων μόνο στις γραμμές που είναι σε κατάσταση on- line 

Content filtering: Δυνατότητα διαχείρισης περιορισμένης πρόσβασης σε σελίδες κακόβουλου 

ή άσεμνου περιεχομένου 

Online Alerts: Δυνατότητα να δει ο διαχειριστής σε πραγματικό χρόνο αλλά και 

απομακρυσμένα την λειτουργία των δρομολογητών του δικτύου 

Κοινή σελίδα σύνδεσης για πολλούς χρήστες. 

Ο Δήμος αποφασίζει σε ποια σημεία WiFi spots θα εμφανίσει το μήνυμα που επιθυμεί 

Η πλατφόρμα λειτουργεί υποδειγματικά  σε  όλες τις συνθήκες σύνδεσης μοιράζοντας 

αξιόπιστα το εύρος της γραμμής/ων του δικτύου αυτοματοποιημένα. Θα πρέπει να υπάρχει 

ταυτόχρονη σύνδεση κατ' ελάχιστον 3000 ταυτόχρονων χρηστών 

Υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης από τον διαχειριστή της ταχύτητας σύνδεσης του κάθε 

χρήστη στο WiFi σύμφωνα με το πλήθος των συνδέσεων ανά περίπτωση με επιλογές όπως 

αυτόματη, υψηλή 1024kb/256kb, μέτρια 512kb/128kb, χαμηλή 128 kb/6 4kb ή άλλη 

διαμόρφωση. Ο περιορισμός της ταχύτητας πρόσβασης μπορεί να εφαρμόζεται και ανά 

προφίλ χρηστών ή ανά χρήστη σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, προσφέροντας 

συγκεκριμένες ταχύτητας σύνδεσης σε χρήστες της επιλογής σας (να δοθεί print screen της εν 

λόγω λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου) 

α. Διαθέσιμοι τρόποι σύνδεσης κατά τη διαδικασία πρόσβασης: 

Ανώνυμα (με υποχρεωτική ή προαιρετική αποδοχή όρων) 

Υποχρεωτική ή προαιρετική παροχή προσωπικών στοιχείων (όνομα, email, κτλ.) 

Social login (Facebook, Twitter, Google+) 

Παροχή κωδικού voucher 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
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β. Δυνατότητα παροχής διαφορετικών μεθόδων σύνδεσης στους χρήστες: 

• Όνομα χρήστη/Συνθηματικό από βάσεις δεδομένων του χρήστη (αν υπάρχει). 

• Ταυτοποίηση συσκευών μέσω του MAC Address για την αυτόματη πιστοποίηση στο 

δίκτυα 

• Διατήρηση όλων των συνδέσεων και άμεση διαθεσιμότητα των δεδομένων 

σύνδεσης (Λογαριασμός Facebook, email, άλλα στοιχεία χρήστη, MAC address συσκευής, 

ημέρα, ώρα) σε βάση δεδομένων σας. 

• Εισαγωγική οθόνη (intro page) προσαρμοσμένη στις δυνατότητες συσκευών (κινητά, 

tablets, φορητοί, κτλ). 

• Δυνατότητα εύκολης προσαρμογής της εισαγωγικής οθόνης ανάλογα με την ημέρα/ 

εβδομάδα/ μήνα . 

• Δυνατότητα περιορισμού ταχύτητας πρόσβασης (upload/download) ανά χρήστη  

όταν ο διαχειριστής το επιλέγει. 

• Παρεμβολή διαφημίσεων με τρόπο που να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση 

σε σελίδες ασφαλούς περιεχομένου (content filtering κτλ). 

Δυνατότητα στον διαχειριστή για άμεση παράκαμψη της πλατφόρμας σε περίπτωση που 

καταστεί ανάγκη  

Σύνδεση με ημερολογιακό περιορισμό: Ο διαχειριστής μπορεί να προσδιορίσει ως τρόπο 

σύνδεσης των χρηστών στο διαδίκτυο την χρήση κωδικών με ημερολογιακό περιορισμό (ανά 

ημέρα/ες). Η εκτύπωση των voucher μπορεί γίνεται από την κεντρική εφαρμογή. Επίσης 

υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων ανά κωδικό έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί 

να τον χρησιμοποιήσει σε περισσότερες από μια συσκευές του (π .χ. Laρtoρ και κινητό 

τηλέφωνο και PDA). 

Ο σχεδιασμός της αρχικής σελίδας τωv χρηστών μπορεί να γίvει βάσει τωv αναγκών του 

Δήμου αλλά και σύμφωνα με τις δυνατότητες και τα μεγέθη των συσκευών smartphones, 

tablets, laptop κτλ) με πολύ εύκολη προσαρμογή μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης web 

της πλατφόρμας. Ο διαχειριστής θα μπορεί να εμφανίσει μια σελίδα αφετηρίας στις 

συσκευές των χρηστών ανάλογα με τα events και τις εκδηλώσεις που συμβαίνουν ή έχουν 

προγραμματιστεί στο Δήμο, επιλέγοντας το φόντο, το λογότυπο αλλά και το προωθητικό 

μήνυμα (υποστήριξη έως 4 γλώσσες) μετατρέποντας το WiFi οας σε ένα εργαλείο 

επικοινωνίας με όλους τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου. 

Προσφέρονται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου δύο (2) σχεδιαστικές  προτάσεις  για 

την πρώτη σελίδα (login page) του χρήστη στο ασύρματο δίκτυο του Δήμου 

Ο πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο χωρίς την εισαγωγή κωδικού 

αλλά με χρήση του λογαριασμού που διατηρούν οι χρήστες στο Facebook/twitter. Ο 

ανάδοχος θα συντάξει όρους σύνδεσης συμβατούς και με τον κανονισμό για το GDPR (πριν 

το Login - Terms & Conditions). 

Δυνατότητα ανακατεύθυνσης μετά την σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο Wifi στην σελίδα 

επιλογής του Δήμου 

Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης ο διαχειριστής μπορεί να ανακατευθύνει τον χρήστη σε 

web σελίδα της προτίμησης του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό θα αυξάνεται η διαθεσιμότητα 

της ιστοσελίδας της επιλογής του Δήμου αλλά και προωθούνται καθημερινά διαφορετικές 

υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο Δήμος στους δημότες του. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Δυνατότητα ενεργοποίησης της προώθησης διαφημιστικών μηνυμάτων 
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Η πλατφόρμα θα δίνει την δυνατότητα να εκμεταλλεύεται ο Δήμος την επισκεψιμότητα του 

ιστοχώρου του και προβάλλει διαφημιστικές/ προωθητικές καταχωρήσεις  κατά την σύνδεση 

των χρηστών στο διαδίκτυο με τρόπο που να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση (σελίδα 

over flip). 

Υποστηρίζεται και η προβολή βίντεο . 

Η πλατφόρμα υποστηρίζει την διαχείριση δύο διαφημιστικών banners στη σελίδα υποδοχής. 

Οι αλλαγές στα banners της σελίδας  υποδοχής μπορούν να ολοκληρωθούν από το κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης . 

Η  υπηρεσία προώθησης διαφημιστικών μηνυμάτων μπορεί να αφορά εκδηλώσεις του 

Δήμου. Στο τέλος κάθε καμπάνιας ο διαχειριστής θα λαμβάνει ενημέρωση για τα στατιστικά 

προβολής (αριθμός views, μοναδικοί  χρήστες κτλ) 

Η εφαρμογή υποστηρίζει την στατιστική προβολή δεδομένων για: 

 Στατιστικά συνδέσεων 

 Στατιστικά συσκευών 

 Στατιστικά χρόνου παραμονής 

 Στατιστικά όγκου δεδομένων 

 Στατιστικά νέων/ επαναλαμβανόμενων χρηστών 

Άμεση απενεργοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα: Πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα στον διαχειριστή για άμεση παράκαμψη του συστήματος σε περίπτωση που 

καταστεί ανάγκη  

Απομακρυσμένη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω Web: Ο διαχειριστής θα μπορεί 

απομακρυσμένα μέσω web να  πραγματοποιεί όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις μέσα από ένα 

εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης και να δει τις αλλαγές στις συσκευές των χρηστών άμεσα. 

Η προσφερόμενη πλατφόρμα διαθέτει ενσωματωμένη υπηρεσία για την προστασία των 

επισκεπτών από τηv προβολή σελίδων κακόβουλου ή άσεμνου περιεχομένου (Web Fίltering 

και Blocking). Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ο χρήστης θα πρέπει να οδηγείται σε 

ενημερωτική σελίδα μόλις επισκεφθεί άσεμνο περιεχόμενο. 

Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει χρήση της προεπισκόπησης ώστε να βλέπουν τα 

αποτελέσματα των αλλαγών στην οθόνη του υπολογιστή για να γνωρίζουν πώς επιδρούν οι 

αλλαγές στις συσκευές των χρηστών πριν τις εφαρμόσουν 

Με τηv πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα προβολής μήνυμα τος καλωσορίσματος (κατά τηv 

πρώτη μόνο σύνδεση) στο WiFi δίκτυο στη γλώσσα του χρήστη - (vα δοθεί print screen της εν 

λόγω  λειτουργικότητας  στηv τεχνική προσφορά του αναδόχου) 

 Τα μηνύματα εμφανίζονται απευθείας στη γλώσσα που έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης στοv 

browser του, χωρίς να απαιτείται επιλογή γλώσσας από τοv χρήστη. 

Από το back office της πλατφόρμας θα γίνεται η ενεργοποίηση της δυνατότητας της υπηρεσίας 

με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται προώθηση στους χρήστες της σελίδας καλωσορίσματος για 

να τους  εμφανίζετε το σχετικό μήνυμα (σελίδα ανακατεύθυνσης ). 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Το σύστημα υποστηρίζει τηv δυνατότητα vα προβάλλεται στους δημότες το πρόγραμμα 

κάποιων εκδηλώσεων του δήμου εύκολα και γρήγορα μέσα από τηv πρώτη σελίδα που θα  

δει ο χρήστης συνδεόμενος στο WiFi. Το μενού του προγράμματος θα  πρέπει  να  συντάσσεται 

εύκολα και γρήγορα από διαχειριστικό εργαλείο προσθέτοντας κατηγορίες  και  

υποκατηγορίες. Με τοv τρόπο αυτό ο χρήστης όταν βρίσκετε στο ασύρματο δίκτυο θα μπορεί 
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να εvημερωθεί για το τι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Δήμο. 

Το σύστημα προσφέρει σελίδα αξιολόγησης έτσι ώστε οι δημότες vα μπορούν να 

βαθμολογήσουv τηv ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου γρήγορα, εύκολα και  

αποτελεσματικά (σελίδα α να κατεύθυνσης). Η εμφάνιση τωv αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης  θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία προφίλ του χρήστη σε περίπτωση σύνδεσης 

στο δίκτυο με τη χρήση μέσου κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) (να δοθεί print screen της εv 

λόγω λειτουργικότητας στην τεχνική προσφορά του αναδόχου) 

 
 

14. Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και εγκατάστασης συσκευών ασύρματης 

ευρυζωνικής πρόσβασης 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και εγκατάστασης συσκευών ασύρματης ευρυζωνικής 
πρόσβασης 

 
 

15. Ηλεκτρολογικές εργασίες 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Ηλεκτρολογικές εργασίες στα σημεία εγκατάστασης των συσκευών ασύρματης 

ευρυζωνικής πρόσβασης 

 
 

16. Υπηρεσίες παραμετροποίησης της εφαρμογής 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Υπηρεσίες παραμετροποίησης της εφαρμογής διαδραστικής επικοινωνίας και άμεσης 

πληροφόρησης δημοτών με χρήση ασύρματου δικτύου (Wifi) 

 
 

17. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες 
κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την  απαιτούμενη  
διαθεσιμότητα  για  χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα (πιλοτική λειτουργία) . Κατά 
την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους 
του Φορέα Υλοποίησης. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Στη φάση της Πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :  
Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη Help-desk 

Άμεση υποστήριξη σε όλους τους χρήστες του συστήματος της 
Διαδικτυακής Πύλης μέσω τηλεφώνου, τουλάχιστον κατά το ωράριο  λειτουργίας  
09:00-17:00.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  τις  ακόλουθες υπηρεσίες : 
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 Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος . 

 Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση . 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται vα 
περιγράψει αναλυτικά τη δομή και οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας Help-
Desk. 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Πιλοτικής Λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος, για όλη τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, υποχρεούται να διαθέσει 
εξειδικευμένο προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) ατόμων στις εγκαταστάσεις της 
Αναθέτοuσας Αρχής με στόχο την υποστήριξη των χρηστών του φορέα στη λειτουργία της 
εφαρμογής και στην ορθή λειτουργία του ασύρματου δικτύου 

Η υποστήριξη κατά τη δοκιμαστική & παραγωγική λειτουργία του 
συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Συνεχής τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των επιμέρους  

Εφαρμογών και των υποδομών. 

 Βελτιώσεις/Διορθώσεις των υποσυστημάτων και των επιμέρους εφαρμογών. 

Επίλυση προβλημάτων - υποστήριξη χρηστών. 

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. Διόρθωση/ Διαχείριση λαθών. 

 Υποστήριξη στο χειρισμό και τη λειτουργία των υπολογιστών, και λοιπού 

προσφερόμενου εξοπλισμού φιλοξενίας , εφόσον απαιτείται. 

 Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη δοκιμαστική & παραγωγική 

λειτουργία  είναι να ελεγχθούν διεξοδικά : 

o Οι κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιήθηκαν. 

o Οι παραμετροποιήσεις και προσαρμογές λογισμικού που έγιναν. 

o Η ορθή λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλισμού φιλοξενίας. 

o Οι ρυθμίσεις του λογισμικού συστήματος. 

o Οι ρυθμίσεις της οποιασδήποτε βάσης δεδομένων (π.χ. για την Εφαρμογή 

Κινητών Τηλεφώνων) και της διαλειτουργικότητας με αυτήν . 

o Η ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες. 

o Η φυσική ανταπόκριση του συστήματος. 

o Οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων. 

o Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του 

συστήματος. 

o Οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine 

tuning). 

o Η ομαλή λειτουργία των επί μέρους Εφαρμογών και λειτουργιών. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να 
δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του 
συστήματος. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, θα 
προχωρήσει στις απαραίτητες  διορθωτικές  κινήσεις, οι οποίες  θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής & παραγωγικής 
λειτουργίας. 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, εμφανισθούν 
σοβαρά κατά την κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου προβλήματα 
ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, 
διακόπτεται η περίοδος δοκιμαστικής & παραγωγικής λειτουργίας και καλείται ο 
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Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα στους προβλεπόμενους από την 
παρούσα διακήρυξη χρόνους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι αποκατέστησε 
την οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το πραγματοποίησε. Η 
αρμόδια επιτροπή μετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Ο 
χρόνος της δοκιμαστικής & παραγωγικής λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο 
χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης  μέχρι  την πιστοποίηση της 
αποκατάστασής της. 

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής  λειτουργίας  και  πριν  από  την  οριστική  
παραλαβή  του  έργου,  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη 
έκδοση του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης . 

 
 

18. Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 Ο Ανάδοχος θα προσφέρει πλήρη εκπαίδευση στο προσωπικό του Δήμου και 
κυρίως στα τρία (3) επιλεγμένα στελέχη για το ρόλο του διαχειριστή, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ορθή και αποδοτική λειτουργία, αλλά και γενικότερα η πλήρης 
αξιοποίηση του προσφερόμενου συστήματος, με χρήση σύγχρονων 
μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων. 

 Τα θέματα της εκπαίδευσης θα καλύπτουν όλες τις συνιστώσες του συστήματος, 
αλλά και σημαντικά οριζόντια θέματα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 Η σχεδίαση και το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Αναδόχου 
θα είναι τέτοια που θα διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των θεμάτων που 
αφορούν τη διαχείριση και χρήση των επιμέρους προσφερόμενων εφαρμογών. 

 Η εκπαίδευση θα πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει 
ολοκληρωθεί ύστερα από είκοσι (20) ώρες κατάρτισης, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την πλήρη κάλυψη της επιλεγμένης θεματολογίας. 

Η μεθοδολογία για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα περιλαμβάνει: 
 Τον προσδιορισμό των Εκπαιδευομένων, με την ταυτόχρονη επιλογή τριών (3) 

στελεχών για το ρόλο του διαχειριστή. 

 Τον προσδιορισμό των αναγκών και των στόχων της εκπαίδευσης. 

 Τη δομή/ύλη της Εκπαίδευσης και τον προγραμματισμό των μαθημάτων. Το 

σχεδιασμό αναφορών εκπαίδευσης . 

 Το σχεδιασμό μεθόδου πιστοποίησης εκπαιδευομένων και διαχειριστών. 

 Το σχεδιασμό μεθόδου αξιολόγησης της εκπαίδευσης. 

19. Υπηρεσίες φιλοξενίας των εφαρμογών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

2.  Υπηρεσίες φιλοξενίας των εφαρμογών 

 

       Θεωρήθηκε 

    Ο Προϊστάμενος του αυτ. 

 Ο Συντάξας                   Τμήματος Προγραμματισμού 

             Ανάπτυξης και Πληροφορικής 

 

    Κατραντζής Κωνσταντίνος       Καλεντζίδης Βλασάκης 

    Μηχανικός Πληροφορικής                 Χημικός Μηχανικός 
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