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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΛΑΛΣΑΙΩΝ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΩΝΟΣ ΔΑΓΟΥΜΘ 1 

Ρόλθ ΛΑΛΣΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 41221 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL612 

Τθλζφωνο Σφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

Φαξ Σφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Σφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Σφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.larissa.gov.gr 

 

Αρμόδιοι  Υπάλλθλοι 
 

Α/ 

Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL 

1 

ΓΕΩΓΛΑ ΧΑΔΟΥΛΟΥ 
Σε κζματα  Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν  
αντικειμζνου  Θ/Μ 

2413-500238         2410 251.339 hm@larissa-dimos.gr 

2 

ΕΛΕΝΘ ΔΑΚΟΥ 
Σε κζματα  Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν  
αντικειμζνου  Θ/Υ & 
προγραμμάτων 

2413-500273 

 

 tpe@larissa-dimos.gr 

 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Λαριςαίων δθλ. ΟΤΑ μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, και ανικει ςτουσ Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
(Υποτομζασ ΟΤΑ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ άςκθςθ εν γζνει αρμοδιοτιτων Τοπικισ Διοίκθςθσ 
που υπάγεται ςτισ Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ. 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.larissa.gov.gr και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

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

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.larissa.gov.gr 
, κακϊσ και ςτα τθλζφωνα που αναφζρονται ςτον ανωτζρω πίνακα. Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ 
παρζχονται ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ το αργότερο ζξι (6) 
θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ προμικεια του «Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων» αφορά τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ πεηοδρόμων με αυτόματουσ βυκιηόμενουσ ςτυλίςκουσ, κατάλλθλουσ για τθν ελεγχόμενθ 

διζλευςθ οχθμάτων ςτουσ πεηοδρόμουσ, προχπολογιςμοφ μελζτθσ 1.129.478,80 € (με Φ.Ρ.Α.)  , ο οποίοσ  

κα βαρφνει τον Κ.Α.30.7135.43023 με χρθματοδότθςθ ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ και κα κατανεμθκεί ςε πολυετι 

δζςμευςθ (τριϊν ετϊν) με προβλεπόμενθ πίςτωςθ για το τρζχον ζτοσ φψουσ 250.000,00€ (με Φ.Ρ.Α.) . 

 Θ παροφςα ςφμβαςθ υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία, περιλαμβανομζνθσ 

τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι  ζνα  ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ  των πεηοδρομθμζνων ηωνϊν 

του κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Λάριςασ. Ειδικότερα ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται θ 

εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ Ελεγχόμενθσ Ρρόςβαςθσ Οχθμάτων ςε δφο πεηοδρομθμζνεσ 

ηϊνεσ  του κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Λάριςασ που βρίςκονται βόρεια και νότια τθσ οδοφ Κφπρου και 

ςυγκεκριμζνα:  

 τθσ Νότιασ ηϊνθσ που περικλείεται μεταξφ των οδϊν Ραπαναςταςίου, Κφπρου, Ραναγοφλθ και 

Μανδθλαρά και θ οποία διαχωρίηεται κατά μικοσ (από βορά προσ νότο) από τθν οδό Μεγάλου 

Αλεξάνδρου  (θ οποία υλοποιείται ςαν οδόσ αποκλειςτικισ διζλευςθσ ΜΜΜ & Ταξί  ςφμφωνα με το 

Σχζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ ) ςε δφο υποηϊνεσ τθν ανατολικι και τθν δυτικι. 

και τθσ  

 βόρειασ ηϊνθσ που περικλείεται μεταξφ των οδϊν Μανωλάκθ, Γεωργιάδου, Διμθτρασ, Βφρωνοσ, 

Ολφμπου και Κφπρου και θ οποία διαχωρίηεται από τον άξονα οδϊν Βενιηζλου-Φιλελλινων  (οι 

οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςαν οδοί αποκλειςτικισ διζλευςθσ ΜΜΜ & Ταξί  ςφμφωνα με το Σχζδιο 

Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ ) ςε δφο υποηϊνεσ τθν νοτιοανατολικι και τθν βορειοδυτικι. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ  κα υλοποιιςει ςφςτθμα ελζγχου για  (43) ςαράντα 

τρεισ κζςεισ ειςόδου ελζγχου πεηοδρόμων  που περιγράφονται  ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙI τθσ  αναλυτικισ 

περιγραφισ του φυςικοφ αντικειμζνου. 

Στισ πεηοδρομθμζνεσ  ηϊνεσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει ςφςτθμα που κα: 

 Απαγορεφει τθ γενικι κυκλοφορία εντόσ των ελεγχόμενων ηωνϊν πεηοδρόμθςθσ.  

 Δίνει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε χριςτεσ που κα διακζτουν ειδικι άδεια (κάρτα ι οτιδιποτε άλλο 

ςχετικό) διζλευςθσ διαρκείασ ι περιοριςμζνθσ διάρκειασ, αλλά και διζλευςθσ και ςτάκμευςθσ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.larissa.gov.gr/
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 Επιτρζπει τθν διζλευςθ οχθμάτων κατά τισ ϊρεσ τροφοδοςίασ των καταςτθμάτων, κατά τισ ϊρεσ 

αποκομιδισ απορριμμάτων. 

 Επιτρζπει ελεφκερθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ πρόςβαςθ των οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ.  

 Επιτρζπει τροφοδοςία των καταςτθμάτων ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο ι θμζρεσ. 

 Επιτρζπει πρόςβαςθ οχθμάτων ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. ταξί, φορτθγό για μετακόμιςθ, 

τροφοδοςία πετρελαίου, κλπ). 

 Επιτρζπει τθν μεμονωμζνθ διαχείριςθ πρόςβαςθσ κακϊσ και τον οριςμό κανόνων πρόςβαςθσ. 

 Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων κα πρζπει να αποτελείται από: 

 Στακερά κολωνάκια. 

 Βυκιηόμενα κολωνάκια (εξοπλιςμόσ πρόςβαςθσ) που κα πρζπει να ανοίγουν αυτόματα κατά τισ ϊρεσ 

τροφοδοςίασ των καταςτθμάτων ι τισ ϊρεσ αποκομιδισ των απορριμμάτων ι ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

του ςυςτιματοσ ι ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι ςε περίπτωςθ που ζχει δοκεί δικαίωμα 

πρόςβαςθσ.  

 Σφςτθμα ελζγχου ειςόδου-εξόδου το οποίο κα αποτελείται από δφο κάμερεσ ανά ςθμείο ελζγχου με 

δυνατότθτεσ αναγνϊριςθσ τθσ πινακίδασ κυκλοφορίασ (ειδικζσ κάμερεσ) των οχθμάτων των χρθςτϊν 

που ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτουσ πεηοδρόμουσ. Θ πρόςβαςθ κα επιτρζπεται είτε τοπικά (οι 

κάμερεσ κα ελζγχουν τα κολωνάκια) είτε κεντρικά (το Κζντρο Ελζγχου κα ελζγχει τα κολωνάκια). Θ 

επικοινωνία με το Κζντρο Ελζγχου κα γίνεται μζςω 3G δικτφου. 

 Κζντρο Ελζγχου που κα μπορεί α) να λαμβάνει ςιμα από τισ ειδικζσ κάμερεσ και β) να δίνει εντολζσ 

ανοίγματοσ του ςυνόλου ι υποςυνόλου του εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ. Οι λειτουργίεσ αυτζσ κα 

εκτελοφνται ι αυτόματα μετά από αναγνϊριςθ τθσ πινακίδασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ είτε βάςει 

ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είτε μετά από παρζμβαςθ από το χειριςτι του Κζντρου Ελζγχου. Θα 

παρακολουκεί τθν κατάςταςθ και καλι λειτουργία των ειδικϊν καμερϊν και εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ, 

π.χ. αν λειτουργεί ο εξοπλιςμόσ ι παρουςιάηει βλάβθ, αν είναι βυκιςμζνα τα κολωνάκια ι όχι κλπ. Θα 

λειτουργεί 24ϊρεσ το εικοςιτετράωρο και κα μπορεί να παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο. Θα 

αποτελείται από υπολογιςτικά ςυςτιματα και εφαρμογζσ που υποςτθρίηουν τισ λειτουργίεσ αυτζσ. 

 Ανοικτι, cloud based, ζτοιμθ πλατφόρμα που κα επιτρζπει τθν διαςφνδεςθ των μεμονωμζνων λφςεων 

και εφαρμογϊν ζξυπνθσ πόλθσ που ζχουν παραδοκεί ι που κα παραδοκοφν ςτο μζλλον, προκειμζνου 

να βελτιωκεί θ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα του Διμου, θ παραγωγικότθτα, θ μείωςθ κόςτουσ 

διαχείριςθσ των λφςεων με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. 

 Εφαρμογι πλθροφόρθςθσ πολιτϊν για τθ χριςθ των πεηοδρόμων (μονίμων κατοίκων, ΑΜΕΑ, οχιματα 

φόρτωςθσ/εκφόρτωςθσ). 

 Τζλοσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει αποκλειςτικά τθν παραγωγικι λειτουργία του 

ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ςτθ λογικι του Build Operate Transfer, παρζχοντασ υπθρεςίεσ παραγωγικισ 

λειτουργίασ 24x7 (24 ϊρεσ το εικοςιτετράωρο, επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα) για 2 ζτθ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων: CPV 34923000-3 Εξοπλιςμόσ ελζγχου οδικισ κυκλοφορίασ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Θ ςφμβαςθ αφορά προμικεια και εγκατάςταςθ του 

εξοπλιςμοφ του οποίου τα επιμζρουσ τμιματα κα ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ ωσ ζνα ενιαίο λειτουργικό 

ςφςτθμα. Επιπροςκζτωσ ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να λειτουργιςει το εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα για 24 

μινεσ . Γι αυτό θ ςφμβαςθ πρζπει να ανατεκεί αδιαίρετθ , διότι θ διαίρεςθ τθσ ςε επιμζρουσ τμιματα κα 

διακινδφνευε τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ . 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται μόνο για το ςφνολο τθσ προμικειασ. 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμυρίου  εκατό  είκοςι εννζα  

χιλιάδων, τετρακοςίων εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ογδόντα  λεπτϊν   ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:  910.870,00 €  , ΦΡΑ24% :  218.608,80  €) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

κατά τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ και όπωσ αναλυτικά περιγράφεται. 

 

 

Ρίνακασ 1 :  ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

 

Τμ
ι

μ
α

 

ΡΕΛΓΑΦΘ  ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

 

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α.) 

*ΕΥΩ+ 

 

ΚΟΣΤΟΣ  
(χωρίσ  Φ.Ρ.Α. 

*ΕΥΩ+ 

                  Θ/Μ Εξοπλιςμόσ  

1 
Κάκεξεο Αλίρλεπζεο 

Ορεκάηωλ  ΣΕΜ 86,00 1.644,00 
 

141.384,00 

2 
Θήθεο Σνπνζέηεζεο 

Κακεξώλ  ΣΕΜ 86,00 140,00 
 

12.040,00 

3 Βπζηδόκελα Κνιωλάθηα ΣΕΜ 86,00 1.700,00 146.200,00 

4 ηαζεξά Κνιωλάθηα ΣΕΜ 86,00 210,00 18.060,00 

5 Πίλαθαο Απηνκαηηζκνύ ΣΕΜ 43,00 500,00 21.500,00 

6 3G/4G MODEM ΣΕΜ 43,00 550,00 23.650,00 

7 Μεηαιιηθνί Ιζηνί ΣΕΜ 43,00 260,00 11.180,00 

8 Γηακόξθωζε ρώξνπ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΣΕΜ 1,00 8.500,00 
 

8.500,00 

9 Καιώδηα & Παξειθώκελα 

 
αποκοπή 1,00 4.106,00 

 

4.106,00 

  
  

ύνολο Η/Μ 

Εξοπλιζμού 

 

386.620,00 

 

Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ - λειτουργίασ Θ/Μ Εξοπλιςμοφ 

10 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο 

θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

ππνζπζηήκαηνο Κακεξώλ 
αποκοπή  1,00 23.000,00 

 

23.000,00 

11 Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο 

θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

ππνζπζηήκαηνο γηα ηα 

βπζηδόκελα θνιωλάθηα  

αποκοπή 1,00 30.000,00 

 

30.000,00 

12 Τπεξεζίεο δηαζύλδεζεο 

ηνπηθνύ ηερληθνύ θέληξνπ  

κε ηηο ππάξρνπζεο 

ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ  

αποκοπή 1,00 10.000,00 

 

10.000,00 

 

13 Σειεπηθνηλωληαθέο 

Τπεξεζίεο αποκοπή 1,00 
 

10.000,00 

 

10.000,00 

  

  
ύνολο 

Τπηπεζιών 

Εγκαηάζηαζηρ-

 

73.000,00 
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Λειηοςπγίαρ Η/Μ 

Εξοπλιζμού 
 

      

 

Εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ 

 

14 

Δμππεξεηεηέο (servers) 

Α:Δθαξκνγώλ-

Β:Γεδνκέλωλ 
ΣΕΜ 4 24.500,00 98.000,00 

 

15 

Οζόλε δηαρείξηζεο 

εμππεξεηεηώλ ΣΕΜ 
1 

300,00 300,00 

16 Οζόλεο Κέληξνπ Διέγρνπ ΣΕΜ 2 1.100,00 2.200,00 

17 Πξνζωπηθνί Τπνινγηζηέο ΣΕΜ 2 1.300,00 2.600,00 

18 KVM Switch 

(Μεηαγωγέαο 

πιεθηξνινγίνπ νζόλεο 

πνληηθηνύ) 

ΣΕΜ 1 300,00 300,00 

 

19 

Switch (Μεηαγωγέαο) 
ΣΕΜ 

1 
9.800,00 9.800,00 

20 Firewall (ύζηεκα 

δηθηπαθήο αζθαιείαο) ΣΕΜ 
1 

8.000,00 8.000,00 

21 Tape backup drive 

(Μνλάδα αληηγξάθωλ 

αζθαιείαο ζε ηαηλία) κε 

ινγηζκηθό δηαρείξηζεο 

αληηγξάθωλ αζθαιείαο 

ΣΕΜ 1 3.500,00 3.500,00 

 

22 

UPS (ύζηεκα 

αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο) ΣΕΜ 
1 

3.000,00 3.000,00 

23 Rack (Μεηαιιηθό 

ηθξίωκα) ΣΕΜ 
1 

1.000,00 1.000,00 

      

  
  

ζύνολο 

εξοπλιζμού 

πληποθοπικήρ 

 

128.700,00 

      

Λογιζμικό  

24 
Δθαξκνγή ειέγρνπ 

πξόζβαζεο νρεκάηωλ θαη 

δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο 
ΣΕΜ 1 98.150,00 98.150,00 

25 
Δθαξκνγή πιεξνθόξεζεο 

πνιηηώλ ΣΕΜ 
1 

30.000,00 30.000,00 

26 
Πιαηθόξκα δηαζύλδεζεο 

κεκνλωκέλωλ ιύζεωλ ΣΕΜ 1 30.000,00 30.000,00 

27 
Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

ηύπνπ server ΣΕΜ 
4 

4.000,00 16.000,00 

      

  
  

ζύνολο 

Λογιζμικού 
174.150,00 
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Υπθρεςίεσ Λειτουργίασ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ/Λογιςμικοφ 

 

28 

Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο 

θαη παξακεηξνπνίεζεο 

ινγηζκηθνύ 
αποκοπή 1,00 4.800,00 4.800,00 

29 Τπεξεζίεο θηινμελίαο 

εθαξκνγώλ αποκοπή 1,00 8.000,00 8.000,00 

30 Τπεξεζίεο απνζήθεπζεο αποκοπή 1,00 9.600,00 9.600,00 

 

31 

Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

θαη Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο αποκοπή 1,00 22.600,00 22.600,00 

32 Τπεξεζίεο  παξαγωγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέρξη ηελ 

παξάδνζή ηνπ 

αποκοπή 1,00 97.000,00 97.000,00 

33 Τπεξεζίεο Δλεκέξωζεο 

θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο 

θνηλνύ 
αποκοπή 1,00 6.400,00 6.400,00 

      

  

  

ζύνολο 

Τπηπεζιών 

λειηοςπγίαρ 

εξοπλιζμού 

πληποθοπικήρ / 

Λογιζμικού 

 

148.400,00 

 

 

      

  
  

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

910.870,00 

    ΦΡΑ 24% 218.608,80 

 ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

 
  

 

1.129.478,80 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε  τριάντα δφο (32) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 

ΙI –περιγραφι φυςικοφ αντικειμζνου και ςτα τεφχθ «Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ-Τεχνικζσ Απαιτιςεισ»  τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει    τησ βζλτιςτησ ςχζςη ποιότητασ – τιμήσ ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ παρ. 2.3 τθσ παροφςθσ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
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τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» 

 του Ν. 3463/2006 "Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων" όπωσ αυτόσ εκάςτοτε ιςχφει ι 
τροποποιείται, 

 του Ν. 3852/10 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ». 

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

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

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

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

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

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

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

 του Ρ.Δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν» 

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

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

 του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

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

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

 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

 του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+ 

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

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 τθσ αρικμ. ……./2018 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ςυγκρότθςθ και ζγκριςθ 
Επιτροπϊν διαγωνιςμϊν του Διμου για το 2018. 

 τισ αρικμ.177/06-03-2018 και 354/08-05-2018  Αποφάςεισ  του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Λαριςαίων 
ςχετικά με τθν ζγκριςθ εκτζλεςθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ. 

 το υπ’ αρικμ. 17200/10-05-2018 Πρωτογενζσ αίτθμα για διενζργεια τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ 
ςυςτιματοσ ελζγχου πεηοδρόμων, προσ τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου 
Λαριςαίων.(ΑΔΑΜ18REQ0030726022018-05-10) 
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 τθσ υπ’ αρικμ. 230/24 -05- 2018  Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ,  περί Ζγκριςθσ Πράξθσ Ανάλθψθσ 
Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ και  τθν ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ από ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ που αφορά τον Κ.Α. 
30.7135.43023 του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2018  (ΑΔΑΜ 18REQ0031605692018-05-25). 

 τθσ με αρίκμ. 249 / 31 – 05 - 2018 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Λαριςαίων, ςχετικά με 
τθν ζγκριςθ Μελζτθσ- των Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ και των Όρων Διακιρυξθσ  τθσ προμικειασ. 

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

Ππου ςτθ διακιρυξθ γίνεται παραπομπι ςε ειδικοφσ νόμουσ και ςε πράξεισ που εκδόκθκαν κατ’ 
εξουςιοδότθςθ αυτϊν, αυτι αναφζρεται ςε κάκε μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ, ςυμπλιρωςθ ι 
αντικατάςταςθ τοφτων. 

Αν κάποιοσ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα παραπάνω και υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αυτό κα εντοπιςτεί από διαγωνιηόμενο ο οποίοσ κα υποβάλλει ςχετικι ζνςταςθ, τότε, 
όπωσ και ςε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ, κατιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα παραπάνω. 

Αρμόδια για επίλυςθ οιωνδιποτε διαφορϊν προκφψουν ςε οποιαδιποτε φάςθ τθσ παροφςασ 
προμικειασ, είναι τα Δικαςτιρια τθσ Λάριςασ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 19 / 07/ 2018 και ϊρα 15.00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Θ ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι τριάντα πζντε (35) θμζρεσ από τθν θμζρα 
αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρο 27, 
του Ν.4412/2016 

Σε περίπτωςθ άγονου διαγωνιςμοφ, θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα  επαναλθφκεί ξανά ςτα γραφεία τθσ 
Υπθρεςίασ ………………………….. επί τθσ οδοφ Μωνοσ Δραγοφμθ 1 και ςε ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα που 
κα κακοριςτεί με νζα περιλθπτικι επαναλθπτικι διακιρυξθ του Δθμάρχου. 

Σε περίπτωςθ που ο επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ αποβεί και πάλι άγονοσ τότε κα διενεργθκεί απευκείασ 
ανάκεςθ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ομοίωσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ με τθν 
κατάκεςθ, α) Οικονομικισ Ρροςφοράσ και β) όλων των δικαιολογθτικϊν και των τεχνικϊν ςτοιχείων που 
απαιτοφνται  εκτόσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ  
ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ 
ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

ΣΤΘΝ Ε.Ε. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ 

ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

ΣΤΘ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ 

ΡΥΛΘ ΤΟΥ 
ΕΣΘΔΘΣ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

«Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ- Τεχνικι 

Ρροςφορά» 

Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

      ΡΕΜΡΤΘ  

14 /06/2018 

   ΤΕΤΑΤΘ  

20/06/2018 

 

ΡΕΜΡΤΘ 

19/07/2018 

ΩΑ: 15.00 

ΡΕΜΡΤΘ 

26/07/2018 

ΩΑ: 11.00 

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

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 14/06/2018 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό :………………………………………….  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016, και τα άρκρα 377 & 379 του εν  λόγω νόμου. 

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

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   www.larissa.gov.gr 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο, και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και 
επαναλθπτικισ του ςυνόλου των δθμοςιεφςεων που προβλζπονται κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ 
από τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2018/S 113 -258284 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ  μετά των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ («Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Τεχνικζσ 
Απαιτιςεισ», «Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ», «Ρεριγραφι φυςικοφ αντικειμζνου» «Φφλλο 
Συμμόρφωςθσ» και «Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ»), που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

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

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

Θ διαδικαςία επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του 

Συςτιματοσ κατά περίπτωςθ, με:  

 τθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα δια τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία». 

 τθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον θλεκτρονικό χϊρο «Συνθμμζνων 

Ρροκθρυγμζνου Διαγωνιςμοφ» του εκάςτοτε διαγωνιςμοφ  

 τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτον θλεκτρονικό χϊρο 

«Συνθμμζνων Θλεκτρονικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιλαμβάνει τουσ (υπό)φακζλουσ: 

- «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» 

- «Οικονομικι Ρροςφορά» 

- «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου». 

Τα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ 

αντίςτοιχεσ οκόνεσ τθσ διεπαφισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, 

αποτελοφν απόδειξθ επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράφων μζςω του Συςτιματοσ.  

Γενικά, θ υποβολι των αποφάςεων, πρακτικϊν, γνωμοδοτιςεων, οι κοινοποιιςεισ και οι προςκλιςεισ των 

ανακετουςϊν αρχϊν προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ, οι διευκρινίςεισ-ςυμπλθρϊςεισ των τελευταίων 

προσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ κακϊσ και κάκε  άλλθ επικοινωνία μεταξφ οικονομικϊν φορζων και 

ανακετουςϊν αρχϊν πραγματοποιοφνται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Συςτιματοσ. 

Οι ςχετικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ 

αποςτολισ, κοινοποίθςθσ ι υποβολισ και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και, αν είναι 

κατά το νόμο εορτάςιμθ, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ. 





 

Σελίδα 14 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 

τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 

που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από 

το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 

ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 

υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα 

οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 

εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 

και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 

(μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 

άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων) είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 

χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ (μεταφραςτικι 

υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 

Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων) είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 

ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 

ςτθν ελλθνικι.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΘ: 
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 

εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 

των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 

ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 

υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 

χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 

Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 

απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 

απορρζουν  από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ.  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

Γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 

Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 

εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

4. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. (παρ.14 άρκρο 107 ν. 

4497/2017). 

5. Ρρωτότυπα  ζγγραφα  και  επικυρωμζνα αντίγραφα. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι 

νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ 

διαγωνιηόμενουσ. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2, 4.1.  εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-

μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
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Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 

λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 

καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 

και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαοκτϊ χιλιάδων διακοςίων δζκα επτά ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν   
(18.217,40  €) .  
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι ζντεκα (11) μινεσ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ςφμφωνα 
με το άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Αϋ 52), εφόςον απαιτείται.. Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ 
κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα 
παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 
 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.7, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

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

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

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

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

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 
προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ 

2.2.3.2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 
φορζασ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από 
τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν 
εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των 
είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. 
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

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

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

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

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ 

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

2.2.3.5. Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 1, 2γ και 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου 
να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4
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διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 

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

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

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

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

 Να διακζτουν, ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων 
μεγαλφτερο του 50% του ςυνολικοφ ενδεικτικοφ  προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ) τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

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

 Να ζχουν εκτελζςει/υλοποιιςει κατά τθν τελευταία πενταετία, μια  (1) τουλάχιςτον ςυναφι 
προμικεια, αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με τθν 
προκθρυςςόμενθ, προχπολογιςμοφ τουλάχιςτον ςτο 50% του Ρροχπολογιςμοφ τθσ προκιρυξθσ τθσ 
προμικειασ  (χωρίσ ΦΡΑ ) και με ποςοςτό ςυμμετοχισ τουλάχιςτον 50%. Θ ζννοια του όρου 
«υλοποίθςθ» ςθμαίνει προμικεια ολοκλθρωμζνθ επιτυχϊσ ι ςε εξζλιξθ.  

Θ  ζννοια «αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με τθν προκθρυςςόμενθ» 
αφορά εφαρμογζσ δικτυακϊν και υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων , ςυςτθμάτων κεντρικοφ ελζγχου 
οδοφωτιςμοφ ι γενικότερα εφαρμογζσ ςυςτθμάτων Ευφυϊν μεταφορϊν (Intelligent Transportation 
Systems -ITS) *όπωσ ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτάκμευςθσ, πλθροφόρθςθσ επιβατϊν & οδθγϊν, 
δθμοτικϊν ςτόλων, ελζγχου πρόςβαςθσ & αςτυνόμευςθσ ,ελζγχου φωτεινισ ςθματοδότθςθσ, 
εντοπιςμοφ & διαχείριςθσ ςυμβάντων, διαχείριςθσ κυκλοφορίασ κλπ 

 Θ αποδεδειγμζνθ καλι και αποδοτικι λειτουργία τουλάχιςτον μίασ ςυναφοφσ προμικειασ 
αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με τθν προκθρυςςόμενθ, για ζνα (1) 
τουλάχιςτον ζτοσ. 

 Να διακζτουν Ριςτοποιθτικό ISO 9001 και ISO 14001 ι άλλα ιςοδφναμα αυτϊν που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, των 
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προμθκευτϊν για (κατ’ ελάχιςτον) α) εμπορία και τεχνικι υποςτιριξθ ςυςτθμάτων Θ/Μ εξοπλιςμοφ 
β) για ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ και τεχνικι υποςτιριξθ εφαρμογϊν πλθροφορικισ, λογιςμικοφ και 
εμπορίασ και τεχνικισ Υποςτιριξθσ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ. 

 Να διακζτουν Ριςτοποιθτικό ISO 9001 και ISO 14001 ι άλλα ιςοδφναμα αυτϊν που ζχουν εκδοκεί 
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, των 
καταςκευαςτϊν,  όπωσ αυτά απαιτοφνται και περιγράφονται ςτουσ Ρινάκεσ Συμμόρφωςθσ και ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 

 2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθ. 

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

1. Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του 
ν.4412/2016, το Ε.Ε.Ε.Σ. περιζχει επίςθσ τισ  ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ αυτοφσ με τθν 
ςυμπλιρωςθ ξεχωριςτοφ ΕΕΕΣ.  

2. Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

3. Θ παραπάνω παράγραφοσ αφορά ικανότθτεσ που βαςίηονται οι προςφζροντεσ ςε άλλουσ φορείσ μόνο 
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν μζροσ τθσ ςφμβαςθσ, για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ. Θ πϊλθςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον προςφζροντα εάν δε τα καταςκευάηει ο ίδιοσ, δε 
κεωρείται ςτιριξθ ςε άλλο φορζα. 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Ραραρτιματοσ 1 και τισ οδθγίεσ που αναρτϊνται για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και 
ςυμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ. ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf. 

Στθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
παρζχει δωρεάν διαδικτυακι υπθρεςία δθμιουργίασ ΕΕΕΣ ςε θλεκτρονικι μορφι θ οποία απευκφνεται ςε 
ανακζτουςεσ αρχζσ /ανακζτοντεσ φορείσ προκειμζνου να το προςαρμόηουν ςτουσ όρουσ ζκαςτθσ 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ αλλά και ςε οικονομικοφσ φορείσ προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να προβοφν ςτθ 
ςυμπλιρωςθ του. (Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 3828/06.09.2016) 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, ςυντρζχουν και κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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

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

Θ ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα βάςει τθσ παρ. 5 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 να ηθτιςει 
από προςφζροντεσ και υποψθφίουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα από τα ακολοφκωσ παρατικζμενα 
δικαιολογθτικά, πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και ζγγραφα ωσ αποδεικτικά μζςα, όταν αυτό κρικεί ότι 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.  

Διευκρινίηεται ρθτϊσ ότι κατά τθν φάςθ κατάκεςθσ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ δεν απαιτείται θ 
κατάκεςθ των ακόλουκων αποδεικτικϊν μζςων. 

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027016_S0000127388
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κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω 
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1. Το απόςπαςμα κα είναι ζκδοςθσ 
τελευταίου τριμινου πριν τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 
. 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.  

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

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

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

Για τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του 
ΟΡΣ-ΣΕΡΕ το εν λόγω πιςτοποιθτικό κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 80 του Ν. 4412/16 μπορεί 
να αντικακίςταται με ζνορκθ βεβαίωςθ. 

Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
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B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 
του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 
ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό 
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο 
και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τουσ ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ που κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκομίηουν.  

 Διλωςθ, περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά τισ τρεισ 
προθγοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ. Αν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα ςχετικά με το υπό προμικεια προϊόν, χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν ετϊν, 
τότε υποβάλλει τα επίςθμα ςχετικά ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα λειτουργίασ τθσ. Θ 
ανωτζρω Διλωςθ απαραίτθτα πρζπει να ςυνοδεφεται με τα αντίςτοιχα κατά περίπτωςθ 
φορολογικά ζντυπα ( ιςολογιςμοφ ι εντφπων Ε3 ανάλογα με τθν επιχείρθςθ ) , που κα 
αποδεικνφουν τα δθλωκζντα περί του κφκλου εργαςιϊν. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ για βάςιμο λόγο,  δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει δικαιολογθτικά που ηθτεί θ 
ανακζτουςα αρχι, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι κρίνει αιτιολογθμζνα ωσ πρόςφορο. 

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

 Κατάλογο παραδόςεων ςε Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου (θμεδαπισ ι αλλοδαπισ), αλλά και ςε 
ιδιϊτεσ από τον οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν τελευταία πενταετία ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον 
μία ςφμβαςθ προμικειασ αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με τθν 
προκθρυςςόμενθ, και καλφπτονται οι επί ποινι αποκλειςμοφ οι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ τθσ παρ. 
2.2.6. 

Ο κατάλογοσ των κυριότερων ςυναφϊν προμθκειϊν (αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ 
περιεχομζνου με τθν προκθρυςςόμενθ ) που εκτζλεςε κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ,  πρζπει να 
ζχει τθν εξισ μορφι: 

Φορζασ: 
Τίτλοσ/Σφντομθ περιγραφι (τθσ προμικειασ ): 
Διάρκεια και Ρροχπολογιςμόσ: 
Ροςοςτό ςυμμετοχισ (ςτθν προμικεια ): 
όλοσ του διαγωνιηομζνου (κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ, υπεργολάβοσ, κ.λπ.).  
Ραροφςα φάςθ: ολοκλθρωμζνο / ςε εξζλιξθ/ παραγωγικι λειτουργία 
Εάν ο Ρελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό που 
ςυντάςςεται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ι το πρωτόκολλο παραλαβισ. Εάν ο Ρελάτθσ είναι 
ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ  υπογραφείςασ 
ςφμβαςθσ  ι  ζνορκθ βεβαίωςθ  του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου με αναλυτικι αναφορά ςτθν υλοποιθκείςα προμικεια 
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 Υπεφκυνθ Διλωςθ (του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986) ψθφιακά υπογεγραμμζνθ  του 
διαγωνιηομζνου για τθν αποδεδειγμζνθ καλι και αποδοτικι λειτουργία μίασ ςυναφοφσ 
προμικειασ αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με τθν 
προκθρυςςόμενθ, για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ.  Στθν διλωςθ αυτι απαραιτιτωσ κα αναγράφονται 
ο φορζασ (δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ) και όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία αυτοφ, ο οποίοσ χρθςιμοποιεί τθ 
ςυγκεκριμζνθ προμικεια. Επιπλζον κα επιςυνάπτεται και βεβαίωςθ του φορζα που να πιςτοποιεί 
τθν καλι και αποδοτικι λειτουργία τθσ για ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ. 

 Επικυρωμζνα και επίςθμα μεταφραςμζνα Ριςτοποιθτικά για τα Ρρότυπα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 
ISO 9001 και ISO 14001 ι άλλα ιςοδφναμα αυτϊν, των ςυμμετεχόντων οικονομικϊν φορζων για 
(κατ’ ελάχιςτον) α) εμπορία και τεχνικι υποςτιριξθ ςυςτθμάτων Θ/Μ εξοπλιςμοφ β) για ςχεδιαςμό, 
ανάπτυξθ και τεχνικι υποςτιριξθ εφαρμογϊν πλθροφορικισ, λογιςμικοφ και εμπορίασ και τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα 
ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

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

Β.7. Για τθν καταβολι φόρων, επί ποινι αποκλειςμοφ, προςκομίηει αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ 
προσ το ελλθνικό δθμόςιο. 

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

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  
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ΚΛΤΘΛΟ 

(Κ) 
ΡΕΛΓΑΦΘ 

ΟΛΑ 
ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 
ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

(%) 

(ς)1,2,,,,ν 

ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

Β 

ΣΤΑΚΜΛΣΜΕΝΘ 
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

ς Χ Β 

 1. Ρροδιαγραφζσ Τεχνικισ Λφςθσ  70% 

1.1 Κάλυψθ Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν Θ/Μ 
Εξοπλιςμοφ 

100 - 120 30,00   

1.2 Κάλυψθ Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν Εξοπλιςμοφ 
πλθροφορικισ 

100 - 120 20,00   

1.3 Κάλυψθ Τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν Λογιςμικοφ 

100 - 120 20,00   

 2. Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου   30% 

2.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ  
για τθν υλοποίθςθ του 
ςυςτιματοσ- Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ  

100 - 120 15,00   

2.2 Σχιμα Διοίκθςθσ και 
Υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ 

100 - 120 15,00   

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν   

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1 Χ Κ1 + ς2 Χ Κ2 +……+ςν Χ Κν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ 
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

 

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα τεφχθ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν –Τεχνικϊν Απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ 
προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

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

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

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

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

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν. 
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.]  

Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να επιςυνάπτουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία 
(ιδίωσ τεχνικι προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και τα υποδείγματα 
«Φφλλο Συμμόρφωςθσ», «Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ». 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016 και  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.  

Το ΕΕΕΣ ωσ αρχείο PDF ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
Διακιρυξθσ και ωσ αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςι τουσ. 
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Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να 
προςφεφγουν απϋευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με 
ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, 
να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το 
υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των 
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions - FAQ), 
όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα 
βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και 
εφαρμογισ του eEEEΣ. (Οδθγίεσ για το ΕΕΕΣ από το eprocurement.gr) 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με τα δφο τεφχθ των  “Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν-Τεχνικϊν Απαιτιςεων”  
τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτα τεφχθ:  

 Τεχνικι Ρεριγραφι - Τεχνικζσ Απαιτιςεισ Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ, Λογιςμικοφ και 
Υπθρεςιϊν Λειτουργίασ 

 Τεχνικι Ρεριγραφι - Τεχνικζσ Απαιτιςεισ Θ/Μ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν Εγκατάςταςθσ 
Λειτουργίασ 

 

Οι προςφζροντεσ απαραιτιτωσ επί ποινι αποκλειςμοφ, κα ςυμπλθρϊνουν το ςχετικά Φφλλα 
Συμμόρφωςθσ, ψθφιακά υπογεγραμμζνα, τα οποία ζχουν αναρτθκεί, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Διακιρυξθσ.  

Με τθν Τεχνικι Ρροςφορά επί ποινι αποκλειςμοφ επίςθσ πρζπει να κατατεκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι, 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα και εντφπωσ κατά περίπτωςθ- βάςει τθσ παρ. 2.4.2.5- τα ακόλουκα: 

 Συμπλθρωμζνα και ψθφιακά  υπογεγραμμζνα τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ 

 Υπεφκυνθ διλωςθ  του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ , ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ  κα δθλϊνει: 1)τθν δζςμευςθ 
του ωσ προσ το περιεχόμενο και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των “Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν-Τεχνικϊν 
Απαιτιςεων  » τθσ διακιρυξθσ 2)ότι ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν και ότι αναλαμβάνει να 
εγκαταςτιςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία τθν εν λόγω προμικεια ςφμφωνα με τθν 
παροφςα  

 Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι των προςφερόμενων λφςεων κακϊσ και των βαςικϊν εξαρτθμάτων 
και μθχανιςμϊν αυτϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

 Υπεφκυνθ διλωςθ (του άρκρου 8 του Ν.1599/1986), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ , ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ κα δθλϊνει επί ποινι 
αποκλειςμοφ 1) τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ,  διάρκειασ τουλάχιςτον 24 μθνϊν  
και 2) τον χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του  .  

 Να κατακζςουν  Ριςτοποιθτικά ISO 9001 και ISO 14001 ι άλλα ιςοδφναμα αυτϊν που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, των 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/129708_odhgies_gia_to_eniaio_eyrvpaiko_eggrafo_symbasevn__eees_.pdf
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καταςκευαςτϊν,  όπωσ αυτά απαιτοφνται και περιγράφονται ςτουσ Ρινάκεσ Συμμόρφωςθσ και ςτισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ . 

 Να κατακζςουν  Ριςτοποιθτικό CE ι υπεφκυνθ διλωςθ πιςτότθτασ CE του καταςκευαςτι όπωσ 
αυτά απαιτοφνται και περιγράφονται ςτουσ Ρινάκεσ Συμμόρφωςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

 Να κατακζςουν  τα τεχνικά φυλλάδια του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ  ςυνοδευόμενα από 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι τα 
ςτοιχεία των προςπζκτουσ ταυτίηονται με τα επίςθμα ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου για τα 
προςφερόμενα υλικά . 

 Πςα αναφζρονται παρακάτω και αφοροφν  τα κριτιρια αξιολόγθςθσ (1.1, 1.2 , 1.3, 2.1 ,2.2 ) 

Διευκρινιςεισ για τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

Κριτιριο 1.2 & 1.3 

Ρροκειμζνου να αξιολογθκοφν τα κριτιρια ανάκεςθσ ( για τθν  Κάλυψθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του 
Εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ  κακϊσ και των  Τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Λογιςμικοφ ) , οι απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ παρζχονται ςτο τεφχοσ  «Τεχνικι Ρεριγραφι - Τεχνικζσ Απαιτιςεισ Εξοπλιςμοφ 
Ρλθροφορικισ, Λογιςμικοφ και Υπθρεςιϊν Λειτουργίασ» κακϊσ και ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ που 
τθν ςυνοδεφουν. 

Κριτιριο 1.1 

Ρροκειμζνου να αξιολογθκεί το κριτιριο ανάκεςθσ για τθν  Κάλυψθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του 
Θ/Μ Εξοπλιςμοφ, οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτο τεφχοσ  «Τεχνικι Ρεριγραφι - Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ  Θ/Μ Εξοπλιςμοφ και Υπθρεςιϊν Εγκατάςταςθσ Λειτουργίασ» κακϊσ και ςτουσ πίνακεσ 
ςυμμόρφωςθσ και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που τθν ςυνοδεφουν. 

Κριτιριο 2.1 

Ειδικότερα για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ  «Μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ  για τθν υλοποίθςθ του 
ςυςτιματοσ & του  Χρονοδιαγράμματοσ  υλοποίθςθσ» κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τθν κάλυψθ 
των παρακάτω απαιτιςεων:  

Για  τον παραπάνω λόγο κα πρζπει ο οικονομικόσ φορζασ να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ, ςε ζντυπθ 
και θλεκτρονικι μορφι, ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ακόλουκα: 

 

 Ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που κα ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ του 
ςυςτιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τόςο όςον αφορά το 
περιεχόμενό του όςο και το απαιτοφμενο χρονοδιάγραμμα παροχισ υπθρεςιϊν. Θα παρουςιάςει 
αναλυτικά τθ ςυνδεςμολογία του εξοπλιςμοφ και τουσ τρόπουσ τθσ μεταξφ τουσ επικοινωνίασ με 
διαγράμματα και τεχνικζσ περιγραφζσ. Θα αναλφςει τθ ροι εντολϊν και πλθροφοριϊν από τισ 
εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν προσ τον εξοπλιςμό και αντίςτροφα. Θ μεκοδολογία που κα 
προτείνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε διεκνϊσ αποδεκτζσ πρακτικζσ, μεκόδουσ και 
πρότυπα, τα οποία μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ & παρακολοφκθςθ 
του ςυςτιματοσ. 

 Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα  για τθν υλοποίθςθ   τθσ  προκθρυςςόμενθσ προμικειασ που κα 
ακολουκιςει, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τισ Φάςεισ 
Υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ.  

Τα ςτοιχεία κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο αναλυτικά , ϊςτε να δίνουν ςαφι εικόνα του φυςικοφ 
και οικονομικοφ αντικειμζνου τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα υλοποιιςει ςε οριςμζνο χρόνο. 

Στθν περιγραφι των φάςεων υλοποίθςθσ κα υπάρχουν πίνακεσ με τα κατ’ ελάχιςτον ηθτοφμενα 
παραδοτζα και με τα αποδεκτά ανϊτατα χρονικά περικϊρια παράδοςθσ τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Οι 
ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να ςυμμορφωκοφν πλιρωσ με τισ χρονικζσ απαιτιςεισ και τα ηθτοφμενα 
παραδοτζα. Ρλθροφορίεσ  ςφνταξθσ (δεσ παρ. 6.1.1 τθσ διακιρυξθσ) 
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Κριτιριο 2.2 

Ειδικότερα για το κριτιριο ανάκεςθσ του  «Σχιματοσ  Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ τθσ 
προμικειασ» κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με τθν κάλυψθ τθσ παρακάτω απαίτθςθσ:  

Ο οικονομικόσ φορζασ να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τθν επαρκι ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, θ 
οποία αποδεικνφεται με τθν υποβολι : 

α)Βιογραφικοφ  ςθμειϊματοσ του Υπεφκυνου του  Ζργου 
 
- Υπεφκυνοσ Ζργου (ΥΕ -  project manager), ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία και ευκφνθ τθσ 
διαχείριςθσ και διοίκθςθσ των εργαςιϊν του Αναδόχου, του χρονοπρογραμματιςμοφ και τθσ προόδου του 
ζργου, του ςυντονιςμό όλων των μελϊν τθσ ομάδασ Ζργου, τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των παραδοτζων 
και τθσ τιρθςθσ όλων των προδιαγραφϊν πλθρότθτασ που κζτει θ Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τθσ 
εκπροςϊπθςθσ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
 
β)Υπεφκυνθσ  διλωςθσ του οικονομικοφ φορζα με τθν οποία να βεβαιϊνεται  ότι το πρόςωπο που κα 
αναλάβει χρζθ Υπεφκυνου Ζργου , ζχει  

 τθν απαραίτθτθ πενταετι εμπειρία ςτθ διοίκθςθ / ςυντονιςμό / διαχείριςθ /  υλοποίθςθ και ςτθν 
λειτουργία  εφαρμογϊν αντίςτοιχων εννοιολογικά και μεκοδολογικά με τθν προκθρυςςόμενθ 
προμικεια . 

κακϊσ  

 και τθν ςυμμετοχι του ςε τουλάχιςτον μία (1) εφαρμογι αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και 
μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με τθν προκθρυςςόμενθ προμικεια , τα τελευταία πζντε (5) ζτθ, 
ςε ρόλο Υπεφκυνου Ζργου ι Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου 

ειδάλλωσ κάκε άλλο ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθν εμπειρία  και τθν ςυμμετοχι του υποψιφιου ςτθν άνω 
απαίτθςθ.  

[ Ωσ Υπεφκυνοσ του Ζργου, κα πρζπει να διακζτει πενταετι (5) εμπειρία ςτθ διοίκθςθ / ςυντονιςμό / 
διαχείριςθ /  υλοποίθςθ και ςτθν λειτουργία  εφαρμογϊν αντίςτοιχων εννοιολογικά και μεκοδολογικά 
με τθν προκθρυςςόμενθ προμικεια . 
Θ  ζννοια «αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με τθν προκθρυςςόμενθ» 
αφορά εφαρμογζσ δικτυακϊν και υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων , ςυςτθμάτων κεντρικοφ ελζγχου 
οδοφωτιςμοφ ι γενικότερα εφαρμογζσ ςυςτθμάτων Ευφυϊν μεταφορϊν (Intelligent Transportation 
Systems -ITS) *όπωσ ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτάκμευςθσ, πλθροφόρθςθσ επιβατϊν & οδθγϊν, δθμοτικϊν 
ςτόλων, ελζγχου πρόςβαςθσ & αςτυνόμευςθσ ,ελζγχου φωτεινισ ςθματοδότθςθσ, εντοπιςμοφ & 
διαχείριςθσ ςυμβάντων, διαχείριςθσ κυκλοφορίασ κλπ) 

Στοιχείο Τεκμθρίωςθσ τθσ ανωτζρω εμπειρίασ αποτελεί θ ςυμμετοχι του ςε τουλάχιςτον μία (1) 
εφαρμογι αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με τθν προκθρυςςόμενθ , τα 
τελευταία πζντε (5) ζτθ, ςτο οποίο να είχε ρόλο Υπεφκυνου Ζργου ι Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου. + 
 

γ) Βιογραφικοφ  ςθμειϊματοσ του Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου 

[- Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ (ΕΥ), ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι επιςτθμονικι ευκφνθ του Ζργου και των 
εργαςιϊν του Αναδόχου, κα ορίηει τισ κατευκφνςεισ και τισ προδιαγραφζσ των επιμζρουσ παραδοτζων, κα 
προτείνει λφςεισ και κα παίρνει αποφάςεισ ςε ςχζςθ με μεκοδολογικά προβλιματα που τυχόν 
προκφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα παρζχει ad hoc εμπειρογνωμοςφνθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
του Ζργου ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ, και κα ςυνεργάηεται με τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου και 
τουσ εμπειρογνϊμονεσ για ηθτιματα επιςτθμονικισ αρτιότθτασ των παραδοτζων και άρτιασ εφαρμογισ 
των εργαλείων / μεκοδολογιϊν ςτο Ζργο ςυνολικά.] 
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δ)Υπεφκυνθσ διλωςθσ του οικονομικοφ φορζα με τθν οποία να βεβαιϊνεται  ότι το πρόςωπο που κα 
αναλάβει χρζθ Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου , ζχει  

 ςυμμετάςχει ςε τουλάχιςτον μία (1) εφαρμογι αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ 
περιεχομζνου με τθν προκθρυςςόμενθ προμικεια , τα τελευταία πζντε (5) ζτθ, ςε ρόλο 
Υπεφκυνου Ζργου ι Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου 

Κάκε άλλο ςτοιχείο που τεκμθριϊνει  τθν ςυμμετοχι του υποψιφιου ςτθν άνω απαίτθςθ.  

[Στοιχείο Τεκμθρίωςθσ τθσ εμπειρίασ του (ΕΥ)   αποτελεί θ ςυμμετοχι του ςε τουλάχιςτον μία (1) 
εφαρμογι αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με το προκθρυςςόμενο , τα 
τελευταία πζντε (5) ζτθ, ςτο οποίο να είχε ρόλο Υπεφκυνου Ζργου ι Επιςτθμονικοφ Υπεφκυνου. ] 
 

ε) Ρίνακασ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου 

Για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία όπωσ ο ρόλοσ, θ Φάςθ ςτθν οποία κα 
ςυμμετζχει, το αντικείμενο εργαςιϊν, το εφροσ εμπλοκισ τουσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου και τα ειδικά 
κακικοντα που κατά περίπτωςθ κα αναλάβουν, ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ, το επίπεδο εκπαίδευςθσ, 
εμπειρίασ κλπ. 
Στθν καταγραφι τθσ ομάδασ του ζργου κα πρζπει ρθτϊσ να ςυμπεριλθφκεί ο Υπεφκυνοσ του ζργου από 
τθν πλευρά του Αναδόχου και ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ, οι οποίοι κα αναλάβουν τθν απευκείασ 
επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που 
άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του ςυςτιματοσ. 

Τυχόν αλλαγι του προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ο  Υπεφκυνοσ Ζργου και ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ , κα πρζπει, ςε περίπτωςθ που τουσ ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, να μποροφν  να παρουςιαςτοφν  ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ ςαράντα 
οκτϊ (48) ωρϊν, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ ανάγκθσ να διαςφαλίηεται θ άμεςθ πρόςβαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ ςτισ υπθρεςίεσ τουσ . 

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΟΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΝ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΗΟΝΤΑΙ  

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

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

Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να υποβάλλει ζγγραφθ Οικονομικι Ρροςφορά ςφμφωνα με 
το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ  τθσ διακιρυξθσ, ωσ εξισ: 

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ που παράγει το ΕΣΘΔΘΣ και το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο 
Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Διμου, όπου κα υπάρχει ςυνθμμζνα ςτο ςφςτθμα του ΕΣΘΔΘΣ 
(ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι κα δίνεται ςε ευρϊ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 
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Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 

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

Θ υποβολι τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα γίνει απαραίτθτα ςτο Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ 
Υπθρεςίασ. 

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

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

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

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

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

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

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

δ) ςτθν οποία εμπεριζχεται και εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 





 

Σελίδα 35 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»  
4 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν ςτισ 26-07-2018 και ϊρα 11.00 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ  και βακμολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν 
απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
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δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμϊν  προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μικρότερο 
λόγο τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ προσ τθ βακμολογία τθσ. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τον ίδιο λόγο τιμισ προσ βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι και βακμολογία, θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν 
των οικονομικϊν φορζων.  

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 
του ν. 4412/2016 όπωσ αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3 τθσ παροφςθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75 ζωσ 78 όπωσ αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4 – 2.2.8. 
τθσ παροφςθσ. 

ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΘ: Από τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου που κα προςκομιςκοφν, κα πρζπει να 
αποδεικνφεται ότι, τόςο το δικαίωμα ςυμμετοχισ όςο και οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ 
κακορίηονται ςτθν παροφςα, ςυνζτρεχαν και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ του (παρ. 1 
άρκρου 104 του ν. 4412/16). 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 και επόμενα του ν. 4412/2016. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με 
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι 
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ 
αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ 
αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ 
ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 
κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον 
προμθκευτι. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art360
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Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.  

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 
4412/2016. 

 3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

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

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

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

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α, το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
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περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι 
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

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

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ και το περιεχόμενό τθσ να είναι ςφμφωνο με τα λοιπά ςτοιχεία που παρατίκενται ςτο 
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου και είναι 
διάρκειασ τουλάχιςτον 34 μθνϊν . 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ 
τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

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

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ ανωτζρου παραγράφου  ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί 
υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art18_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_th
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4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

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

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

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

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ. Ο εν λόγω τρόποσ 
πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων μετά τθν εκάςτοτε παραλαβι 
τμιματοσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου  και εξόφλθςθ 100% του τμιματοσ τθσ προμικειασ που 
παρελιφκθ οριςτικά. 

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

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

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

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

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ επί όλων των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτον παρόντα νόμο, ανεξάρτθτα 
από τθν πθγι προζλευςθσ χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ του πζμπτου εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ. Θ κράτθςθ αυτι υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ 

δ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.  

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

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

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

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

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και 
δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.  

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_11_b
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο  

6.1.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα δφο (32) μινεσ . Το εν λόγω χρονικό διάςτθμα αρχίηει 
από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια τθσ εκτζλεςθσ  τθσ προμικειασ  ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  
ωσ εξισ:  

Ακολουκεί ςυνοπτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφι των  διακριτϊν φάςεων υλοποίθςθσ 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ 

 

Μινεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ….. ….. 30 31 32 

Φάςθ                

1. Μελζτθ Εφαρμογισ                

2. Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε 
λειτουργία εξοπλιςμοφ  

               

3. Ρρομικεια , Ραραμετροποίθςθ, Ζλεγχοσ 
και Ολοκλιρωςθ και Εφαρμογϊν 

               

4. Εκπαίδευςθ και Ριλοτικι Λειτουργία                

5. Λειτουργία           ….. ……    

6. Δράςεισ Ενθμζρωςθσ                

 
Στο πλαίςιο τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ κα υλοποιθκοφν - περιγραφοφν, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα:  

• επικαιροποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και περιγραφι πικανϊν αλλαγϊν που μπορεί να ζχουν 
προκφψει από τθν προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ αυτό να αλλάηει τθν οικονομικι και τεχνικι λφςθ 
του ςυςτιματοσ) 

• οριςτικοποίθςθ - ιεράρχθςθ των επιχειρθςιακϊν, λειτουργικϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ 
εγκατάςταςθσ  

• καταγραφι και ανάλυςθ των απαιτιςεων του Διμου  

• μεκοδολογία ελζγχου αποδοχισ, όπου κα κακορίηονται  οι προδιαγραφζσ και τα χρονοδιαγράμματα για 
τα ςενάρια δοκιμισ των επιμζρουσ εφαρμογϊν και του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ωσ ολότθτα όπωσ 
και για ςενάρια δοκιμισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ που κα τοποκετθκεί ςτουσ πεηόδρομουσ και 
επικοινωνίασ του με το Κζντρο Ελζγχου 

• μεκοδολογία, πρόγραμμα και υλικό τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν, αφοφ εξεταςτεί το επίπεδό τουσ και 
γίνουν οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ  

• περιγραφι του τρόπου (διαδικαςίεσ, μζςα, πόροι) λειτουργίασ του ζργου για τουσ 24 μινεσ 

• προςδιοριςμόσ του είδουσ των δεδομζνων των ςυςτιματοσ που κα  διακζτονται δθμόςια (ανοικτά 
δεδομζνα), ςφμφωνα με το Ν. 4305/2014 

• τελικό πλάνο ενεργειϊν και δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ 

• αναλυτικι περιγραφι του τελικοφ χρονοδιαγράμματοσ όλων των Φάςεων του ςυςτιματοσ 

 

 Oι οκτϊ (8) πρϊτοι μινεσ αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ ενϊ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα 
πρζπει να λειτουργιςει τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ πεηοδρόμων για άλλουσ είκοςι 
τζςςερισ (24) μινεσ ςτθ λογικι του Build Operate and Transfer. 

Ο χρόνοσ υλοποίηςησ τησ προμήθειασ δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ οκτώ (8) μήνεσ, ενώ ο χρόνοσ 
λειτουργίασ  τησ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ   κα είναι απαραίτθτα  είκοςι τζςςερισ (24) μήνεσ. 
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Οι χρόνοι των επιμζρουσ φάςεων για τθν υλοποίθςθ τησ προμήθειασ είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι μποροφν να προςφζρουν μικρότερουσ χρόνουσ, αρκεί να μποροφν να πείςουν για αυτό την 
Αναθζτουςα Αρχή. 

Ακολουκεί ςυνοπτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφι των ελάχιςτων διακριτϊν φάςεων υλοποίθςθσ με 
ςτόχο τθν παράδοςθ ενόσ καλϊσ οριςμζνου λειτουργικοφ αποτελζςματοσ, εντόσ των προκεςμιϊν του 
χρονοδιαγράμματοσ.  

Στθν περιγραφι των φάςεων υπάρχουν πίνακεσ με τα κατ’ ελάχιςτον ηθτοφμενα παραδοτζα και με τα 
αποδεκτά ανϊτατα χρονικά περικϊρια παράδοςθσ τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Οι ςυμμετζχοντεσ 
οφείλουν να ςυμμορφωκοφν πλιρωσ με τισ χρονικζσ απαιτιςεισ και τα ηθτοφμενα παραδοτζα. 

Στθν προςφορά τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να παρακζςουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

εργαςιϊν, ςυμβατό με τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ ζργου που κα ακολουκθκεί. 

Αναλυτικό ςυνοπτικό χρονοδιάγραμμα κάκε φάςθσ 

 

Φάζη Νο: 1
η
 Σίηλορ: Μελέηη Εθαπμογήρ 

Διάπκεια: 4 μήνερ Μήναρ Έναπξηρ: 1 Μήναρ Λήξηρ: 4 

ηόσοι: Στόχοσ τθσ Φάςθσ 1 είναι θ ςφνταξθ ενόσ εγχειριδίου αναφοράσ που κα αποτυπϊνει το 
ςφνολο των βθμάτων και διαδικαςιϊν που κα ακολουκθκοφν ςτο ζργο προκειμζνου να 
επιτευχκεί άρτια υλοποίθςθ και κα προςδιορίηει τουσ πικανοφσ κινδφνουσ αςτοχίασ τθσ 
πράξθσ. 

Πεπιγπαθή: Θ μελζτθ εφαρμογισ κα περιλαμβάνει:  

1) επικαιροποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και περιγραφι πικανϊν αλλαγϊν που 
μπορεί να ζχουν προκφψει από τθν προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ αυτό να αλλάηει τθν 
οικονομικι και τεχνικι λφςθ του ςυςτιματοσ) 

2) οριςτικοποίθςθ - ιεράρχθςθ των επιχειρθςιακϊν, λειτουργικϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων 
τθσ εγκατάςταςθσ  

3) καταγραφι και ανάλυςθ των απαιτιςεων του Διμου  

4) μεκοδολογία ελζγχου αποδοχισ, όπου κα κακορίηονται  οι προδιαγραφζσ και τα 
χρονοδιαγράμματα για τα ςενάρια δοκιμισ των επιμζρουσ εφαρμογϊν και του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ωσ ολότθτα όπωσ και για ςενάρια δοκιμισ λειτουργίασ του 
εξοπλιςμοφ που κα τοποκετθκεί ςτουσ πεηόδρομουσ και επικοινωνίασ του με το Κζντρο 
Ελζγχου 

5) μεκοδολογία, πρόγραμμα και υλικό τθσ εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν, αφοφ εξεταςτεί το 
επίπεδό τουσ και γίνουν οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ  

6) περιγραφι του τρόπου (διαδικαςίεσ, μζςα, πόροι) λειτουργίασ του ζργου για τουσ 24 μινεσ 

7) προςδιοριςμόσ του είδουσ των δεδομζνων των ςυςτιματοσ που κα  διακζτονται δθμόςια 
(ανοικτά δεδομζνα), ςφμφωνα με το Ν. 4305/2014 

8) τελικό πλάνο ενεργειϊν και δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ 

9) Αναλυτικι περιγραφι του τελικοφ χρονοδιαγράμματοσ όλων των Φάςεων του ςυςτιματοσ 

Παπαδοηέα:  Μελζτθ Εφαρμογισ 

 

 

Φάζη Νο: 2
η
 Σίηλορ: Ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και θέζη ζε λειηοςπγία 

εξοπλιζμού 

Διάπκεια: 6 μήνερ Μήναρ Έναπξηρ: 3 Μήναρ Λήξηρ: 8 

ηόσοι: Στόχοσ τθσ Φάςθσ 2 αποτελεί θ προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του 
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ πεδίου τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ.  

Πεπιγπαθή: Στθν Φάςθ 2 κα πραγματοποιθκεί:  

 θ προμικεια του εξοπλιςμοφ, 

 πλάνο εγκαταςτάςεων εξοπλιςμοφ που αφορά τθ διαχείριςθ τθσ ελεγχόμενθσ 
πρόςβαςθσ οχθμάτων ςε πεηοδρόμουσ (κάμερεσ με ιςτοφσ, κολωνάκια, 3G modems, 
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Φάζη Νο: 2
η
 Σίηλορ: Ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και θέζη ζε λειηοςπγία 

εξοπλιζμού 

Διάπκεια: 6 μήνερ Μήναρ Έναπξηρ: 3 Μήναρ Λήξηρ: 8 

κζντρο Ελζγχου) , 

 εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ που αφορά το 
ςφςτθμα, 

 Ριςτοποίθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ μζςω ελζγχων δοκιμϊν. 

Παπαδοηέα:  Εγκατεςτθμζνοσ και παραμετροποιθμζνοσ εξοπλιςμόσ, ςε λειτουργικι ετοιμότθτα 

 Εγχειρίδια καταςκευαςτϊν εξοπλιςμοφ 

 Τεκμθρίωςθ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ διαχείριςθσ 
εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ ςτο Κζντρο Ελζγχου 

 

 

Φάζη Νο: 3
η
 Σίηλορ: Ππομήθεια, Παπαμεηποποίηζη, Έλεγσορ και 

Ολοκλήπωζη Τποζςζηημάηων και Εθαπμογών 

Διάπκεια: 6 μήνερ Μήναρ Έναπξηρ: 3 Μήναρ Λήξηρ: 8 

ηόσοι: Στόχοσ τθσ Φάςθσ 3 είναι θ προμικεια, θ παραμετροποίθςθ, ο ζλεγχοσ και θ ολοκλιρωςθ 
όλων των επιμζρουσ εφαρμογϊν ςε μία ενιαία λογικι και φιλοςοφία. Στθν φάςθ αυτι κα 
πραγματοποιθκοφν και όλοι οι ζλεγχοι δοκιμϊν για το ςφνολο των εφαρμογϊν. 

Πεπιγπαθή: Στθν Φάςθ 3 περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ δράςεισ:  

1) Ρρομικεια, Ραραμετροποίθςθ / προςαρμογι Εφαρμογϊν  

2) Μεμονωμζνοσ ζλεγχοσ (unit/system testing) εφαρμογϊν (με βάςθ ςενάρια ελζγχου 
μεμονωμζνθσ λειτουργικότθτασ)  

3) ενοποίθςθ υποςυςτθμάτων ςε ‘τελικζσ’ Εφαρμογζσ (System Integration)  

4) ζλεγχοσ ορκότθτασ λειτουργίασ ενοποιθμζνων εφαρμογϊν  

5) τεκμθρίωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ των εφαρμογϊν κακϊσ και τθσ 
βάςθσ δεδομζνων  

Παπαδοηέα:  Εφαρμογι Ελζγχου Ρρόςβαςθσ Οχθμάτων και Διαχείριςθσ Συςτιματοσ  

 Εφαρμογι Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν 

 Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ Μεμονωμζνων Λφςεων 

 Τεκμθρίωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ των εφαρμογϊν κακϊσ και 
τθσ βάςθσ δεδομζνων 

 

Φάζη Νο: 4
η
 Σίηλορ: Εκπαίδεςζη και Πιλοηική Λειηοςπγία 

Διάπκεια: 4 μήνερ Μήναρ Έναπξηρ: 9/31 Μήναρ Λήξηρ: 10/32 

ηόσοι:  Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν: Κατάρτιςθ ολιγομελοφσ ομάδασ που κα αναλάβει ςτθ 
ςυνζχεια τθν εποπτεία του ςυςτιματοσ (διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, εξζλιξθ) και κα 
επιτελζςει βαςικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ των υπολοίπων χρθςτϊν 

 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν: Κατάρτιςθ των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ 

 Ριλοτικι Λειτουργία: Εντοπιςμό προβλθμάτων ςτθν λειτουργία, επίλυςθ τουσ 
κακϊσ και On the job training για όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ όλων των 
κατθγοριϊν, προκειμζνου να εξοικειωκοφν καλφτερα ςτθν λειτουργία του 
ςυςτιματοσ 
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Φάζη Νο: 4
η
 Σίηλορ: Εκπαίδεςζη και Πιλοηική Λειηοςπγία 

Διάπκεια: 4 μήνερ Μήναρ Έναπξηρ: 9/31 Μήναρ Λήξηρ: 10/32 

Πεπιγπαθή:  Θ εκπαίδευςθ κα περιλαμβάνει:  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει: 

1) Τθν εκπαίδευςθ τεςςάρων (4) ςτελεχϊν ςτισ τεχνολογικζσ υποδομζσ και ςτθ διαχείριςθ 
των ςυςτθμάτων που κα εγκαταςτακοφν, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ωρϊν ςυνολικά.  

2) Τθν εκπαίδευςθ δζκα (10) χρθςτϊν βάςθ εγχειριδίων (ςτα Ελλθνικά), ςτθ χριςθ των 
εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν, διάρκειασ τουλάχιςτον τριάντα (30) ωρϊν ςυνολικά.  

3) Στθν «Τεκμθρίωςθ» του ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ κα περιλαμβάνονται και τα 
εγχειρίδια / υλικό τθσ εκπαίδευςθσ.   

4) Θ πιλοτικι λειτουργία κα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων βελτιϊςεισ, επίλυςθ 
προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν, ςυλλογι παρατθριςεων,  διόρκωςθ / διαχείριςθ 
λακϊν όπωσ και προτάςεισ για μζτρα αςφαλείασ του ςυςτθμάτων / δεδομζνων / 
μεταδεδομζνων, προτάςεισ για τυποποιθμζνθ μεκοδολογία ελζγχου τουσ ςυςτιματοσ και 
διαδικαςιϊν όπωσ και προτάςεισ για τθν αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ μετά από 
καταςτροφι / αςτοχία / παραβίαςθ οποιαςδιποτε μορφισ. 

Οι ενζργειεσ τθσ εκπαίδευςθσ και πιλοτικισ λειτουργίασ κα λάβουν χϊρα ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Διμου και κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα 
τεςςάρων (4) μθνϊν (2 μινεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ και 2 μινεσ Εκπαίδευςθσ). 

Παπαδοηέα:  Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ 

 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

 Εκπαιδευτικό υλικό 

o Εγχειρίδια Χρθςτϊν (User manuals) 

o Εγχειρίδια Διαχειριςτϊν (Administrator Manuals) 

 Αναφορά Ριλοτικισ Λειτουργίασ, θ οποία κα περιλαμβάνει παρουςίαςθ των 
προβλθμάτων και των τρόπων επίλυςθσ τουσ 

 

Φάζη Νο: 5
η
 Σίηλορ: Λειηοςπγία του Συςτιματοσ  

Διάπκεια: 24 μήνερ Μήναρ Έναπξηρ : 9 Μήναρ Λήξηρ: 32 

ηόσοι: Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν παραγωγικι λειτουργία του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Ρεηοδρόμων για είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ 

Πεπιγπαθή: Στθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ θ λειτουργία κα περιλαμβάνει:  

1) Τθ λειτουργία των εφαρμογϊν. Ειδικότερα κατά τθν 24μθνθ λειτουργία ο Ανάδοχοσ κα 
είναι υπεφκυνοσ για τθν παραγωγικι λειτουργία των εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ 

2) Τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ. Ειδικότερα κατά τθν 24μθνθ λειτουργία ο Ανάδοχοσ κα 
είναι υπεφκυνοσ για τθν παραγωγικι λειτουργία του εξοπλιςμοφ του ςυςτιματοσ 

3) Τθ λειτουργία του Κζντρου Ελζγχου επί 24ϊρου βάςεωσ για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδασ (24x7). Ειδικότερα κατά τθν 24μθνθ λειτουργία ο Ανάδοχοσ κα ςτελεχϊςει με 
δικό του προςωπικό το Κζντρο Ελζγχου το οποίο κα ςυντονίηει το ςφνολο των λειτουργιϊν 
του Συςτιματοσ και κα παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο. 

4) Μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ με μετριςιμουσ ςτόχουσ και 
καταγραφι του μεγζκουσ τθσ ςυνειςφοράσ του ςυςτιματοσ ςτα ςχζδια του Διμου 

Παπαδοηέα:  Αναφορά και Τεκμθρίωςθ Ρροβλθμάτων Λειτουργίασ 

 Μελζτθ Αποτελεςμάτων 

 

Φάζη Νο: 6
η
 Σίηλορ: Δπάζειρ Ενημέπωζηρ 

Διάπκεια: 1 μήναρ Μήναρ Έναπξηρ: 9 Μήναρ Λήξηρ: 10 
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ηόσοι: Θ υλοποίθςθ προγράμματοσ δράςεων προϊκθςθσ και προβολισ των αποτελεςμάτων του 
ςυςτιματοσ, οι οποίεσ κα αποςκοποφν ςτθν κοινοποίθςθ των ςτόχων και των 
αποτελεςμάτων του ςυςτιματοσ ςε όςο το δυνατό μεγαλφτερεσ ομάδεσ ατόμων / πολιτϊν 
που ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ομάδεσ ςτόχουσ (πολίτεσ, επιχειριςεισ, ςυλλογικοί Φορείσ 
επαγγελματικϊν τάξεων κλπ). Με τισ προωκθτικζσ αυτζσ δράςεισ επιδιϊκεται να αυξθκεί 
το ποςοςτό των πολιτϊν που κα είναι ενθμερωμζνοι για τισ βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ που 
τουσ παρζχονται μζςω τθσ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ. 

Πεπιγπαθή: Στθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ κα πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα:  

1) Διοργάνωςθ ενθμερωτικισ θμερίδασ  

2) ςχεδιαςμόσ και αναπαραγωγι υλικοφ προβολισ  

3) Ραραγωγι Εντφπου Ενθμζρωςθσ 

Παπαδοηέα:  Δράςεισ Ενθμζρωςθσ 

 

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

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

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

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι του εξοπλιςμοφ   γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου).  

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν  διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται μακροςκοπικά και 
πρακτικι δοκιμαςία.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ όλων των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο. 

Εφόςον ο προμθκευτισ δεν ειδοποιιςει ζγκαιρα τον Διμο για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει τα υλικά, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ 
αρχίηει από τθν θμερομθνία που θ επιτροπι παραλαβισ είναι ςε κζςθ να προβεί ςτθ διαδικαςία 
παραλαβισ 

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

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

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

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

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

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΛΑΛΣΑΛΩΝ 

 

 

ΚΑΛΟΓΛΑΝΝΘΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ 
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Αποφαςίςκθκε, αναγνϊςκθκε και υπογράφεται. 

 

 

H ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ  ΕΡΛΤΟΡΘ 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΑ ΜΕΛΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΔΔΔ  (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 

*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων: Οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ, ιτοι 
τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ (βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Παραρτιματοσ 2 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕ που κα 
ανταποκρίνεται: α+ ςτισ καταςτάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ 
τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα  κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που 
ζχουν κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. Σο περιεχόμενο του αρχείου είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ 
διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.+ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛI 

Ρεριγραφι φυςικοφ  αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

τθσ 

ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ  των 
πεηοδρομθμζνων ηωνϊν του κζντρου  τθσ πόλθσ τθσ Λάριςασ 

Το αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ εγκατάςταςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ Ελεγχόμενθσ Ρρόςβαςθσ 
Οχθμάτων ςε δφο πεηοδρομθμζνεσ ηϊνεσ  του κζντρου τθσ πόλθσ τθσ Λάριςασ που βρίςκονται βόρεια και 
νότια τθσ οδοφ Κφπρου και ςυγκεκριμζνα  

τθσ Νότιασ ηϊνθσ που περικλείεται μεταξφ των οδϊν Ραπαναςταςίου , Κφπρου, Ραναγοφλθ και 
Μανδθλαρά  

 

(απόςπαςμα Νότιασ ηϊνθσ) 

και τθσ 

Βόρειασ ηϊνθσ που περικλείεται μεταξφ των οδϊν Μανωλάκθ , Γεωργιάδου , Διμθτρασ, Βφρωνοσ, 
Ολφμπου και Κφπρου 
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(Απόςπαςμα Βόρειασ ηϊνθσ) 

Θ νότια ηϊνθ περιλαμβάνει αρχικά δεκαεπτά (17) ειςόδουσ ελζγχου, όπωσ 
αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω πίνακα 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοι 

ΚΟΥΜΑ 2 1 ,15 

ΡΑΤΟΚΛΟΥ 4 4,5,8,12 

ΡΑΡΑΚΥΙΑΗΘ 4 2,3,9,14 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΟΥ 2 6,7 

ΑΣΚΛΘΡΙΟΥ 2 11,16 

ΟΥΣΒΕΛΤ 1 10 

ΡΩΤΟΡΑΡΑΔΑΚΘ 1 13 

ΕΜΟΥ 1 17 

 

και διαςχίηεται κατά μικοσ από τθν οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου  (οδό αποκλειςτικισ διζλευςθσ ΜΜΜ & 
Ταξί) ςφμφωνα με το Σχζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ που κα υλοποιιςει θ πόλθ τθσ Λάριςασ.  

Για τθν νότια ηϊνθ υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότθτεσ: 

Ρ1/   εφαρμογι τθσ ανωτζρω πρόταςθσ των δεκαεπτά (17) πυλϊν ειςόδων ελζγχου ςτθν περιοχι 

Ρ2/  Στθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι υπάρχει θ εναλλακτικι δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςτακερϊν κολωνακίων 
ςτθν διαςταφρωςθ των οδϊν ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ και ΡΑΤΟΚΛΟΥ (Νο 4 –όπωσ ςυμβαίνει ςιμερα) 
και μείωςθσ τθσ αρχικισ πρόταςθσ Ρ1 ςε δεκαζξι πφλεσ ειςόδου. 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοι 
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ΚΟΥΜΑ 2 1 ,15 

ΡΑΤΟΚΛΟΥ 3 5,8,12 

ΡΑΡΑΚΥΙΑΗΘ 4 2,3,9,14 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΟΥ 2 6,7 

ΑΣΚΛΘΡΙΟΥ 2 11,16 

ΟΥΣΒΕΛΤ 1 10 

ΡΩΤΟΡΑΡΑΔΑΚΘ 1 13 

ΕΜΟΥ 1 17 

 

Ρ3/   εφαρμογι  είτε τθσ Ρ1 είτε  τθσ Ρ2 με πρόςκεςθ μίασ μόνο επιπλζον πφλθσ ειςόδου ελζγχου ςτθν 
διαςταφρωςθ των οδϊν ΚΟΥΜΑ και ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , για τον πλιρθ ζλεγχο τθσ πλατείασ Σάπκα. 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοσ 

ΚΟΥΜΑ 1 38 

 

Θ  διαςταφρωςθ  των οδϊν ΚΟΥΜΑ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ προτείνεται να κλειςτεί με ςτακερά 
κολωνάκια.( δεν ζχει αρικμθκεί ςαν πφλθ ειςόδου) 

Ρ4/   εφαρμογι είτε τθσ Ρ1 είτε τθσ Ρ2 είτε  τθσ Ρ3 με πρόςκεςθ μίασ μόνο επιπλζον πφλθσ ειςόδου 
ελζγχου ςτθν διαςταφρωςθ των οδϊν ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ και ΚΥΡΟΥ. 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοσ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 1 37 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ πφλθ ειςόδου ελζγχου μπορεί να μπαίνει ςε λειτουργία μετά τθν λιξθ του ωραρίου 
λειτουργίασ των ΜΜΜ και να ςυμβάλει ςτον ζλεγχο τθσ περιοχισ τισ νυχτερινζσ ϊρεσ. 

Επιπλζον υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ  τθσ νότιασ ηϊνθσ περιλαμβάνοντασ και τθν οδό ΚΟΥΜΑ από το 
φψοσ τθσ οδοφ Ραναγοφλθ ζωσ τθν οδό Λάμπρου Κατςϊνθ. Θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ αφορά 

Ρ5 / εφαρμογι είτε τθσ Ρ1 είτε τθσ Ρ2, είτε τθσ Ρ3 με πρόςκεςθ τεςςάρων επιπλζον πυλϊν ειςόδου 
ελζγχου 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοι 

ΚΟΥΜΑ 4 43,44,45,46 
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Ρφλεσ ειςόδου Νότιασ ηϊνθσ 

 

 

Θ βόρεια  ηϊνθ περιλαμβάνει δεκαεννζα (19) ειςόδουσ ελζγχου, όπωσ 
αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω πίνακα 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοι 

ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 19 

ΑΡΟΛΛΩΝΟΣ 1 18 

ΘΦΑΙΣΤΟΥ 1 26 

ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 4 27,28,29,36 

ΦΙΛΕΛΛΘΝΩΝ  1 35 

ΒΥΩΝΟΣ 1 34 

ΛΑΡΘΘΩΝ 2 31,33 

ΡΑΝΟΣ 2 20,25 

ΕΜΟΥ 2 21,24 

ΑΝΔΟΥΤΣΟΥ 2 22,23 
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ΜΘΤ. ΑΣΕΝΙΟΥ 1 30 

 

και διαςχίηεται κατά μικοσ από τον άξονα Βενιηζλου-Φιλελλινων  (οδοί  αποκλειςτικισ διζλευςθσ ΜΜΜ 
& Ταξί) ςφμφωνα με το Σχζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ που κα υλοποιιςει θ πόλθ τθσ Λάριςασ. 

Για τθν βόρεια  ηϊνθ υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότθτεσ: 

Ρ6/ εφαρμογι τθσ ανωτζρω πρόταςθσ των δεκαεννιά  (19) πυλϊν ειςόδων ελζγχου ςτθν περιοχι 

Ρ7/ Στθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι υπάρχει θ εναλλακτικι δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςτακερϊν κολωνακίων 
ςτθν διαςταφρωςθ των οδϊν ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ και ΦΙΛΕΛΛΘΝΩΝ (Νο 36 –όπωσ ςυμβαίνει ςιμερα) και μείωςθσ 
τθσ αρχικισ πρόταςθσ Ρ6 ςε δεκαοκτϊ  πφλεσ ειςόδου. 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοι 

ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 19 

ΑΡΟΛΛΩΝΟΣ 1 18 

ΘΦΑΙΣΤΟΥ 1 26 

ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 4 27,28,29 

ΦΙΛΕΛΛΘΝΩΝ  1 35 

ΒΥΩΝΟΣ 1 34 

ΛΑΡΘΘΩΝ 2 31,33 

ΡΑΝΟΣ 2 20,25 

ΕΜΟΥ 2 21,24 

ΑΝΔΟΥΤΣΟΥ 2 22,23 

ΜΘΤ. ΑΣΕΝΙΟΥ 1 30 

 

Θ  διαςταφρωςθ  των οδϊν ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ και ΦΙΛΕΛΛΘΝΩΝ προτείνεται να κλειςτεί με ςτακερά κολωνάκια.( 
δεν ζχει αρικμθκεί ςαν πφλθ ειςόδου- δίπλα τθσ πφλθσ 36) 

Ρ8/ εφαρμογι  είτε τθσ Ρ6 είτε  τθσ Ρ7 με πρόςκεςθ μίασ μόνο επιπλζον πφλθσ ειςόδου ελζγχου ςτθν 
διαςταφρωςθ των οδϊν ΔΘΜΘΤΑΣ και ΒΥΩΝΟΣ .  

Σφμφωνα με το Σχζδιο Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ , το τμιμα τθσ οδοφ ΔΘΜΘΤΑΣ από τθν οδό 
ΒΥΩΝΟΣ ζωσ τθν οδό ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ κα υλοποιθκεί ωσ πεηόδρομοσ, απαγορεφοντασ τθν κυκλοφορία των Ι.Χ. 
και των Αςτικϊν Λεωφορείων. 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοσ 

ΔΘΜΘΤΑΣ 1 40 

 

Ρ9/ εφαρμογι  είτε τθσ Ρ6 είτε  τθσ Ρ7 είτε τθσ Ρ8  με πρόςκεςθ μίασ μόνο επιπλζον πφλθσ ειςόδου 
ελζγχου ςτθν διαςταφρωςθ των οδϊν ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ  και ΟΛΥΜΡΟΥ .  

Θ ςυγκεκριμζνθ πφλθ ειςόδου ελζγχου μπορεί να μπαίνει ςε λειτουργία μετά τθν λιξθ του ωραρίου 
λειτουργίασ των ΜΜΜ και να ςυμβάλει ςτον ζλεγχο τθσ περιοχισ τισ νυχτερινζσ ϊρεσ. 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοσ 

ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 1 39 
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Ρ10/ Εναλλακτικά προτείνεται και θ πρόςκεςθ δφο επιπλζον πυλϊν ειςόδου ελζγχου πρόςβαςθσ ςτθν 
περιοχι δυτικά και ανατολικά του Ι.Ν. του Αγίου Αχιλλίου. 

πεηόδρομοσ Ρφλεσ ειςόδου είςοδοι 

Δυτικι & ανατολικι 
πρόςβαςθ ςτθν περιοχι του 

Ι.Ν. του Αγίου Αχιλλίου  

 

2 

 

41,42 

 

 

Ρφλεσ ειςόδου Βόρειασ ηϊνθσ 
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Οι ανωτζρω προτάςεισ αφοροφν τθν υλοποίθςθ τριάντα τεςςάρων (34) πυλϊν ελζγχου , το ελάχιςτο, ζωσ 
τθν υλοποίθςθ (46) ςαράντα ζξι πυλϊν ειςόδου , το μζγιςτο, για τθν κάλυψθ όλθσ τθσ  πεηοδρομθμζνθσ 
περιοχισ του κζντρου τθσ Λάριςασ . Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ ςαράντα τριϊν  (43) 
κζςεων ελζγχου ειςόδου πεηοδρόμων. Θ οριςτικι απόφαςθ επιλογισ τθσ καταλλθλότερθσ πρόταςθσ  κα 

λθφκεί με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου. 

  

 

                           Η  Ο 

  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

   ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΩΝ ΥΘΜΙΣΕΩΝ 

           ΜΑΓΛΑΑ   ΣΤΑΜΑΤΛΑ                    

 

                                                                                               ΡΑΡΑΧΑΤΗΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ 

 

  

 

ΚΕΩΘΚΘΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

 

 

ΡΑΤΣΛΟΥΑΣ ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

 

 

 

 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ- ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ Θ/Μ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ  

ΤΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ΤΟΥ  

                      ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ  ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ  

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 1.129.478,80 ΕΥΩ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ANOIKΤΟΣ ΔΙΕΘΝΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ: Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 

ΡΟΣΦΟΑ  (Βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ) 

 

 

 

 

                       

CPV : 34923000-3 Δμνπιηζκόο ειέγρνπ νδηθήο θπθινθνξίαο 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΙΣΑ, 30/05/2018 

Α.Ρ:  19319 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Υ Η   Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

 

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ ςυντάχκθκε για τθν περιγραφι του Θ/Μ εξοπλιςμοφ δθλαδι ςτακερά 

κολωνάκια, βυκιηόμενα κολωνάκια, κάμερεσ για  αναγνϊριςθ πινακίδων,θλεκτρονικοί πίνακεσ ελζγχου, 

αιςκθτιρεσ κακϊσ και των υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ  αυτϊν   για το  «ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ » του Διμου Λαριςαίων. 

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί με ανοικτό άνω του ορίου (διεκνι) διαγωνιςμό. με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  

Το  ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ όςο αφορά τον Θ/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ κα  αποτελείται από: 

 Στακερά κολωνάκια 

 Βυκιηόμενα κολωνάκια (εξοπλιςμόσ πρόςβαςθσ) που κα πρζπει να ανοίγουν αυτόματα κατά τισ 

ϊρεσ τροφοδοςίασ των καταςτθμάτων ι τισ ϊρεσ αποκομιδισ των απορριμμάτων ι ςε περίπτωςθ 

βλάβθσ του ςυςτιματοσ ι ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι ςε περίπτωςθ που ζχει δοκεί 

δικαίωμα πρόςβαςθσ 

 Σφςτθμα ελζγχου ειςόδου – εξόδου το οποίο κα αποτελείται από δυο κάμερεσ ανά ςθμείο 

ελζγχου με δυνατότθτεσ αναγνϊριςθσ τθσ πινακίδασ κυκλοφορίασ (ειδικζσ κάμερεσ) των οχθμάτων 

των χρθςτϊν που ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτουσ πεηοδρόμουσ. Θ πρόςβαςθ κα επιτρζπεται 

είτε τοπικά ( οι κάμερεσ κα ελζγχουν τα κολωνάκια) είτε κεντρικά ( το ΚΕΝΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ κα ελζγχει 

τα κολωνάκια ) . Θ επικοινωνία με το Κζντρο κα γίνεται μζςω 3G δικτφου 

 Κζντρο Ελζγχου που κα μπορεί να ςυντονίηει το ςφνολο των λειτουργιϊν του Διμου και να δίνει 

εντολζσ ανοίγματοσ του ςυνόλου ι υποςυνόλου του εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ. Θα λειτουργεί ςε 

24ϊρθ βάςθ  και κα μπορεί να παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο.  

 Θλεκτρονικοί πίνακεσ αυτοματιςμοφ  πολλαπλϊν εντολϊν και λειτουργιϊν για τθν ταυτόχρονθ 

λειτουργία 1-4 βυκιηόμενων κολωνακιων .Θα ςυνδζονται κατευκείαν ςτθν λογικι μονάδα θ οποία 

υποςτθρίηεται από επεξεργαςτι προκειμζνου να μπορεί να εκτελζςει τισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ 

που απαιτοφνται ςχετικά με ςιματα που λαμβάνονται. Θ ςφνδεςθ των υπό μονάδων κα δίνεται 

ενςφρματα. Οι Εντολζσ που απορρζουν από τθν επεξεργαςία πάλι ενςφρματα κα είναι δυνατόν να 

κατευκφνονται προσ τισ υπομονάδεσ. 

 Μεταλλικοφσ  ιςτοφσ  όπου κα τοποκετθκοφν οι κάμερεσ ανίχνευςθσ οχθμάτων-αναγνϊριςθσ 

πινακίδων μετά των κθκϊν προφφλαξθσ  

 3G/4G modems  που να  υποςτθρίηουν όλα τα ευρζωσ διαδεδομζνα πρωτόκολλα 

 Τεχνικό κζντρο πλθςίον του ςθμείου πρόςβαςθσ 
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 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ που αφορά τθ διαχείριςθ τθσ ελεγχόμενθσ 

πρόςβαςθσ οχθμάτων ςε πεηοδρόμουσ (κάμερεσ με ιςτοφσ, 3G modems ),  ςυμπεριλαμβανομζνων 

των μικροχλικϊν  και καλωδιϊςεων   

 Υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ του ζκαςτου τοπικοφ τεχνικοφ κζντρου  με τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ του 

Διμου  

 Ο Θ/Μ εξοπλιςμόσ και οι υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ - λειτουργίασ παρουςιάηονται επιγραμματικά 

ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

ΡΛΝΑΚΑΣ 1. ΡΕΛΓΑΦΘ Θ/Μ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

Τμ
ι

μ
α

 

ΡΕΛΓΑΦΘ  ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

 

  ΡΟΜΘΚΕΛΑ  Θ/Μ  ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ  

1 Κάμερεσ Ανίχνευςθσ Οχθμάτων   ΤΕΜ 86,00 

2 
Θικεσ Τοποκζτθςθσ Καμερϊν 
Εξωτερικοφ Χϊρου ΤΕΜ 86,00 

3 Βυκιηόμενα Κολωνάκια ΤΕΜ 86,00 

4 Στακερά Κολωνάκια ΤΕΜ 86,00 

5 Ρίνακεσ Αυτοματιςμοφ ΤΕΜ 43,00 

6 3G/4G MODEM ΤΕΜ 43,00 

7 Μεταλλικοί Ιςτοί ΤΕΜ 43,00 

8 Διαμόρφωςθ χϊρου ΚΕΝΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΜ 1,00 

9 

 

Καλϊδια & Ραρελκόμενα 

 
Αποκοπι 1,00 

 

Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ - λειτουργίασ Θ/Μ Εξοπλιςμοφ 

10 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και κζςθσ 
ςε λειτουργία υποςυςτιματοσ  
Καμερϊν  

αποκοπι  1,00 

11 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και κζςθσ 
ςε λειτουργία υποςυςτιματοσ  για 
τα βυκιηόμενα κολωνάκια  

αποκοπι 1,00 

12 Υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ τοπικοφ 
τεχνικοφ κζντρου  με τισ 
υπάρχουςεσ υποδομζσ του Διμου  

αποκοπι 1,00 

13 Τθλεπικοινωνιακζσ Υπθρεςίεσ αποκοπι 1,00 

 

 

Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια και 

τοποκζτθςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ πεηοδρόμων . 
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Πλεσ οι παρακάτω απαιτιςεισ είναι απαράβατοι (επί ποινι αποκλειςμοφ) όροι για τθν ςυμμετοχι του 

προμθκευτι ςτον διαγωνιςμό , εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά. 

 

Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθν λζξθ «περίπου», γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ ±5% τθσ 

αναφερόμενθσ τιμισ. 

Οι απαντιςεισ των υποψθφίων αναδόχων πρζπει να είναι αναλυτικζσ και επεξθγθματικζσ (να 

παραπζμπουν ςε ςυγκεκριμζνεσ παραγράφουσ των πρότυπων τεχνικϊν φυλλαδίων όπου είναι δυνατόν) 

 

1) Αναλυτική παρουςίαςη τησ προμήθειασ και των υπηρεςιών 
 

1.α Αντικείμενο τησ προμήθειασ 

 Το αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ προμικεια , εγκατάςταςθ και λειτουργία Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων του Διμου Λαριςαίων. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει ςφςτθμα που κα: 

 Απαγορεφει τθ γενικι κυκλοφορία εντόσ των ελεγχόμενων ηωνϊν πεηοδρόμθςθσ.  

 Δίνει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε χριςτεσ που κα διακζτουν ειδικι άδεια (κάρτα ι οτιδιποτε άλλο 

ςχετικό) διζλευςθσ διαρκείασ ι περιοριςμζνθσ διάρκειασ, αλλά και διζλευςθσ και ςτάκμευςθσ.  

 Επιτρζπει τθν διζλευςθ οχθμάτων κατά τισ ϊρεσ τροφοδοςίασ των καταςτθμάτων, κατά τισ ϊρεσ 

αποκομιδισ απορριμμάτων. 

 Επιτρζπει ελεφκερθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ πρόςβαςθ των οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ.  

 Επιτρζπει τροφοδοςία των καταςτθμάτων ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο ι θμζρεσ. 

 Επιτρζπει πρόςβαςθ οχθμάτων ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. ταξί, φορτθγό για μετακόμιςθ, 

τροφοδοςία πετρελαίου, κλπ). 

 Επιτρζπει τθν μεμονωμζνθ διαχείριςθ πρόςβαςθσ κακϊσ και τον οριςμό κανόνων πρόςβαςθσ. 

 Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων κα πρζπει να αποτελείται από: 

 Στακερά κολωνάκια. 

 Βυκιηόμενα κολωνάκια (εξοπλιςμόσ πρόςβαςθσ) που κα πρζπει να ανοίγουν αυτόματα κατά τισ ϊρεσ 

τροφοδοςίασ των καταςτθμάτων ι τισ ϊρεσ αποκομιδισ των απορριμμάτων ι ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

του ςυςτιματοσ ι ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι ςε περίπτωςθ που ζχει δοκεί δικαίωμα 

πρόςβαςθσ.  

 Σφςτθμα ελζγχου ειςόδου-εξόδου το οποίο κα αποτελείται από δφο κάμερεσ ανά ςθμείο ελζγχου με 

δυνατότθτεσ αναγνϊριςθσ τθσ πινακίδασ κυκλοφορίασ (ειδικζσ κάμερεσ) των οχθμάτων των χρθςτϊν 

που ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτουσ πεηοδρόμουσ. Θ πρόςβαςθ κα επιτρζπεται είτε τοπικά (οι 

κάμερεσ κα ελζγχουν τα κολωνάκια) είτε κεντρικά (το Κζντρο Ελζγχου κα ελζγχει τα κολωνάκια). Θ 

επικοινωνία με το Κζντρο Ελζγχου κα γίνεται μζςω 3G δικτφου. 
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 Κζντρο Ελζγχου που κα μπορεί α) να λαμβάνει ςιμα από τισ ειδικζσ κάμερεσ και β) να δίνει εντολζσ 

ανοίγματοσ του ςυνόλου ι υποςυνόλου του εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ. Οι λειτουργίεσ αυτζσ κα 

εκτελοφνται ι αυτόματα μετά από αναγνϊριςθ τθσ πινακίδασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ είτε βάςει 

ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είτε μετά από παρζμβαςθ από το χειριςτι του Κζντρου Ελζγχου. Θα 

παρακολουκεί τθν κατάςταςθ και καλι λειτουργία των ειδικϊν καμερϊν και εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ, 

π.χ. αν λειτουργεί ο εξοπλιςμόσ ι παρουςιάηει βλάβθ, αν είναι βυκιςμζνα τα κολωνάκια ι όχι κλπ. Θα 

λειτουργεί 24ϊρεσ το εικοςιτετράωρο και κα μπορεί να παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο. Θα 

αποτελείται από υπολογιςτικά ςυςτιματα και εφαρμογζσ που υποςτθρίηουν τισ λειτουργίεσ αυτζσ. 

 Ανοικτι, cloud based, ζτοιμθ πλατφόρμα που κα επιτρζπει τθν διαςφνδεςθ των μεμονωμζνων λφςεων 

και εφαρμογϊν ζξυπνθσ πόλθσ που ζχουν παραδοκεί ι που κα παραδοκοφν ςτο μζλλον, προκειμζνου 

να βελτιωκεί θ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα του Διμου, θ παραγωγικότθτα, θ μείωςθ κόςτουσ 

διαχείριςθσ των λφςεων με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. 

 Εφαρμογι πλθροφόρθςθσ πολιτϊν για τθ χριςθ των πεηοδρόμων (μονίμων κατοίκων, ΑΜΕΑ, οχιματα 

φόρτωςθσ/εκφόρτωςθσ). 

 Τζλοσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει αποκλειςτικά τθν παραγωγικι λειτουργία του 

ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ςτθ λογικι του Build Operate Transfer, παρζχοντασ υπθρεςίεσ παραγωγικισ 

λειτουργίασ 24x7 (24 ϊρεσ το εικοςιτετράωρο, επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα) για 2 ζτθ. 

1.β κοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

 Το ςφςτθμα διαχείριςθσ πεηοδρόμων προδιαγράφεται από τθν αρχιτεκτονικι FRAME και είναι 

κφρια ανάγκθ ςε όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθν τροφοδοςία, τθν αςφάλεια 

των περιοχϊν (αναφορά κλεμμζνων οχθμάτων) τθν πρόςβαςθ των κατοίκων ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ εκτόσ οδοφ και γενικότερα για τον ζλεγχο τθσ ειςόδου οχθμάτων ςτουσ πεηοδρόμουσ ςε 

24ωρθ βάςθ. 

 Με τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια ο Διμοσ κα επιτφχει τθν υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου 

πλθροφοριακοφ περιβάλλοντοσ που κα εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ αξιοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των 

διακζςιμων πόρων προσ όφελοσ των πολιτϊν.  

 Τα οφζλθ (άμεςα και ζμμεςα) για τον Διμο Λαριςαίων και τουσ πολίτεσ είναι πολλαπλά: 

 Θ παροχι από το Διμο υπθρεςιϊν που βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων. 

 Θ αφξθςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ των πολιτϊν. 

 Θ παροχι από το Διμο υπθρεςιϊν που βελτιϊνουν τθν κακθμερινότθτα των επιχειριςεων (π.χ. 

τροφοδοςία, επιχειριςεισ εςτίαςθσ κλπ.). 

 Θ χριςθ αξιόπιςτων πλθροφοριϊν και δεδομζνων για τθν χάραξθ εφαρμοηόμενων πολιτικϊν. 

 Θ αυτοματοποίθςθ και βελτιςτοποίθςθ διαδικαςιϊν με ταυτόχρονθ ορκολογικότερθ κατανομι και 

χριςθ των διακζςιμων πόρων. 

1.γ Εξοπλιςμόσ Κέντρου Ελέγχου 
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 Το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να διακζτει τθν υποδομι και τον εξοπλιςμό ϊςτε να μπορεί να 

μετατραπεί ςε ζνα κζντρο διαχείριςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ μεταφορϊν. Κατά τθ ςχεδίαςθ του να 

λθφκεί υπόψθ θ αρχιτεκτονικι FRAME.  

 Στόχοσ είναι το Κζντρο Ελζγχου να μπορεί να προςαρμοςτεί ςφμφωνα με τισ γενικζσ και ειδικζσ 

ανάγκεσ κακϊσ και τισ αρμοδιότθτεσ του Διμου. Το ςφςτθμα διαχείριςθσ πεηοδρόμων , ιδιαίτερα 

ςθμαντικό για τθν Ρόλθ τθσ Λάριςασ, κα είναι θ πρϊτθ χριςθ του Κζντρου Ελζγχου.  

 Το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να διακζτει τον απαιτοφμενο Θ/Μ εξοπλιςμό όπωσ: 

 Σφςτθμα ψφξθσ - κζρμανςθσ επι 24ϊρου βάςεωσ με αυτόματθ ρφκμιςθ, 

 Σφςτθμα πυρανίχνευςθσ – πυραςφάλειασ, 

 Σφςτθμα ελζγχου πρόςβαςθσ και παρακολοφκθςθσ  

 Αυτόνομο πίνακα θλεκτροδότθςθσ από τον γενικό πίνακα του Διμου με απευκείασ ςφνδεςθ τθσ 

παροχισ, 

 Φωτιςμό αςφαλείασ με ςιμανςθ οδεφςεων και εξόδων διαφυγισ. 

2.     ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  – 

ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των επιμζρουσ  τμθμάτων τθσ προμικειασ αναλφονται λεπτομερϊσ ςε 

ξεχωριςτοφσ ανεξάρτθτουσ πίνακεσ για κάκε ζνα από αυτά (Θ/Μ εξοπλιςμόσ και υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ 

και λειτουργίασ). 

Οι απαντιςεισ ςε κάκε μία προδιαγραφι κα πρζπει να δοκοφν με μεγάλθ ςαφινεια από τουσ 

υποψιφιουσ αναδόχουσ ϊςτε να τεκμθριωκεί επαρκϊσ θ ικανοποίθςθ των προδιαγραφϊν. Σε 

περιπτϊςεισ που δεν είναι εφικτι θ καταγραφι τθσ απάντθςθσ μζςα ςτον πίνακα κα πρζπει να αναλυκεί 

ςε αντίςτοιχο τεχνικό παράρτθμα και ςτον πίνακα κα καταγραφεί ςαφισ παραπομπι ςε αυτό (κεφάλαιο, 

ςελίδα, παράγραφοσ) του ςθμείου που τεκμθριϊνεται θ ικανοποίθςθ τθσ προδιαγραφισ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαντιςει ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ που διατυπϊνονται ςτουσ πίνακεσ 

ςυμμόρφωςθσ ανεξάρτθτα από το αν το ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα αποτελεί υποχρεωτικι απαίτθςθ ι όχι. 

Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν και όπου δεν είναι εφικτι θ πλιρθσ 

τεχνικι περιγραφι των ηθτουμζνων λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν μπορεί να αναφζρονται ενδεικτικά 

ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι εμπορικά ςιματα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα ηθτοφμενα προϊόντα είναι απλϊσ 

ιςοδφναμα των ενδεικτικϊσ αναφερομζνων. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να υποβάλουν προςφορζσ 

για αντίςτοιχα προϊόντα τεκμθριϊνοντασ με τον καλφτερο κατά τθν κρίςθ τουσ τρόπο τθν αντιςτοιχία. 

Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει – επί ποινι αποκλειςμοφ - να είναι καινοφργιοσ (όχι refurbished) 

και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, να κυκλοφορεί ςτθν διεκνι αγορά και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί 

αντικατάςταςθσ/απόςυρςθσ του . 
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2.1 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

 

2.1.1. Κάμερεσ ανίχνευςησ οχημάτων   

 

Οι κάμερεσ  κα πρζπει  να είναι IP τεχνολογίασ ,  εξωτερικοφ χϊρου, υψθλισ ανάλυςθσ (HD). Θα πρζπει 

κατ’ ελάχιςτο να διακζτουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Να αναγνωρίηουν κυριλλικοφσ, λατινικοφσ και ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ  κακϊσ και όλουσ τουσ τφπουσ 

των ευρωπαϊκϊν πινακίδων. 

 Να αναγνωρίηουν  πινακίδεσ βράδυ με τα φϊτα των αυτοκινιτων αναμμζνα  

 Να αναγνωρίηουν  πινακίδεσ ςε χαμθλζσ και υψθλζσ ταχφτθτεσ  

 Ανάλυςθ τουλάχιςτον 1280 Χ960 ενϊ κα πρζπει να μποροφν να διατθριςουν ςε χαμθλό επίπεδο τισ 

απαιτιςεισ ςε bandwidth για να μποροφν να λειτουργιςουν αποδοτικά με δίκτυο 3G/4G 

 Φακό με ζλεγχο του ανοίγματοσ  

 Τεχνολογία wide dynamic range (WDR) για καλφτερθ προςαρμογι ςε ςυνκικεσ υψθλισ απόκλιςθσ 

φωτεινότθτασ (π.χ. ςε περίπτωςθ που τα φϊτα του αυτοκινιτου πζςουν απευκείασ ) 

 Δυνατότθτα για λιψθ τουλάχιςτον 15frames/sec ςε ανάλυςθ  1280 Χ960 

 Δυνατότθτα δικτυακισ επικοινωνίασ μζςω Ethernet ι/ και 3G 

 Αιςκθτιρα φωτόσ για νυχτερινι λιψθ 

 Υποδοχι για κάρτα μνιμθσ MicroSD 

 Δυνατότθτα για αναγνϊριςθ πινακίδασ ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ από 3 μζτρα και μικρότερθ από 

20μζτρα 

 Να διακζτουν βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP66 

 Ρροδιαγραφζσ για εξωτερικό χϊρο και ςυνκικεσ χαμθλισ (-35ο  C) και υψθλισ (+50ο C) κερμοκραςίασ 

 Να μπορεί να υποςτθρίξει τόςο H.264 όςο και MJPEG video  

 Ευζλικτεσ δυνατότθτεσ τροφοδοςίασ όπωσ (Power over Ethernet (PoE) , 12V DC ι 24V AC ) 

 Να υποςτθρίηει πρωτόκολλα δικτφου όπωσ TCP/IP, UDP,PPPoE 

 Να διακζτει  τουλάχιςτον μια διεπαφι δικτφου RJ 45  

Το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί,  κα αναγνωρίηει με αυτόματο τρόπο  πινακίδεσ κυκλοφορίασ , κα 

δθμιουργεί και κα διαχειρίηεται αρχεία δεδομζνων , κα αντιπαραβάλλει τα αποτελζςματα με μια βάςθ 

δεδομζνων ϊςτε να επιτρζπεται θ πρόςβαςθ μόνο για ςυγκεκριμζνα οχιματα . 

 

2.1.2. Θήκεσ τοποθέτηςησ καμερών Εξωτερικοφ Χϊρου 
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Οι κάμερεσ κα τοποκετθκοφνε για λόγουσ αςφαλείασ και πρόλθψθσ κατά βανδαλιςμϊν ςε  

ειδικζσ κικεσ καμερϊν εξωτερικοφ χϊρου οι οποίεσ κα είναι ανκεκτικζσ, αντιβανδαλιςτικζσ και μεγάλθσ 

αντοχισ ςε υψθλζσ και χαμθλζσ κερμοκραςίεσ.  

 

2.1.3. Βυκιηόμενα κολωνάκια 

 

Θλεκτροκίνθτα Κολωνάκια Συνεχοφσ Λειτουργίασ. Τα θλεκτροκίνθτα  βυκιηόμενα κολωνάκια κα πρζπει 

να ζχουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Να είναι από χαλυβδοςωλθνα  ι από ανοξείδωτο ατςάλι ,πάχουσ τουλάχιςτον   των 5 mm 

 Να ζχουν διαςτάςεισ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ από 200mm διάμετρο και φψοσ (min)  550 mm εωσ (max) 700 

mm 

 Να ζχουν αντανακλαςτικι ταινία.  

 Να μπορεί ςε από 5 μζχρι 9 sec να φτάςει ςε πλιρεσ φψοσ (χρόνο διαδρομισ) 

 Να διακζτουν θλεκτρονικό πίνακα αυτοματιςμοφ  

 Να διακζτουν ςφςτθμα χειροκίνθτθσ λειτουργίασ   

 Σε πλιρθ ανάπτυξθ να ανεβαίνει τουλάχιςτον 550mm από τθν επιφάνεια του εδάφουσ ενϊ να είναι 

πλιρωσ βυκιηόμενο εντόσ εδάφουσ 

 Να μπορεί να αντζξει δφναμθ πρόςκρουςθσ περιςςότερο από 110.000 Joule 

 Να μπορεί να κάνει τουλάχιςτον 500 ανεβοκατεβάςματα ανά θμζρα λειτουργίασ. 

 Να διακζτει βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP67. 

-    Να διακζτουν μαγνθτικοφσ αιςκθτιρεσ για ανίχνευςθ πότε το κολωνάκι είναι βυκιςμζνο.  

     Αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά του ανιχνευτι είναι: 

 Αυτόματοσ Συντονιςμόσ με τουσ βρόγχουσ παρουςίασ 

 Εφροσ Ανίχνευςθσ από 20 ζωσ 1000 μΘ 

 Ευαιςκθςία τεςςάρων καταςτάςεων ,ρφκμιςθ με μικροδιακόπτεσ 

o Υψθλι Ευαιςκθςία :≤0.02% .L/L 

o Μεςαία Υψθλι Ευαιςκθςία : ≤0.05% .L/L 

o Μεςαία Χαμθλι Ευαιςκθςία : ≤0.10% .L/L 

o Χαμθλι Ευαιςκθςία : ≤0.50% .L/L 

 Συχνότθτα Λειτουργίασ  δυο καταςτάςεων  

o Υψθλι Συχνότθτα (εξαρτϊμενθ από τθ διάςταςθ του βρόγχου) 

o Χαμθλι Συχνότθτα (εξαρτϊμενθ από τθ διάςταςθ του βρόγχου) 
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 Τρόποσ λειτουργίασ  

o Μόνιμθ Ραρουςία 

o Ραλμόσ 

o Ανίχνευςθ Οχιματοσ 

 Ραλμόσ Εξόδου ςε ≤200 ms 

 Χρόνοσ απόκριςθσ ≤100 ms 

Βρόγχοσ αςφαλείασ  

Ο βρόγχοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από πολφκλωνο καλϊδιο καλϊδιο τριϊν ηευγϊν και κα εξαςφαλίηει 

ςε απολυτό βακμό ότι όςο  κάποιο όχθμα βρίςκεται πάνω ςτον βρόγχο , το βυκιηόμενο κολωνάκι δεν 

μπορεί να ανζβει , Ο βρόγχοσ κα είναι ςυνδεδεμζνοσ με τον ανιχνευτι οχθμάτων .  

2.1.4. Στακερά κολωνάκια 

 

Στακερά Κολωνάκια. Τα ςτακερά κολωνάκια κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Να διακζτουν υλικό καταςκευισ: Χαλυβδοςωλινα πάχουσ τουλάχιςτον 3 mm 

 Να είναι βαμμζνα με δφο ςτρϊςεισ δυο ςυςτατικϊν,  κακϊσ και δφο ςτρϊςεισ ακρυλικισ 

πολυουρεκάνθσ δυο ςυςτατικϊν. 

 Να ζχουν διαςτάςεισ:  

Ράνω από το ζδαφοσ:  

• Διάμετροσ (min) 219mm  

• Φψοσ (min) 500mm, (max) 700mm 

Κάτω από το ζδαφοσ  

• Διάμετροσ (min) 219mm  

• Φψοσ (min) 130mm  

 Να ζχουν βάροσ από 5 ζωσ 7kg ενϊ να είναι αποςπϊμενα από ειδικι βάςθ με τθ βοικεια κλειδιοφ  

 Να διακζτουν ανακλαςτικι ταινία 

 

2.1.5. Ρίνακεσ αυτοματιςμοφ 

 

Οι θλεκτρονικοί πίνακεσ αυτοματιςμοφ κα είναι πολλαπλϊν εντολϊν και λειτουργιϊν για τθν ταυτόχρονθ 

λειτουργία 1-4 βυκιηόμενων κολωνακιων .  Επικυμθτό είναι οι εν λόγω θλεκτρονικοί πίνακεσ να δφνανται 

να ςυνδεκοφν με χρονοδιακόπτθ προκειμζνου οι κολϊνεσ να παραμζνουν ςε κλειςτι ι ανοιχτι κζςθ για 

το χρόνο που επικυμείται.  

Ο προγραμματιςμόσ και ο ζλεγχοσ όλων των επιμζρουσ ςυςκευϊν και κάκε πρόςβαςθ του ςυςτιματοσ κα 

γίνεται από τουσ ανωτζρω πίνακεσ. Θα πρζπει θ λογικι μονάδα να επεξεργάηεται όλα τα ςιματα των 
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υπομονάδων και να εκτελεί τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να επιτευχκεί θ εφρυκμθ λειτουργία 

τθσ πρόςβαςθσ. 

Οι υπομονάδεσ κα είναι ενδεικτικά  : 

 Ανιχνευτζσ Οχθμάτων 

 Βρόγχοι Ανίχνευςθσ Οχθμάτων 

 Διακόπτεσ Ορίων ι οποιοδιποτε άλλο μζςον ι μθχανιςμόσ πρόςβαςθσ. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά :  

Δυνατότθτα πολλαπλϊν εντολϊν και λειτουργιϊν  

Ταυτόχρονθ λειτουργία 1-4 βυκιηόμενων κολωνακιων 

Θερμοκραςία λειτουργίασ -20ο C ΕΩΣ +60ο C 

Ραροχι  θλεκτρικοφ ρεφματοσ 220V 

 Επίςθσ Θα πρζπει να προβλεφκεί θ δυνατότθτα  του  κεντρικοφ  ζλεγχου  κάκε ςθμείου ειςόδου –εξόδου 
,μζςω αςφαλισ  αςφρματθσ δικτυακισ επικοινωνίασ με το ΚΕΝΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ .    

 

2.1.6. 3G/4G modem 

 

3G/4G modems. Θ λφςθ απαιτεί τθν χριςθ  3G/4G modems τα οποία κα πρζπει να ζχουν τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά: 

 Να διακζτουν υποδοχι για sim. 

 Να διακζτουν τροφοδοςία. 

 Να ζχει ταχφτθτα Downlink τουλάχιςτον 7.2 Mbps και Uplink τουλάχιςτον  5.76 Mbps. 

 Να ζχουν >=4 κφρεσ εξόδου-ςφνδεςθσ. 

 Να υποςτθρίηουν όλα τα ευρζωσ διαδεδομζνα πρωτόκολλα. 

 Ενδείκνυται για απομακρυςμζνα ςθμεία  

 

2.1.7. Μεταλλικοί ιςτοί 

 

Οι μεταλλικοί ιςτοί που κα τοποκετθκοφν οι κάμερεσ ανίχνευςθσ οχθμάτων-αναγνϊριςθσ πινακίδων μετά 

των κθκϊν προφφλαξθσ κα είναι:  

Μεταλλικοί γαλβανιηζ φψουσ ίςου ι μεγαλφτερου 3,5m, διαμζτρου Φ114mm και κα φζρουνε μεταλλικι 

πλάκα ςτο ζνα άκρο πάχουσ 18 χιλιοςτϊν και διαςτάςεων 300mm x 300mm.  Θ μεταλλικι πλάκα κα φζρει 

τζςςερισ (4) οπζσ ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ 240mm x 240mm που κα ςχθματίηουν μεταξφ τουσ 

τετράγωνο. Οι οπζσ κα ζχουν διάμετρο ίςθ και αντίςτοιχθ με τα αγκφρια. Επίςθσ κα ςυνοδεφονται από 
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μεταλλικά αγκφρια τεςςάρων κοχλίων (τετραγωνικισ απεικόνιςθσ) διαςτάςεων 240mm x 240mm και 

φψουσ 250mm (εγκυβωτιηόμενο τμιμα).  

Κατά τθν φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ κα υποβλθκοφν από τον ανάδοχο  , υπολογιςμοί  ςτατικισ 

επάρκειασ των ιςτϊν  κακϊσ και τα  απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και τεχνικά φυλλάδια των 

υλικϊν για ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία  .  

    

2.1.8. Διαμόρφωςη Φώρου Κέντρου Δεδομένων  

 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει μζριμνα για τθν διαμόρφωςθ του χϊρου του Κζντρου Δεδομζνων 

(διαςτάςεων 7,45m x 3,45 m, εμβαδοφ 25,80 m2) και ςυγκεκριμζνα: 

 Ράνελ δαπζδου: Το ςφςτθμα κα αποτελείται από πάνελ με πυρινα από άκαυςτο αδρανζσ υλικό 

υψθλισ πυκνότθτασ. Διαςτάςεων 600x600 mm  πάχουσ >34mm. Το πάνελ κα διακρίνετε από υψθλζσ 

μθχανικζσ ιδιότθτεσ, τθν αντοχι ςτθ φωτιά, άριςτεσ θχομονωτικζσ ικανότθτεσ, με μειωμζνθ 

ευαιςκθςία ςτθν υγραςία και ακουςτικι απορρόφθςθ. Το κάτω μζροσ του πάνελ κα πρζπει να 

καλφπτεται από γαλβανιςμζνο χάλυβα (πάχοσ 0,5 mm), βελτιϊνοντασ περαιτζρω μθχανικά 

χαρακτθριςτικά ενϊ το  φινίριςμα τθσ επιφάνειασ κα πρζπει να είναι από Υψθλισ Ρίεςθσ Laminate 

(Hard Plastic Laminate) ϊςτε να μπορεί να απάγει τον ςτατικό θλεκτριςμό χωρίσ πρόςκετθ χριςθ  

αντι-ςτατικισ επίςτρωςθσ. 

 Μεταλλικό ςκελετό ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αντοχι ςε ομοιόμορφα κατανεμθμζνο φορτίο 

18,0kΝ/m2.  

 άμπα ειςόδου: θ οποία κα επιτρζπει τθν είςοδο φορτίων και προςωπικοφ (ΑΜΕΑ) από το δάπεδο 

του κτιρίου ςτο ανυψωμζνο δάπεδο.  

 Σφςτθμα Ρυροπροςταςίασ / πυραςφάλειασ: Θα πρζπει να υπάρχει προςταςία του χϊρου και του 

ευαίςκθτου εξοπλιςμοφ από τθν περίπτωςθ πυρκαγιάσ και να εξαςφαλίηεται θ κατάςβεςθ τθσ ςε 

περίπτωςθ που προκφψει. Θα πρζπει να τοποκετθκεί φωτιςμόσ αςφαλείασ και πανικοφ. Θα πρζπει να 

τοποκετθκοφν πυροςβεςτιρεσ Pa 6 kg και CO2-5Kgr ςε κατάλλθλεσ κζςεισ. Πλοι οι πυροςβεςτιρεσ κα 

πρζπει να είναι κατάλλθλοι για χριςθ ςε πυρκαγιζσ κατθγορίασ A,B,C και Ε δθλαδι πυρκαγιζσ που 

προζρχονται από ςτερεά ι υγρά και αζρια καφςιμα και πάνω ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ. Επίςθσ κα 

τοποκετθκεί ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ που κα αποτελείται από ανιχνευτι καπνοφ και φωτοθλεκτρικό 

με κερμικό ςτοιχείο ,  ςειρινα ςυναγερμοφ και πίνακα πυρανίχνευςθσ 4 ηωνϊν .Πλα τα προϊόντα κα 

φζρουν τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ . 

 Σφςτθμα Κλιματιςμοφ. μθχάνθμα τφπου ψφξθσ - κζρμανςθσ διαιροφμενου τφπου (split), 

power  inverter, υψθλισ απόδοςθσ επαγγελματικοφ τφπου με μεγάλθ διάρκεια ηωισ για ςυνεχι 

24ωρθ λειτουργία κακ’ολθ τθ διάρκεια του ζτουσ. Θα είναι ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον Α , με 
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SCOP>4 και SEER >5  απόδοςθσ ςε ψφξθ 18.000 btu/h με Υγραντιρα, Ιονιςτι και Αφφγρανςθ και 

αςφρματο χειριςτιριο. Ο ςυμπιεςτισ κα είναι  περιςτροφικόσ . Κα διακζτει λειτουργία αυτόματθσ 

επανεκκίνθςθσ μετά από διακοπι ρεφματοσ. 

Το ςφςτθμα κα είναι φιλικό προσ το περιβάλλον, με ψυκτικό μζςο το R410a το επίπεδο Θορφβου ςε db 

(H/M/L) :35-43dB (εςωτερικι) - 60dB (εξωτερικι). 

   Το εφροσ κερμοκραςιϊν περιβάλλοντοσ εντόσ των οποίων λειτουργεί είναι – 15 ζωσ +45° C για τθν ψφξθ 

και -15 ζωσ +24° C για κζρμανςθ. 

Στθν εγκατάςταςθ των μονάδων περιλαμβάνονται : 

Θ εγκατάςταςθ τθσ εςωτερικισ μονάδασ κάτω ςτο δάπεδο (επιδαπζδιασ) ι με ςτθρίγματα πάνω ςτον 

τοίχο (επίτοιχθσ), ι με ςτθρίγματα πάνω ςτθν οροφι ι ψευδοροφι (οριηόντιεσ μονάδεσ), ι με ράβδουσ 

ανάρτθςθσ από τθν οροφι (για τθν εντόσ ψευδοροφισ μονάδα), με διάταξθ οριηοντίωςθσ. 

Θ εγκατάςταςθ τθσ εξωτερικισ μονάδασ (condensing unit) ςτο δάπεδο, ι με ςτθρίγματα πάνω ςτον 

τοίχο (επίτοιχθσ), πάνω ςε μεταλλικι βάςθ. 

Θ εγκατάςταςθ των καλωδιϊςεων των ψυκτικϊν κυκλωμάτων μεταξφ εςωτερικισ και εξωτερικισ 

μονάδασ και θ μόνωςι τουσ όπωσ και θ αποχζτευςθ των ςυμπυκνωμάτων. 

Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ μονάδασ και θ θλεκτρικι παροχι από τον 

θλεκτρικό πίνακα ζωσ το μθχάνθμα. 

Θ πλιρωςθ του ςυγκροτιματοσ με πλιρθ φόρτο ψυκτικοφ μζςου R410α και ειδικοφ λιπαντικοφ 

ελαίου (χαμθλϊν κερμοκραςιϊν).  

30 dB. 

Οι δοκιμζσ και οι ρυκμίςεισ, για παράδοςθ ςε κανονικι λειτουργία. 

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ το τθλεχειριςτιριο ,οι αυτοματιςμοί και θ δαπάνθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν 

κακϊσ και κάκε άλλθ εργαςία ςχετικι με τθν εγκατάςταςθ που αναφζρεται ι όχι ςτο τμιμα αυτό, 

απαραίτθτθ όμωσ για τθν πλιρθ και άρτια λειτουργία τθσ  κλιματιςτικισ μονάδασ. 

 Σφςτθμα ελζγχου πρόςβαςθσ και παρακολοφκθςθσ με κλειςτό κφκλωμα καμερϊν. Αφορά ςτθν 

εγκατάςταςθ & ςφνδεςθ ςτοιχείων όπωσ: 

o Κεντρικό πίνακα αςφαλείασ. 

o Τοπικι Μονάδα Ελζγχου (μία για τθ κφρα του Κζντρου Δεδομζνων). 

o Μονάδεσ Ανάγνωςθσ καρτϊν proximity (μία) 

o Κάρτεσ Proximity (είκοςι) 

o Μαγνθτικζσ επαφζσ (για μία κιρα) 

o Κάμερεσ CCTV 
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Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται το δικαίωμα διζλευςθσ των προςϊπων που διακζτουν ειδικι κάρτα και 

τθν δυνατότθτα καταγραφισ αυτϊν. 

 Εςωτερικι καλωδίωςθ 

 Θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ διαςφνδεςθσ με τθν υπόλοιπθ υποδομι του Διμου. 

Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ Εκνικοφσ και 

Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ κανονιςμοφσ και πρότυπα . 

Κατά τθν φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ κα υποβλθκοφν από τον ανάδοχο   τα απαραίτθτα Θ/Μ ςχζδια  

ςυνοδευόμενα με τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και τεχνικά φυλλάδια των υλικϊν για ζγκριςθ 

από τθν Υπθρεςία   .  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαμόρφωςθσ του κζντρου δεδομζνων κα  εκτελεςτοφν οι δόκιμεσ λειτουργίασ 

και κα παραδοκοφν καταςκευαςτικά ςχζδια από τον ανάδοχο . 

2.1.9. Καλϊδια και παρελκόμενα 

 

Για τισ ανάγκεσ διαςφνδεςθσ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ κα απαιτθκεί   τθλεφωνικό καλϊδιο Α-2Υ(L)2Y(PET)το 

οποίο  κα είναι κατάλλθλο για: 

 τθ μετάδοςθ αναλογικϊν ι ψθφιακϊν ςθμάτων (ςυναγερμοφσ πυρανίχνευςθσ ι πυροπροςταςίασ) 

  κα δφναται να ταφεί  ςτο ζδαφοσ 

 τα καλϊδια κα ςυνοδεφονται από όλα τα μικροχλικά και παρελκόμενα για τθ ςφνδεςθ τουσ. 

 

2.1.10. Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία υποςυςτιματοσ  Καμερϊν  

Οι παραπάνω  υπθρεςίεσ αφοροφν τθν: 

I. εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ του εξοπλιςμοφ που αφορά τθ διαχείριςθ τθσ ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ 

οχθμάτων ςε πεηοδρόμουσ (κάμερεσ με ιςτοφσ, 3G modems ),  ςυμπεριλαμβανομζνων των 

μικροχλικϊν  και καλωδιϊςεων   

II. τθν εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ πεδίου που αφορά ςτο 

ζργο και τθν πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ μζςω ελζγχων δοκιμϊν. 

Ιδιαίτερθ προςοχι  κα πρζπει να δοκεί ςτθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κζςθσ τοποκζτθςθσ τθσ κάμερασ 

ςτον ιςτό κακϊσ και ςτθ κζςθ του ιςτοφ ϊςτε να επιτευχτεί ο μζγιςτοσ βακμόσ επιτυχοφσ αναγνϊριςθ των 

πινακίδων . 

Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ παραπάνω υπθρεςίεσ από ειδικευμζνο και ζμπειρο προςωπικό . 

2.1.11. Τπηρεςίεσ εγκατάςταςησ και θέςησ ςε λειτουργία υποςυςτήματοσ για τα βυθιζόμενα 
κολωνάκια  
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Σε κάκε μια από τισ προςβάςεισ ( ΣΘΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) κα προθγθκεί μελζτθ του χϊρου και ςτθ ςυνζχεια κα 

εγκαταςτακοφν τα  βυκιηόμενα κολωνάκια τα οποία κα ςυνδεκοφν καλωδιακά με τον αντίςτοιχο πίνακα 

αυτοματιςμοφ . 

Οι  υπθρεςίεσ αφοροφν και τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ εκςκαφισ, τισ εγκυβωτίςεισ των βάςεων, και όλων 

των απαιτοφμενων μικροχλικϊν και καλωδιϊςεων  για τθ ςωςτι εγκατάςταςθ και εφρυκμθ λειτουργία 

του ςυςτιματοσ . 

Οι πινάκεσ αυτοματιςμοφ , οι ελεγκτζσ , και τα 3G/4G modem κα τοποκετθκοφν ςε ςτεγανό ερμάριο / 

τεχνικό κζντρο πλθςίον του ςθμείου πρόςβαςθσ 

Χαρακτθριςτικά Τεχνικοφ Κζντρου - Καμπίνασ 

Βακμόσ Ρροςταςίασ Καμπίνασ : IP65 

Ραροχι Θλεκτρικοφ εφματοσ : 220V 

Κφκλοι λειτουργίασ : 100% 

Θερμοκραςία λειτουργίασ : -10C ζωσ +60C ( επικυμθτι θ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ κερμοκραςία 

λειτουργίασ) 

Ρλικοσ ερμαρίων : 43 τεμ 

Ο ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ παραπάνω υπθρεςίεσ από  ζμπειρο προςωπικό . 

2.1.12. Τπηρεςίεσ διαςύνδεςησ τοπικού τεχνικού κέντρου  με τισ υπάρχουςεσ υποδομέσ του 
Δήμου  

 

Οι παρακάτω υπθρεςίεσ αφοροφν τισ υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ του ζκαςτου τοπικοφ τεχνικοφ κζντρου  με 

τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ του Διμου . 

 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ   για τθν ορκι  λειτουργία εκάςτου τοπικοφ 

τεχνικοφ κζντρου   ςτουσ υπό μελζτθ  πεηοδρόμουσ. 

2.1.13. Σηλεπικοινωνιακέσ Τπηρεςίεσ 

 

Τθλεπικοινωνιακά τζλθ. Στο πλαίςιο του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ απαραίτθτεσ για τθ 

λειτουργία του ζργου τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ο ανάδοχοσ κα 

πρζπει να καλφψει το αρχικό κόςτοσ τθσ εγκατάςταςθσ και το αντίςτοιχο μθνιαίο τίμθμα των 

τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν που κα προκφψουν για χρονικό διάςτθμα τριϊν «3» χρόνων από τθν 

ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου. 

Οι τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ κα παραςχεκοφν από τθλεπικοινωνιακό πάροχο, ο οποίοσ κα είναι 

αδειοδοτθμζνοσ από τθν ΕΕΤΤ  .  
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

 

Οι πίνακεσ αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν  κα ςυμπλθρωκοφν από τουσ προμθκευτζσ. 

Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων: 

α) Στιλθ Α/Α 

Στθν ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ κατά κατθγορία και υποκατθγορία των ςτοιχείων που 

περιγράφονται ςτθν επόμενθ ςτιλθ. 

β) Στιλθ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Στθν ςτιλθ αυτι περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για 

τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

γ) Στιλθ ΑΡΑΛΤΘΣΘ 

Στθν ςτιλθ αυτι ζχουν ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον προμθκευτι ι τθ λζξθ «Ρροαιρετικά» που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι προαιρετικι/επικυμθτι ι αναλυτικά ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία τθσ 

αντίςτοιχθσ προδιαγραφισ. 

δ) Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

Στθν ςτιλθ αυτι ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι που ζχει τθν μορφι: 

«ΝΑΙ / ΟΧΙ» ι αναλυτικι ποςοτικι και ποιοτικι περιγραφι, ανάλογα με το περιεχόμενο του πεδίου τθσ 

απαίτθςθσ. 

ε) Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Στθ ςτιλθ αυτι κα αναγραφεί ο αφξων αρικμόσ, ςελίδα και ςτίχοσ τεχνικοφ εγχειριδίου, εγγράφου ι 

δθμοςιεφματοσ με το οποίο υποςτθρίηονται ςθμειωκείςεσ πλθροφορίεσ ςτισ προθγοφμενεσ ςτιλεσ. Το 

ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό πρζπει να ζχει εντοπιςκεί, υπογραμμιςκεί και να αναγράφεται ο αρικμόσ 

του κριτθρίου των προδιαγραφϊν που αναφζρεται. 

  

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των 

πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. Οι απαντιςεισ να είναι ςαφείσ και τυπωμζνεσ ι δακτυλογραφθμζνεσ, 

χωρίσ διορκϊςεισ και ςβθςίματα. 

 Μθ ςυμμόρφωςθ με τον παραπάνω όρο ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ 
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2.3. ΡΛΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ Θ/Μ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

 

1. Κάκεξεο Αλίρλεπζεο Ορεκάησλ 
 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  Γενικά    

1.1  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το προςφερόμενο 

μοντζλο κάμερασ 
ΝΑΙ   

1.2  Είναι  IP κάμερεσ εξωτερικοφ χϊρου ΝΑΙ   

1.3  Είναι οι κάμερεσ υψθλισ ανάλυςθσ (HD) ΝΑΙ   

1.4  Ανάλυςθ τουλάχιςτον 1280Χ960 ΝΑΙ   

1.5  Απεικόνιςθ 1/3” progressive-scan CMOS ΝΑΙ   

1.6  

Ζλεγχο εικόνασ με Automatic white balance (AWB), 

automatic gain control (AGC), automatic exposure 

shutter (AES),) αυτόματο  και χειροκίνθτθ iris 

ΝΑΙ   

1.7  

Ρεδίο κζαςθσ: 

 0° με 260° (Οριηόντιο) 

 -5° με 60° (Κάκετο) 

ΝΑΙ   

1.8  

Μποροφν οι κάμερεσ να διατθριςουν ςε χαμθλό 

επίπεδο τισ απαιτιςεισ ςε bandwidth για να μποροφν 

να λειτουργιςουν αποδοτικά με δίκτυο 3G/4G 

ΝΑΙ   

1.9  Διακζτουν φακό με ζλεγχο του ανοίγματοσ ΝΑΙ   

1.10  

Διακζτουν τεχνολογία wide dynamic range (WDR) για 

καλφτερθ προςαρμογι ςε ςυνκικεσ υψθλισ 

απόκλιςθσ φωτεινότθτασ τουλάχιςτον  ςτα 100 dB 

ΝΑΙ   

1.11  
Δυνατότθτα για λιψθ τουλάχιςτον  15 frames/sec ςε 

1280Χ960 

ΝΑΙ   

1.12  
Υποςτθρίξει τα πρωτόκολλα H.264 και MJPEG 

ςυμπίεςθ video  

ΝΑΙ   

1.13  

 

 Να αναγνωρίηουν κυριλλικοφσ, λατινικοφσ και 

ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ  κακϊσ και όλουσ τουσ 

τφπουσ των ευρωπαϊκϊν πινακίδων. 

 Να αναγνωρίηουν  πινακίδεσ βράδυ με τα φϊτα 

των αυτοκινιτων αναμμζνα  

 Να αναγνωρίηουν  πινακίδεσ ςε χαμθλζσ και 

υψθλζσ ταχφτθτεσ  

 Το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί κα 

αναγνωρίηει με αυτόματο τρόπο  πινακίδεσ 

κυκλοφορίασ , κα δθμιουργεί και κα διαχειρίηεται 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αρχεία δεδομζνων, κα αντιπαραβάλλει τα 

αποτελζςματα με μια βάςθ δεδομζνων ϊςτε να 

επιτρζπεται θ πρόςβαςθ μόνο για ςυγκεκριμζνα 

οχιματα  

1.14  
Υπάρχουν ευζλικτεσ δυνατότθτεσ τροφοδοςίασ όπωσ 

(Power over Ethernet (PoE) , 12V DC ι 24V AC ) 

ΝΑΙ   

1.15  
Διακζτουν δυνατότθτα δικτυακισ επικοινωνίασ μζςω 

Ethernet ι/ και 3G 

ΝΑΙ   

1.16  Αιςκθτιρα φωτόσ για νυχτερινι λιψθ ΝΑΙ   

1.17  Υποδοχι για κάρτα μνιμθσ MicroSD ΝΑΙ   

1.18  
Δυνατότθτα για αναγνϊριςθ πινακίδασ ςε απόςταςθ 

μεγαλφτερθ από 3 μζτρα και μικρότερθ από 20μζτρα 

ΝΑΙ   

1.19  Βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP66 ΝΑΙ   

1.20  
Ρροδιαγραφζσ για εξωτερικό χϊρο και ςυνκικεσ 

χαμθλισ (-35o C) και υψθλισ (+50oC) κερμοκραςίασ 

ΝΑΙ   

1.21  
Ζχουν προςφερκεί τα απαιτοφμενα καλϊδια και 

λοιπόσ εξοπλιςμόσ ςφνδεςθσ 
ΝΑΙ 

  

1.22  Ρεριλαμβάνεται βραχίονασ ι βάςθ ςτιριξθσ  ΝΑΙ   

1.23  
Ριςτοποιθτικό ISO  9001  ι άλλο ιςοδφναμο του  

καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

1.24  
Ριςτοποιθτικό CE ι υπεφκυνθ διλωςθ πιςτότθτασ CE  

του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

2. Κικεσ τοποκζτθςθσ καμερϊν εξωτερικοφ χϊρου 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2 ΓΕΝΛΚΑ 
   

2.1 Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο 

ΝΑΙ   

2.2 Οι Θικεσ είναι αντιβανδαλιςτικζσ 
ΝΑΙ   

2.3 Αντοχι ςε χαμθλζσ (-35Ο ) και υψθλζσ (+50Ο 
) κερμοκραςίεσ 

ΝΑΙ   

2.4 Ριςτοποιθτικό CE ι υπεφκυνθ διλωςθ 
πιςτότθτασ CE του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   
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3. Θλεκτροκίνθτα Βυκιηόμενα Κολωνάκια 

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

3 Γενικά    

3.1 Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο 

ΝΑΙ   

3.2 
Να είναι από χαλυβδοςωλθνα  ι από ανοξείδωτο 
ατςάλι 

ΝΑΙ   

3.3 Διάμετροσ (εκτόσ εδάφουσ) κολωνακίου >=200mm   

3.4 Φψοσ (εκτόσ εδάφουσ) κολωνακίου >=550mm   

3.5 Διακζτουν αντανακλαςτικι ταινία ΝΑΙ   

3.6 Ελάχιςτο χρόνο λειτουργίασ (50ΘΗ) <=9sec   

3.7 Ρυκνότθτα Κολωνακίου (thickness) >=5mm   

3.8 
Αντοχι (αντίςταςθ) ςε ενδεχόμενθ πρόςκρουςθ >=110.000 

Joule 
  

3.9 Συχνότθτα λειτουργίασ ανά θμζρα >=500   

3.10 MCBF >=400.000   

3.11 Να διακζτουν ςφςτθμα χειροκίνθτθσ λειτουργίασ NAI   

3.12 Βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον IP67 NAI   

3.13 
Καταςκευι βρόγχου αςφαλείασ 

 

NAI   

3.14 

Διακζτουν Μαγνθτικό αιςκθτιρα για ανίχνευςθ 
πότε το κολωνάκι είναι βυκιςμζνο με 
μικροδιακόπτεσ τουλάχιςτον 4 καταςτάςεων, 
παλμόσ εξόδου ςε ≤200 ms, 

χρόνο απόκριςθσ ≤100 ms 

ΝΑΙ   

3.15 
Ριςτοποιθτικό ISO  9001  ι άλλο ιςοδφναμο του  
καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

3.16 
Ριςτοποιθτικό CE ι υπεφκυνθ διλωςθ πιςτότθτασ 
CE  του καταςκευαςτι 

ΝΑΙ   

 

4. Στακερά  Κολωνάκια 

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

2  Γενικά    

2.1  
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το προςφερόμενο 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

2.2  
Υλικό καταςκευισ: Χαλυβδοςωλινα πάχουσ 
τουλάχιςτον 3 mm 

ΝΑΙ   

2.3  Βαφι (Κατ’ ελάχιςτον):  ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

δφο ςτρϊςεισ δυο ςυςτατικϊν,  κακϊσ και δφο 
ςτρϊςεισ ακρυλικισ πολυουρεκάνθσ δυο ςυςτατικϊν. 

2.4  

Διαςτάςεισ:  

Ράνω από το ζδαφοσ:  

 Διάμετροσ (min) 219mm  

 Φψοσ (min) 500mm, (max) 700 mm 
Κάτω από το ζδαφοσ  

 Διάμετροσ (min) 219mm  

 Φψοσ (min) 130mm  
Bάροσ από 5 ζωσ 7kg. 

ΝΑΙ   

2.5  Ανακλαςτικι ταινία ΝΑΙ   

2.6  Είναι αποςπϊμενα με τθν βοικεια κλειδιοφ ΝΑΙ   

2.7  Διακζτουν ειδικι βάςθ (fixator) NAI   

2.8  
Ριςτοποιθτικό  ISO  9001  ι άλλα ιςοδφναμα του  
καταςκευαςτι  

ΝΑΙ   

2.9  
Ριςτοποιθτικό CE ι υπεφκυνθ διλωςθ πιςτότθτασ CE 
του καταςκευαςτι 

NAI   

 

5. Ρίνακεσ αυτοματιςμοφ 

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

5 Γενικά    

5.1 Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το προςφερόμενο 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

5.2 Ρολλαπλϊν εντολϊν και λειτουργιϊν ΝΑΙ   

5.3 Ταυτόχρονθ λειτουργία 1-4 βυκιηόμενα κολωνάκια ΝΑΙ   

5.4 Ενςφρματθ λειτουργία ΝΑΙ   

 

Να εξαςφαλιςτεί , ο κεντρικόσ ζλεγχοσ κάκε ςθμείου 
ειςόδου –εξόδου, μζςω αςφαλισ  αςφρματθσ 
δικτυακισ επικοινωνίασ με το ΚΕΝΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ .    

ΝΑΙ   

5.5 Θερμοκραςία λειτουργίασ –10C ζωσ +60C ΝΑΙ   

5.6 Ραροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 220V ΝΑΙ   

5.7 Ριςτοποιθτικό CE ι υπεφκυνθ διλωςθ πιςτότθτασ CE 
του καταςκευαςτι του πίνακα αυτοματιςμοφ  

ΝΑΙ   

5.8 Ριςτοποιθτικό ISO  9001 ι άλλα ιςοδφναμα του 
καταςκευαςτι του πίνακα αυτοματιςμοφ  

ΝΑΙ   
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6. 3G/4G MODEMS 

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

6 Γενικά    

6.1 Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο 

ΝΑΙ   

6.2 Θφρεσ εξόδου-ςφνδεςθσ =>4   

6.3 

 Να υποςτθρίηουν όλα τα ευρζωσ διαδεδομζνα 

πρωτόκολλα 

 Να ενδείκνυται για απομακρυςμζνα ςθμεία  

ΝΑΙ   

6.4 Φυςικι εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ  ΝΑΙ   

6.5 Ριςτοποιθτικό CE ι υπεφκυνθ διλωςθ πιςτότθτασ 
CE του καταςκευαςτι  

ΝΑΙ   

6.6 Ριςτοποιθτικό ISO  9001 ι άλλα ιςοδφναμα του 
καταςκευαςτι  

ΝΑΙ   

 

7. Μεταλλικοί ιςτοί 

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

7 Γενικά    

7.1 Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ ΝΑΙ   

7.2 Γαλβανιηζ ενιςχυμζνοι φψουσ 3,5m ΝΑΙ   

7.3 Αγκφρια μεταλλικά ΝΑΙ   

7.4 Βαμμζνοι με θλεκτροςτατικι βαφι ΝΑΙ   

 

8. Καλϊδια και παρελκόμενα 

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

8 Γενικά    

8.1 Μετάδοςθ αναλογικϊν, ψθφιακϊν ςθμάτων ΝΑΙ   

8.2 Ταφι ςτο ζδαφοσ ΝΑΙ   

 

9. Διαμόρφωςθ Χϊρου Κζντρου Ελζγχου  

 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9 Γενικά    

9.1 Ράνελ δαπζδου ΝΑΙ   

9.2 Μεταλλικό ςκελετό ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

9.3 άμπα ειςόδου ΝΑΙ   

9.4 Σφςτθμα πυροπροςταςίασ/πυραςφάλειασ ΝΑΙ   

9.5 Σφςτθμα κλιματιςμοφ ΝΑΙ   

9.6 Σφςτθμα ελζγχου πρόςβαςθσ και παρακολοφκθςθσ ΝΑΙ   

9.7 Εςωτερικι καλωδίωςθ ΝΑΙ   

9.8 Θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ ΝΑΙ   

 

10. Υπθρεςίεσ  εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε  λειτουργία  υποςυςτιματοσ Καμερϊν  

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

11 Γενικά    

11.1 Εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ εξοπλιςμοφ ελεγχόμενθσ 
πρόςβαςθσ οχθμάτων. 

ΝΑΙ   

11.2 Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυνόλου 
του εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ   

 

11. Υπθρεςίεσ  εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία υποςυςτιματοσ για βυκιηόμενα κολωνάκια  

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

12 Γενικά    

12.1 Μελζτθ χϊρου εγκατάςταςθσ(43 ςθμεία ) ΝΑΙ   

12.2 
Ρρομικεια- τοποκζτθςθ ςτεγανϊν ερμαρίων 

( πλθκοσ:43) 
ΝΑΙ   

12.3 

Οι  υπθρεςίεσ αφοροφν και τισ απαιτοφμενεσ 
εργαςίεσ εκςκαφισ, τισ εγκυβωτίςεισ των βάςεων, 
και όλων των απαιτοφμενων μικροχλικϊν και 
καλωδιϊςεων  για τθ ςωςτι εγκατάςταςθ και 
εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

 

12. Υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ τοπικοφ τεχνικοφ κζντρου  με τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ του Διμου  

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

12 Γενικά    

12.1 Μελζτθ χϊρου εγκατάςταςθσ (43 ςθμεία ) ΝΑΙ   

12.2 
Υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ  ζκαςτου τοπικοφ τεχνικοφ 

κζντρου  με τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ του Διμου  ΝΑΙ   

 

 

 





 

Σελίδα 80 

13. Τθλεπικοινωνιακζσ Υπθρεςίεσ 

 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

13 Γενικά    

13.1 Τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   

13.2 Να αναφερκεί θ επωνυμία του  τθλεπικοινωνιακοφ 
πάροχου 

ΝΑΙ   

 

 

 

H  Προΰςταμένη 

Σμήματοσ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΗ  

 

 

Βαςιλική ΜΠΟΤΜΠΙΣΑ  

Ηλεκτρολόγοσ  Μηχανικόσ 

με βαθμό Α’ 

 

  

Η υντάξαςα 

 

 

 

Γεωργία  ΦΑΔΟΤΛΟΤ 

Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ 

με βαθμό Α’ 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτήσ Προΰςτάμενοσ    

Διεύθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών 

 

 

Αθανάςιοσ  ΠΑΣΙΟΤΡΑ 

Σοπογράφοσ  Μηχανικόσ 

με βαθμό Α’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 81 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

 

 

 

 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ- ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ , 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ ΚΑΛ  ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ  

ΤΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ΤΟΥ  

                      ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ  ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ  

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 1.129.478,80 ΕΥΩ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ANOIKΤΟΣ ΔΙΕΘΝΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ: Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 

ΡΟΣΦΟΑ  (Βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ) 

 

 

 

 

                       

CPV : 34923000-3 Δμνπιηζκόο ειέγρνπ νδηθήο θπθινθνξίαο 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΙΣΑ, 30/05/2018 

Α.Ρ: 19319 
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Τ Ε Χ Ν Λ Κ Θ   Ε Κ Κ Ε Σ Θ 

 

2) Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ προμικειασ και των υπθρεςιϊν 

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ ςυντάχκθκε για τθν περιγραφι του εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, του 
λογιςμικοφ και των υπθρεςιϊν λειτουργίασ για το «ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ» του Διμου 
Λαριςαίων. 

Θ προμικεια, εγκατάςταςθ και θ παραγωγικι λειτουργία του ςυςτιματοσ για 2 ζτθ, κα 
ολοκλθρουκοφν ςε 32 μινεσ. 

Θ προμικεια κα αφορά το ςφνολο του εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ, του λογιςμικοφ και των 
υπθρεςιϊν λειτουργίασ, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. 

Ο εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ, το λογιςμικό και οι υπθρεςίεσ λειτουργίασ παρουςιάηονται 
επιγραμματικά ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

 

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜ 

Α-Β Εξυπθρετθτζσ (servers) Α:Εφαρμογϊν-Β:Δεδομζνων 4 

Γ Οκόνθ διαχείριςθσ εξυπθρετθτϊν 1 

Δ Οκόνεσ Κζντρου Ελζγχου 2 

Ε Ρροςωπικοί Υπολογιςτζσ 2 

ΣΤ KVM Switch (Μεταγωγζασ πλθκτρολογίου οκόνθσ ποντικιοφ) 1 

Η Switch (Μεταγωγζασ) 1 

Θ Firewall (Σφςτθμα δικτυακισ αςφαλείασ) 1 

Θ 
Tape backup drive (Μονάδα αντιγράφων αςφαλείασ ςε ταινία) με 
λογιςμικό διαχείριςθσ αντιγράφων αςφαλείασ 

1 

Ι UPS (Σφςτθμα αδιάλειπτθσ λειτουργίασ) 1 

ΙΑ Rack (Μεταλλικό ικρίωμα) 1 

 

Ο παραπάνω ηθτοφμενοσ εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί εγκατεςτθμζνοσ και ςε πλιρθ λειτουργία. 

 

ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜ 

ΙΒ 
Εφαρμογι ελζγχου πρόςβαςθσ οχθμάτων και διαχείριςθσ 
ςυςτιματοσ 

1 

ΙΓ Εφαρμογι πλθροφόρθςθσ πολιτϊν 1 

ΙΔ Ρλατφόρμα διαςφνδεςθσ μεμονωμζνων λφςεων 1 

ΙΕ Λειτουργικό ςφςτθμα τφπου server 4 
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ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΙΣΤ Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ 1 

ΙΗ Υπθρεςίεσ φιλοξενίασ εφαρμογϊν 1 

ΙΘ Υπθρεςίεσ αποκικευςθσ 1 

ΙΘ Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και Ριλοτικισ Λειτουργίασ 1 

Κ 
Υπθρεςίεσ παραγωγικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ μζχρι τθν 
παράδοςι του 

1 

ΚΑ Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ 1 
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3) Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ προμικειασ και των υπθρεςιϊν 
  

 Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

 Το αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ αγορά, εγκατάςταςθ και λειτουργία Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων του Διμου Λαριςαίων. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει ςφςτθμα που κα: 

 Απαγορεφει τθ γενικι κυκλοφορία εντόσ των ελεγχόμενων ηωνϊν πεηοδρόμθςθσ.  

 Δίνει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε χριςτεσ που κα διακζτουν ειδικι άδεια (κάρτα ι οτιδιποτε άλλο 
ςχετικό) διζλευςθσ διαρκείασ ι περιοριςμζνθσ διάρκειασ, αλλά και διζλευςθσ και ςτάκμευςθσ.  

 Επιτρζπει τθν διζλευςθ οχθμάτων κατά τισ ϊρεσ τροφοδοςίασ των καταςτθμάτων, κατά τισ ϊρεσ 
αποκομιδισ απορριμμάτων. 

 Επιτρζπει ελεφκερθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ πρόςβαςθ των οχθμάτων εκτάκτου ανάγκθσ.  

 Επιτρζπει τροφοδοςία των καταςτθμάτων ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο ι θμζρεσ. 

 Επιτρζπει πρόςβαςθ οχθμάτων ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. ταξί, φορτθγό για μετακόμιςθ, 
τροφοδοςία πετρελαίου, κλπ). 

 Επιτρζπει τθν μεμονωμζνθ διαχείριςθ πρόςβαςθσ κακϊσ και τον οριςμό κανόνων πρόςβαςθσ. 

 Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων κα πρζπει να αποτελείται από: 

 Στακερά κολωνάκια. 

 Βυκιηόμενα κολωνάκια (εξοπλιςμόσ πρόςβαςθσ) που κα πρζπει να ανοίγουν αυτόματα κατά τισ ϊρεσ 
τροφοδοςίασ των καταςτθμάτων ι τισ ϊρεσ αποκομιδισ των απορριμμάτων ι ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
του ςυςτιματοσ ι ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι ςε περίπτωςθ που ζχει δοκεί δικαίωμα 
πρόςβαςθσ.  

 Σφςτθμα ελζγχου ειςόδου-εξόδου το οποίο κα αποτελείται από δφο κάμερεσ ανά ςθμείο ελζγχου με 
δυνατότθτεσ αναγνϊριςθσ τθσ πινακίδασ κυκλοφορίασ (ειδικζσ κάμερεσ) των οχθμάτων των χρθςτϊν 
που ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτουσ πεηοδρόμουσ. Θ πρόςβαςθ κα επιτρζπεται είτε τοπικά (οι 
κάμερεσ κα ελζγχουν τα κολωνάκια) είτε κεντρικά (το Κζντρο Ελζγχου κα ελζγχει τα κολωνάκια). Θ 
επικοινωνία με το Κζντρο Ελζγχου κα γίνεται μζςω 3G δικτφου. 

 Κζντρο Ελζγχου που κα μπορεί α) να λαμβάνει ςιμα από τισ ειδικζσ κάμερεσ και β) να δίνει εντολζσ 
ανοίγματοσ του ςυνόλου ι υποςυνόλου του εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ. Οι λειτουργίεσ αυτζσ κα 
εκτελοφνται ι αυτόματα μετά από αναγνϊριςθ τθσ πινακίδασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ είτε βάςει 
ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είτε μετά από παρζμβαςθ από το χειριςτι του Κζντρου Ελζγχου. Θα 
παρακολουκεί τθν κατάςταςθ και καλι λειτουργία των ειδικϊν καμερϊν και εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ, 
π.χ. αν λειτουργεί ο εξοπλιςμόσ ι παρουςιάηει βλάβθ, αν είναι βυκιςμζνα τα κολωνάκια ι όχι κλπ. Θα 
λειτουργεί 24ϊρεσ το εικοςιτετράωρο και κα μπορεί να παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο. Θα 
αποτελείται από υπολογιςτικά ςυςτιματα και εφαρμογζσ που υποςτθρίηουν τισ λειτουργίεσ αυτζσ. 

 Ανοικτι, cloud based, ζτοιμθ πλατφόρμα που κα επιτρζπει τθν διαςφνδεςθ των μεμονωμζνων λφςεων 
και εφαρμογϊν ζξυπνθσ πόλθσ που ζχουν παραδοκεί ι που κα παραδοκοφν ςτο μζλλον, προκειμζνου 
να βελτιωκεί θ επιχειρθςιακι ετοιμότθτα του Διμου, θ παραγωγικότθτα, θ μείωςθ κόςτουσ 
διαχείριςθσ των λφςεων με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν. 

 Εφαρμογι πλθροφόρθςθσ πολιτϊν για τθ χριςθ των πεηοδρόμων (μονίμων κατοίκων, ΑΜΕΑ, οχιματα 
φόρτωςθσ/εκφόρτωςθσ). 

 Τζλοσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει αποκλειςτικά τθν παραγωγικι λειτουργία του 
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ςτθ λογικι του Build Operate Transfer, παρζχοντασ υπθρεςίεσ παραγωγικισ 
λειτουργίασ 24x7 (24 ϊρεσ το εικοςιτετράωρο, επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα) για 2 ζτθ. 

 

 

 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ 

 Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων προδιαγράφεται από τθν αρχιτεκτονικι FRAME και είναι 
κφρια ανάγκθ ςε όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθν τροφοδοςία, τθν αςφάλεια 
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των περιοχϊν (αναφορά κλεμμζνων οχθμάτων) τθν πρόςβαςθ των κατοίκων ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ 
ςτάκμευςθσ και γενικότερα για τον ζλεγχο τθσ ειςόδου οχθμάτων ςτουσ πεηοδρόμουσ ςε 24ωρθ βάςθ. 

 Με τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια ο Διμοσ κα επιτφχει τθν υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου 
πλθροφοριακοφ περιβάλλοντοσ που κα εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ αξιοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των 
διακζςιμων πόρων προσ όφελοσ των πολιτϊν.  

 Τα οφζλθ (άμεςα και ζμμεςα) για τον Διμο Λαριςαίων και τουσ πολίτεσ είναι πολλαπλά: 

 Θ παροχι από το Διμο υπθρεςιϊν που βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων. 

 Θ αφξθςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ των πολιτϊν. 

 Θ παροχι από το Διμο υπθρεςιϊν που βελτιϊνουν τθν κακθμερινότθτα των επιχειριςεων (π.χ. 
τροφοδοςία, επιχειριςεισ εςτίαςθσ κλπ.). 

 Θ χριςθ αξιόπιςτων πλθροφοριϊν και δεδομζνων για τθν χάραξθ εφαρμοηόμενων πολιτικϊν. 

 Θ αυτοματοποίθςθ και βελτιςτοποίθςθ διαδικαςιϊν με ταυτόχρονθ ορκολογικότερθ κατανομι και 
χριςθ των διακζςιμων πόρων. 

 

 

 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του ςυςτιματοσ 

 Οι κρίςιμοι παράγοντεσ που αναμζνεται να επθρεάςουν τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και τθν επίτευξθ 
των αποτελεςμάτων του ςυςτιματοσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Κρίςιμοσ Ραράγοντασ Επιτυχίασ Τφποσ Σχετικζσ Ενζργειεσ Αντιμετϊπιςθσ 

Μειωμζνθ ςυμμετοχι των 
ςτελεχϊν του Διμου ςτισ φάςεισ 
υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ λόγω 
φόρτου εργαςίασ 

Διοικθτικόσ Κατάλλθλθ προετοιμαςία, προγραμματιςμόσ, 
επιμεριςμόσ εργαςίασ και διαρκι ςυνεννόθςθ με 
τισ εςωτερικζσ μονάδεσ του Διμου και του 
Αναδόχου 

Θ Ριλοτικι Λειτουργία του 
ςυςτιματοσ.  

Τεχνικόσ - 
Διοικθτικόσ 

Θ Ριλοτικι Λειτουργία του ςυςτιματοσ για χρόνο 
απαραίτθτο για τθν επίλυςθ τυχόν διοικθτικϊν – 
οργανωτικϊν και τεχνικϊν προβλθμάτων 

Ραραγωγικι Λειτουργία 
Συςτιματοσ 

Τεχνικόσ Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που κα υποδείξει ο 
Διμοσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ςυνζχιςθ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ μετά τα 2 ζτθ 
Ραραγωγικισ Λειτουργίασ του από τον Ανάδοχο 

 

 

 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ 

 Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ του κατάλλθλου λογιςμικοφ για 
τθν υλοποίθςθ των εφαρμογϊν, αλλά και τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων και των 
διεπαφϊν των χρθςτϊν. Επίςθσ βαςίηεται ςτθ χριςθ του απαραίτθτου υλικοφ εξοπλιςμοφ και 
τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ λειτουργία όλων των 
τθλεπικοινωνιακϊν ςυνδζςεων του ςυςτιματοσ. 

 Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

 τθν πολυκαναλικι ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων πολιτϊν για τθ χριςθ των πεηοδρόμων 
(μονίμων κατοίκων, ΑΜΕΑ, οχιματα φόρτωςθσ/εκφόρτωςθσ)  

 τθν 24ωρθ παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ 

 τθν 24ωρθ – αδιάλειπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 

 τθν αυτόματθ αναγνϊριςθ πινακίδων οχθμάτων 

 τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ και ανταλλαγισ δεδομζνων με άλλα ςυςτιματα του Φορζα 

 τθν επίτευξθ υψθλοφ επιπζδου αςφάλειασ  

 τθν ικανότθτα διαχείριςθσ μεγάλου όγκου οχθμάτων 
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 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ 

 Οι βαςικζσ αρχζσ που κα πρζπει να διζπουν το ςφςτθμα και τα επιμζρουσ υποςυςτιματά του ςε 
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

 «Ανοικτι» αρχιτεκτονικι (open architecture), κάνοντασ χριςθ προτφπων που κα διαςφαλίηουν: 
o Ομαλι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ των επιμζρουσ εφαρμογϊν και υποςυςτθμάτων του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 
o Τθ δικτυακι ςυνεργαςία μεταξφ εφαρμογϊν ι/και ςυςτθμάτων τα οποία βρίςκονται ςε 

διαφορετικά υπολογιςτικά ςυςτιματα. 
o Τθν επεκταςιμότθτα των ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και 

αρχιτεκτονικι τουσ. 

 Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ 
και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ ι 
εξοπλιςμοφ. 

 Αρχιτεκτονικι Ν-tier, για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και φορτίου μεταξφ κεντρικϊν 
εξυπθρετθτϊν και ςτακμϊν εργαςίασ, για τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ του δικτφου και τθν 
ευκολία ςτθν επεκταςιμότθτα, αλλά και ςτθ ςυντιρθςι του. 

 

 

 Εξοπλιςμόσ Κζντρου Ελζγχου 

 Το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να διακζτει τθν υποδομι και τον εξοπλιςμό ϊςτε να μπορεί να 
μετατραπεί ςε ζνα κζντρο διαχείριςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ μεταφορϊν. Κατά τθ ςχεδίαςθ του να 
λθφκεί υπόψθ θ αρχιτεκτονικι FRAME.  

 Στόχοσ είναι το Κζντρο Ελζγχου να μπορεί να προςαρμοςτεί ςφμφωνα με τισ γενικζσ και ειδικζσ 
ανάγκεσ κακϊσ και τισ αρμοδιότθτεσ του Διμου. Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων, ιδιαίτερα 
ςθμαντικό για τθν Ρόλθ τθσ Λάριςασ, κα είναι θ πρϊτθ χριςθ του Κζντρου Ελζγχου.  

 Το Κζντρο Ελζγχου κα πρζπει να διακζτει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό όπωσ: 

 4 εξυπθρετθτζσ (servers) για τθν εγκατάςταςθ εφαρμογϊν και αποκικευςθ δεδομζνων, 

 1 οκόνθ διαχείριςθσ των εξυπθρετθτϊν, με πλθκτρολόγιο και ποντίκι, 

 2 οκόνεσ κζντρου ελζγχου για τθν παρακολοφκθςθ των ςυμβάντων ςε πραγματικό χρόνο 
(διαγωνίου τουλάχιςτον 42 ιντςϊν), 

 2 Ρροςωπικοφσ Υπολογιςτζσ (με οκόνεσ, πλθκτρολόγια και ποντίκια), 

 1 KVM Switch (μεταγωγζασ πλθκτρολογίου οκόνθσ ποντικιοφ), 

 1 Switch (μεταγωγζασ), 

 1 Firewall (ςφςτθμα δικτυακισ αςφαλείασ), 

 1 tape backup drive (μονάδα αντιγράφων αςφαλείασ ςε ταινία) με λογιςμικό διαχείριςθσ 
αντιγράφων αςφαλείασ, 

 1 UPS (ςφςτθμα αδιάλειπτθσ λειτουργίασ) και 

 1 Rack (μεταλλικό ικρίωμα). 
 

 

 Ρροδιαγραφζσ Εφαρμογϊν  

 Α. Εφαρμογι Ελζγχου Ρρόςβαςθσ Οχθμάτων και Διαχείριςθσ Συςτιματοσ 

 Οι κυριότερεσ λειτουργίεσ τθσ Εφαρμογισ Ελζγχου Ρρόςβαςθσ Οχθμάτων και Διαχείριςθσ 
Συςτιματοσ κα είναι: 

 Διαχειρίςθ των παραμζτρων λειτουργίασ τθσ κάμερασ και παρακολοφκθςθ τθσ καλισ λειτουργία 
τθσ. 
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 Διαχειρίςθ των παραμζτρων των βυκιηόμενων κολωνακίων, ομαδοποίθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ 
καλισ λειτουργία τουσ. 

 Δυνατότθτα να ενθμερϊνεται για δυςλειτουργίεσ ι βλάβεσ των καμερϊν ι των βυκιηόμενων 
κολωνακίων. 

 Διαχειρίςθ των κανόνων λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 Τιρθςθ προγράμματοσ ςυντθριςεων του εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ. 

 Λειτουργία και με τθλε-διαχείριςθ - τθλε-επίβλεψθ.  

 Αδιάλειπτθ λειτουργία 24ϊρεσ το εικοςιτετράωρο. 

 Ταυτόχρονθ απεικόνιςθ όλων των δεδομζνων καταγραφισ των καμερϊν ι εναλλαςόμενθ κατά 
ομάδεσ, ςε μία τουλάχιςτον οκόνθ του κζντρου ελζγχου (διαγωνίου τουλάχιςτον 42 ινςτϊν). 

 Δυνατότθτα να βλζπει, να διαχειρίηεται και να παραμετροποιεί κατ’ ελάχιςτον τισ εικόνεσ από τισ 
κάμερεσ που κα εγκαταςτακοφν. 

 Τα δεδομζνα από τισ κάμερεσ που κα αποςτζλλονται ςτο Κζντρο Ελζγχου μζςω 3G/4G δικτφου κα 
είναι εικόνεσ (όxι video) κάνοντασ χριςθ τθ λογικι του Edge Analytics . Θ εικόνα μπορεί να είναι το 
αποτζλεςμα τθσ αναγνϊριςθσ τθσ πινακίδασ του οχιματοσ ι απλι λιψθ τθσ πινακίδασ του 
οχιματοσ. 

 Aξιόπιςτθ διαδικαςία αναγνϊριςθσ πινακίδων (OCR: Optical Character Recognition / Οπτικι 
Αναγνϊριςθ Χαρακτιρων) που ανικουν ι δεν ανικουν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. Θα πρζπει να 
αναγνωρίηονται πινακίδεσ από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., τθν Αλβανία, τθν Ουκρανία, τθν ΡΓΔΜ, τθν 
ωςία, τθ Σερβία και τθν Τουρκία, ϊςτε να μποροφν και αυτά τα οχιματα να ενταχκοφν ςτθν 
λειτουργία του ςυςτιματοσ λαμβάνοντασ τα οφζλθ κακϊσ και τουσ περιοριςμοφσ του. 

 Ελάχιςτο φψοσ χαρακτιρων αναγνϊριςθσ 18 pixel. 

 Αναγνϊριςθ πινακίδων ςε διάφορα ςχιματα όπωσ π.χ. πινακίδεσ μοτοςυκλετϊν ι πινακίδεσ με 
εναλλακτικζσ διαςτάςεισ. 

 Αναγνϊριςθ πινακίδων κυκλοφορίασ με αντανάκλαςθ ι χωρίσ. 

 Ταυτόχρονθ αναγνϊριςθ πινακίδων από όλα τα ςθμεία ειςόδου/εξόδου ςτουσ πεηόδρομουσ. 

 Αυτόματθ καταγραφι πινακίδων οχθμάτων και θμερομθνίασ/ϊρασ/τόπου διζλευςθσ. Κάκε φορά 
που ζνα όχθμα ειςζρχεται ι εξζρχεται ςτον πεηόδρομο κα πρζπει να καταγράφεται ο αρικμόσ 
κυκλοφορίασ του οχιματοσ, θ θμερομθνία/ϊρα και ονομαςία ςθμείου ειςόδου-εξόδου. 

 Αποκικευςθ δεδομζνων καταγραφισ (πινακίδων, θμερομθνίασ/ϊρασ και ςθμείου διζλευςθσ) για 
μελλοντικι χριςθ και ζλεγχο από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ. 

 Οριςμόσ whitelist, δθλαδι βάςθ δεδομζνων με αρικμοφσ κυκλοφορίασ και θμερομθνία/ϊρα 
ζγκριςθσ πρόςβαςθσ οχθμάτων τα οποία διακζτουν άδεια διζλευςθσ από τον πεηόδρομο. 

 Αυτόματθ δθμιουργία ςυναγερμϊν (alarms) ςε περίπτωςθ διζλευςθσ οχιματοσ που δεν ανικει 
ςτθ whitelist και αποκικευςι τουσ μαηί με τα απαραίτθτα δεδομζνα (αρικμό κυκλοφορίασ, 
θμερομθνία/ϊρα και ςθμείο διζλευςθσ). Αυτόματθ δθμιουργία ςυναγερμϊν (alarms) ςε 
περίπτωςθ παραμονισ οχιματοσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα εντόσ δικτφου πεηοδρόμων. 

 Δυνατότθτα «μαυρίςματοσ» τμιματοσ των εικόνων που αφοροφν πρόςωπα ι ειδικά αντικείμενα, 
μεταξφ των καμερϊν και των οκονϊν του Κζντρου Ελζγχου ι/και του χϊρου αποκικευςθσ. Θ 
ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα απαιτείται μόνο όταν θ λφςθ που προςφζρει ο Ανάδοχοσ προβλζπει 
μεταφορά εικόνασ με πρόςωπα από τισ κάμερεσ προσ το Κζντρο Ελζγχου. Αν θ εικόνα περιζχει 
μόνο τθν πινακίδα του οχιματοσ θ παροφςα δυνατότθτα δεν απαιτείται. 

 Οι κζςεισ και οι λιψεισ των καμερϊν να αποτυπϊνονται ςτθν Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ 
Μεμονωμζνων Λφςεων  

 Ενεργοποίθςθ των κολωνακίων, κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, μετά τον ζλεγχο τθσ πινακίδασ 
οχθμάτων. 

 Δυνατότθτα ανοίγματοσ κολωνακίων είτε μεμονωμζνων είτε κατά ομάδεσ ανάλογα με 
προκακοριςμζνουσ κανόνεσ π.χ. χρονικοφσ, όπωσ ωράρια τροφοδοςίασ καταςτθμάτων ι 
αποκομιδισ απορριμμάτων ι ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, όπωσ διακοπι ρεφματοσ ι ςειςμικι 
δόνθςθ, κατόπιν παρζμβαςθσ του χειριςτι ςτο Κζντρο Ελζγχου. 

 Επικοινωνία με άλλα ςυςτιματα είτε του Διμου είτε άλλων φορζων και ενθμζρωςθ αυτϊν για τθν 
περίπτωςθ φπαρξθσ οχθμάτων που δεν ανικουν ςτθν whitelist (π.χ. κλεμμζνα αυτοκίνθτα). 

 Γεωγραφικι απεικόνιςθ των ςθμείων ελζγχου πρόςβαςθσ. 
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 Δυνατότθτα δθμιουργίασ ροϊν εργαςιϊν (workflows) κυρίωσ μζςω e-mail για τθν ενθμζρωςθ και 
τθν επίλυςθ κεμάτων που κα προκφπτουν κατά τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

 Ο πολίτθσ - χριςτθσ κα πρζπει να εκτελεί τισ διαδικαςίεσ χωρίσ να αντιλαμβάνεται τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ ι εςωτερικζσ διεργαςίεσ διεκπεραίωςθσ. Δεν κα πρζπει να λαμβάνει διαφορετικι υπθρεςία 
ι να ζχει διαφορετικι εμπειρία ανάλογα με το ςθμείο πρόςβαςθσ του ςτον κάκε πεηόδρομο. Ο 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι το ςφςτθμα κα ζχει αξιόπιςτθ λειτουργία ςε όλεσ 
φάςεισ λειτουργίασ του. Οι διαδικαςίεσ πρζπει να ζχουν γριγορο χρόνο απόκριςθσ (εκτόσ ειδικϊν 
περιπτϊςεων για τισ οποίεσ ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται ςχετικά). 

 Θ εφαρμογι Ελζγχου Ρρόςβαςθσ Οχθμάτων και Διαχείριςθσ Συςτιματοσ κα πρζπει να μπορεί να 
διαςυνδεκεί αξιόπιςτα με τθν Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ Μεμονωμζνων Λφςεων και να ανταλλάςςει 
δεδομζνα μαηί τθσ. 

 

ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Οι «Α. Εφαρμογι Ελζγχου Ρρόςβαςθσ Οχθμάτων και Διαχείριςθσ Συςτιματοσ», «Β. 
Εφαρμογι Ρλθροφορθςθσ Ρολιτϊν» και «Γ. Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ Μεμονωμζνων 
Λφςεων» κα μποροφν να επικοινωνοφν προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι 
αξιοποίθςθ κάκε διακζςιμθσ πλθροφορίασ, ςφμφωνα με τον κανόνα τθσ 
διαλειτουργικότθτασ. Οι επιμζρουσ δυνατότθτζσ τουσ κα εξυπθρετοφν τθν ενιαία λογικι 
και φιλοςοφία του Κζντρου Ελζγχου, το οποίο κα ςυγκεντρϊνει πλθροφορίεσ του 
εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί ςτουσ πεηόδρομουσ, κα ενθμερϊνεται για τθν 
κατάςταςι τουσ και κα τον ελζγχει απομακρυςμζνα. Λαμβάνοντασ τα παραπάνω υπόψθ, 
είναι αποδεκτό, να μθν προςφζρεται μια δυνατότθτα που περιγράφεται ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, αρκεί να προςφζρεται από μια άλλθ εφαρμογι. Στουσ Ρίνακεσ 
Συμμόρφωςθσ ΛΒ, ΛΓ και ΛΔ, κα γίνεται αποδεκτι θ ΑΡΑΝΤΘΣΘ=ΟΧΛ αρκεί ςτθν 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ να αναφζρεται ςε ποια από τισ δφο άλλεσ εφαρμογζσ προςφζρεται θ 
ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα. 

 

 Β. Εφαρμογι Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν 

 Θ Εφαρμογι Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν κα είναι πολυκαναλικι, για να προςελκφςει ικανό αρικμό 
χρθςτϊν του ςυςτιματοσ που κα αναπτυχκεί και για να ςυμβάλλει ςτθν επιτυχι ολοκλιρωςι του. Θ 
εφαρμογι κα αναλάβει να διαχειρίηεται τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ, τθν 
εξυπθρζτθςθ και ενθμζρωςι τουσ από το Συςτιμα Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων. Το περιεχόμενο κα πρζπει να 
περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για το Διμο Λαριςαίων ςε μορφι ιςτοςελίδασ, παρουςίαςθσ, δελτίου τφπου, 
δίνοντασ οδθγίεσ προσ τουσ πολίτεσ για κζματα που αφοροφν αρχικά τθν πρόςβαςθ ςτουσ πεηοδρόμουσ. 

 Μζςω τθσ Εφαρμογισ Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν:  

 Θα δθμιουργείται το περιεχόμενο για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν και αυτό κα διαχζεται ςε 
κανάλια όπωσ υπολογιςτισ, πινακίδεσ μεταβλθτισ ενθμζρωςθσ κλπ. 

 Θα πρζπει να επιτρζπεται θ προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. 

 Ο πολίτθσ/επιχείρθςθ κα υποβάλει θλεκτρονικι αίτθςθ με τα ςτοιχεία του, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του προςωπικοφ/επιχειρθςιακοφ mail, αιτοφμενοσ τθν αδειοδότθςθ 
ειςόδου ςτο δίκτυο των πεηοδρόμων για το όχθμά του, δθλϊνοντασ τον αρικμό πινακίδασ. 

 Θ αίτθςθ κα αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο αρμόδιο τμιμα, το οποίο κα αποφαίνεται τθν ζγκριςθ 
ι όχι και κα ενθμερϊνει θλεκτρονικά τον πολίτθ/επιχείρθςθ. 

 Θα δίνεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ κάρτασ πρόςβαςθσ ςτουσ Ρεηόδρομουσ του Διμου (για 
λόγουσ επίδειξθσ ςε ελζγχουσ από όργανα που δεν ανικουν ςτο Διμο π.χ. ςτθν Αςτυνομία)  

 Θα υπάρχει μθχανιςμόσ παρουςίαςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν χριςθ των Ρεηοδρόμων ϊςτε 
να επιτυγχάνεται διαφάνεια ςτθ διαχείριςθ. 

 Θα επιτρζπεται θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν για κζματα που αφοροφν τθ χριςθ των Ρεηοδρόμων 
αλλά και για επιπλζον κζματα που αφοροφν ςτισ ζξυπνεσ πόλεισ και τισ διεκνείσ τάςεισ. 

 Θ Εφαρμογι Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν κα πρζπει να βαςίηεται ςε ανοιχτι αρχιτεκτονικι, να 
χρθςιμοποιεί ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, και να ακολουκεί τα πρότυπα W3C, XHTML 1.0, CSS 2.1 και πρότυπα 
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δια-λειτουργικότθτασ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ Εφαρμογισ Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν κα πρζπει να υιοκετιςει 
μεκοδολογίεσ – αρχζσ όπου κα εξαςφαλίηουν υψθλό επίπεδο χρθςτικότθτασ για τουσ χριςτεσ.  

 Θ Εφαρμογι Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν κα πρζπει να επιτρζπει τθν εφκολθ διαχείριςθ του 
περιεχομζνου με τθν χριςθ ςυςτιματοσ Content Management System, το οποίο κα αποτελεί το κεντρικό 
πυρινα του ςυςτιματοσ. 

 Οι χριςτεσ - πολίτεσ κα πρζπει να εφοδιαςτοφν με εργαλεία αναηιτθςθσ που κα επιτρζπουν τον 
εφκολο εντοπιςμό των πλθροφοριϊν που τουσ ενδιαφζρουν, και τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων με 
εφλθπτο τρόπο. Θα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να επιλζξουν από μια ςειρά 
εναλλακτικϊν τρόπων παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ ανάλογα με τισ προτιμιςεισ τουσ. Θ Εφαρμογι κα 
πρζπει να είναι ςυμβατι με 3 (τρεισ) τουλάχιςτον από τουσ πιο διαδεδομζνουσ περιθγθτζσ διαδικτφου 
(web browsers), όπωσ Mozilla Firefox, Google Chrome κλπ. Μελλοντικά, θ διεπαφι τθσ Εφαρμογισ 
Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν με τουσ πολίτεσ κα μπορεί να επεκτακεί ςε επιπλζον κανάλια, όπωσ mobile 
εφαρμογζσ και social media. 

 

 Γ. Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ Μεμονωμζνων Λφςεων 

 Θ Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ Μεμονωμζνων Λφςεων κα πρζπει να είναι μια ανοικτι, cloud based, 
ζτοιμθ (out of the box) πλατφόρμα θ οποία κα πρζπει να μπορεί να επιτρζπει τθ διαςφνδεςθ 
μεμονωμζνων λφςεων και πραγμάτων (π.χ. αιςκθτιρων, διαςυνδεδεμζνων ςυςκευϊν, καμερϊν κλπ) 
κακϊσ και εφαρμογϊν ζξυπνθσ πόλθσ που ζχουν παραδοκεί ι κα παραδοκοφν ςτο μζλλον. Θα πρζπει να 
επιτρζπει τθν ςυλλογι δεδομζνων προερχόμενων από τισ 86 (ογδόντα ζξι) «διαςυνδεδεμζνεσ» κάμερεσ, 
που κα τοποκετθκοφν ςτα ςθμεία ειςόδου/εξόδου ςτο δίκτυο πεηοδρόμων, κάνοντασ χριςθ τθσ 
διαδικτυακισ διαςφνδεςθσ (ενςφρματισ  ι αςφρματθσ) και μεταφζροντασ τθν πλθροφορία ςτο cloud. Θ 
Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ Μεμονωμζνων Λφςεων κα πρζπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτιματα των 
τεχνολογιϊν Internet of Things (IoT) διαςυνδζοντασ πολίτεσ, διαδικαςίεσ, δεδομζνα και αντικείμενα 
προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ παρακολοφκθςθ όλων των παραγόντων που επιδροφν ςτθ ηωι τθσ πόλθσ. 
Θ Ρλατφόρμα κα πρζπει να υποςτθρίηει, κατ’ ελάχιςτον, τισ παρακάτω μελλοντικζσ λφςεισ (χωρίσ αυτό να 
είναι αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ):  

 ζξυπνο οδοφωτιςμό,  

 ζξυπνο Parking,  

 ζξυπνθ παρακολοφκθςθ τθσ κυκλοφορίασ,  

 δθμόςιο δίκτυο αςφρματθσ πρόςβαςθσ Wi-Fi και παροχι υπθρεςιϊν ςτατιςτικϊν αναλφςεων 
(analytics) από τθ χριςθ του δικτφου Wi-Fi, 

 παρακολοφκθςθ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων και, 

 διαχείριςθ απορριμμάτων 

 Θ πλατφόρμα αυτι πρζπει να είναι επεκτάςιμθ και να διακζτει ζτοιμο περιβάλλον ανάπτυξθσ 
διεπαφϊν (API – Application Programming Interface), για τθ διαςφνδεςθ εφαρμογϊν που αναπτφςςονται 
από τθν κοινότθτα προγραμματιςτϊν. Θα πρζπει να διακζτει δυνατότθτα αςφαλοφσ διαχείριςθσ και 
κοινισ αποκικευςθσ δεδομζνων και να μπορεί να διακζτει τα αποκθκευμζνα δεδομζνα ςε τρίτεσ 
εφαρμογζσ για επιπλζον ανάλυςθ, ςφνκεςθ και απεικόνιςθ δεδομζνων.  

 Να διακζτει μθχανιςμό διαςταφρωςθσ δεδομζνων, που παράγονται από τουλάχιςτον δφο 
διαφορετικοφσ τομείσ (π.χ. πάρκινγκ, οδοφωτιςμόσ, περιβάλλον κλπ), με δείκτεσ ςθμαντικοφσ για τον 
Διμο όπωσ θ εγκλθματικότθτα, ρφπανςθ, ανεργία, κλπ. Θ Ρλατφόρμα αυτι κα πρζπει να γεφυρϊνει και 
να ςυνδζει ςυςκευζσ, ανκρϊπουσ, διαδικαςίεσ με μια πλατιά και ανοικτι προςζγγιςθ. 

 Κφριο μζλθμα είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και θ δθμιουργία μετριςιμου οφζλουσ για 
τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ του Διμου χωρίσ διοικθτικι επιβάρυνςθ των ςτελεχϊν του Διμου. Θ 
Ρλατφόρμα πρζπει να παρζχει κζντρο ελζγχου λειτουργίασ με ταμπλό (dashboards), όπου κα 
αποτυπϊνεται θ ςυνολικι εικόνα των λειτουργιϊν του Διμου με εφλθπτο και κατανοθτό τρόπο ςτθν ίδια 
οκόνθ ϊςτε να ελαχιςτοποιθκεί θ λειτουργικι πολυπλοκότθτα μεταξφ των υπθρεςιϊν του Διμου και να 
υποβοθκθκεί θ λιψθ αποφάςεων των υπευκφνων ςτθ βάςθ των «πραγματικϊν - ηωντανϊν» δεδομζνων. 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, ςτο πλαίςιο τθσ προςφοράσ του για τθν Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ 
Μεμονωμζνων Λφςεων και προκειμζνου να πιςτοποιθκεί θ αξιοπιςτία τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ, πρζπει 
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να επιδείξει τουλάχιςτον τρεισ Αναφορζσ (Reference) εγκατάςταςθσ τθσ Ρλατφόρμασ, με διαςυνδεδεμζνεσ 
ςυςκευζσ από διαφορετικοφσ καταςκευαςτζσ, ςε τουλάχιςτον τρεισ τομείσ, μεταξφ αυτϊν που 
αναφζρονται ςτθν προδιαγραφι ΙΔ1.6.του αντίςτοιχου πίνακα ςυμμόρφωςθσ. 

 Επίςθσ, θ πλατφόρμα πρζπει να διακζτει, δθμοςιευμζνο ςτο διαδίκτυο και προςβάςιμο ςτθν 
κοινότθτα των προγραμματιςτϊν, API για τθν ανάπτυξθ και διαςφνδεςθ εφαρμογϊν διαλειτουργικότθτασ με 
τισ προτεινόμενεσ ι και μελλοντικζσ εφαρμογζσ ζξυπνθσ πόλθσ, ανεξαρτιτωσ καταςκευαςτι. Ταυτόχρονα, 
πρζπει να παρζχεται και πεδίο δοκιμαςτικισ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν (sandbox). 

 

 Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν 

 Α. Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ και Ραραμετροποίθςθσ Λογιςμικοφ 

 Ο Ανάδοχοσ, αμζςωσ μετά τθν προμικεια, κα προχωριςει ςτθν εγκατάςταςθ των λογιςμικϊν και 
των εφαρμογϊν, παραμετροποίθςθ και μεμονωμζνο ζλεγχό τουσ. Ωσ λογιςμικό νοείται το λειτουργικό 
ςφςτθμα, τα λογιςμικά διαχείριςθσ του εξοπλιςμοφ του Κζντρου Ελζγχου (servers, switch, firewall, tape 
backup, ups) και του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (κάμερεσ και πίνακεσ αυτοματιςμοφ) και ωσ 
εφαρμογζσ νοοφνται θ «Εφαρμογι Ελζγχου Ρρόςβαςθσ Οχθμάτων και Διαχείριςθσ Συςτιματοσ», θ 
«Εφαρμογι Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν» και θ «Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ Μεμονωμζνων Λφςεων». Θα 
ακολουκιςει θ ενοποίθςθ των εφαρμογϊν ςε ενιαία λογικι και φιλοςοφία και ο ζλεγχοσ ορκισ 
λειτουργίασ τουσ. 

 Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει τεκμθρίωςθ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ των λογιςμικϊν 
όπωσ και των εφαρμογϊν και τθσ βάςθσ δεδομζνων που κα τισ υποςτθρίηει. Θ τεκμθρίωςθ κα 
απευκφνεται ςτουσ διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ. 

 Θ υπθρεςία κα παραςχεκεί κατά τθ Φάςθ Νο 3 και μαηί με τθν προμικεια των εφαρμογϊν κα 
διαρκζςει 6 μινεσ. 

 

 Β. Υπθρεςίεσ Φιλοξενίασ Εφαρμογϊν 

  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει με δικι του ευκφνθ τθ φιλοξενία τθσ ιςτοςελίδασ 
Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν ςε αξιόπιςτο πάροχο υπθρεςιϊν φιλοξενίασ (hosting). 

 Ο πάροχοσ υπθρεςιϊν φιλοξενίασ κα πρζπει να προςφζρει υπθρεςία φιλοξενίασ ςε περιβάλλον 
υπολογιςτικοφ νζφουσ (cloud hosting) ςε data center που κα διακζτει εφεδρεία θλεκτρομθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ, ςφςτθμα πυροπροςταςίασ, ςφςτθμα φυςικισ αςφάλειασ, ελεγχόμενθ πρόςβαςθ ςτον χϊρο, 
24ϊρθ υποςτιριξθ, ελεγχόμενο περιβάλλον, ςυνεχι λειτουργία του δικτφου ολόκλθρο το εικοςιτετράωρο 
κτλ. 

 Οι υπθρεςίεσ φιλοξενίασ (hosting) κα πρζπει να εξαςφαλίηουν: 

 Ρολλαπλζσ οδεφςεισ προσ ςτο internet με ςυνολικό εφροσ τουλάχιςτον 700MBΜbps, με 
εξαςφαλιςμζνθ εφεδρεία. 

 Δικτυακό εξοπλιςμό και ενςφρματεσ ςυνδζςεισ που κα εφαρμόηουν load balancing και failover ςε 
όλα τα κυκλϊματα και κα διαςφαλίηουν το απαραίτθτο εφροσ δικτφου. 

 Κεντρικά αποκθκευτικά ςυςτιματα τα οποία κα αποτελοφνται από διάταξθ ςκλθρϊν δίςκων RAID. 

 Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα παρζχονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (32 μινεσ, δθλαδι 8 μινεσ 
υλοποίθςθσ και 24 μινεσ παραγωγικισ λειτουργίασ). Στο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκοφν ςτο Διμο τα 
δικαιϊματα τθσ διαχειριςτικισ πρόςβαςθσ τθσ υποδομισ φιλοξενίασ και κα γίνει ςχετικι εκπαίδευςθ ϊςτε 
να ςυνεχιςτεί θ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

 

 Γ. Υπθρεςίεσ Αποκικευςθσ 

  Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα, αν ο ίδιοσ το επιλζξει, να εξαςφαλίςει τθν αποκικευςθ των 
δεδομζνων καταγραφισ των καμερϊν ι άλλων δεδομζνων ςε πάροχο υπθρεςιϊν αποκικευςθσ, μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ παραμετροποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ των εφαρμογϊν και τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ 
του ςυςτιματοσ. 
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 Δ. Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ και Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

 Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει: 

 Τθν εκπαίδευςθ τεςςάρων (4) ςτελεχϊν ςτισ τεχνολογικζσ υποδομζσ και ςτθ διαχείριςθ των 
ςυςτθμάτων που κα εγκαταςτακοφν, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ωρϊν ςυνολικά. Τα 
ςυγκεκριμζνα ςτελζχθ κα αναλάβουν ςτθ ςυνζχεια τθν εποπτεία του ςυςτιματοσ (διαχείριςθ, 
ςυντιρθςθ, εξζλιξθ) και κα επιτελζςουν βαςικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ των υπολοίπων χρθςτϊν. 

 Τθν εκπαίδευςθ δζκα (10) χρθςτϊν ςτθ χριςθ των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν, διάρκειασ 
τουλάχιςτον ςαράντα (30) ωρϊν ςυνολικά.  

 Κατά τθν Ριλοτικι Λειτουργία κα γίνει εντοπιςμόσ προβλθμάτων ςτθν λειτουργία, επίλυςθ τουσ 
κακϊσ και On the job training για όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ όλων των κατθγοριϊν, προκειμζνου 
να εξοικειωκοφν καλφτερα ςτθν λειτουργία του ςυςτιματοσ. Θ πιλοτικι λειτουργία κα περιλαμβάνει 
μεταξφ άλλων βελτιϊςεισ, υποςτιριξθ χρθςτϊν, ςυλλογι παρατθριςεων, διόρκωςθ / διαχείριςθ λακϊν, 
προτάςεισ για μζτρα αςφαλείασ ςυςτθμάτων/δεδομζνων /μεταδεδομζνων, προτάςεισ για τυποποιθμζνθ 
μεκοδολογία ελζγχου του ςυςτιματοσ και διαδικαςιϊν όπωσ και προτάςεισ για τθν αποκατάςταςθ του 
ςυςτιματοσ μετά από καταςτροφι/αςτοχία/παραβίαςθ οποιαςδιποτε μορφισ. 

 Οι ενζργειεσ τθσ Εκπαίδευςθσ και Ριλοτικισ Λειτουργίασ κα λάβουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Διμου και κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν (δφο μινεσ 
Ριλοτικισ Λειτουργίασ και 2 μινεσ Εκπαίδευςθσ). Ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ωσ εκπαιδευτικό υλικό, 
Εγχειρίδια Χρθςτϊν (user manuals) ςτα Ελλθνικά και Εγχειρίδια Διαχειριςτϊν (administrator manuals) και 
Αναφορά Ριλοτικισ Λειτουργίασ, θ οποία κα περιλαμβάνει παρουςίαςθ των προβλθμάτων και των 
τρόπων επίλυςθσ τουσ 

 

 Ε. Υπθρεςίεσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ του Συςτιματοσ μζχρι τθν παράδοςι του 

 Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν παραγωγικι λειτουργία του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων 
για είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ. 

 Συγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίηει: 

 Τθ λειτουργία των εφαρμογϊν. Ειδικότερα κατά τθν 24μθνθ λειτουργία ο Ανάδοχοσ κα είναι 
υπεφκυνοσ για τθν παραγωγικι λειτουργία των εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ. Ενδεικτικά 
αναφζρονται: βελτιϊςεισ των εφαρμογϊν, επίλυςθ προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν, ςυλλογι 
παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ, διόρκωςθ / διαχείριςθ λακϊν, υποςτιριξθ ςτον χειριςμό και 
λειτουργία των υπολογιςτϊν, κλπ., παραγωγι αναφορϊν. 

 Τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ. Ειδικότερα κατά τθν 24μθνθ λειτουργία ο Ανάδοχοσ κα είναι 
υπεφκυνοσ για τθν παραγωγικι λειτουργία του εξοπλιςμοφ του ςυςτιματοσ. Αναλυτικότερα, κα 
ελεγχκοφν διεξοδικά οι παραμετροποιιςεισ του εξοπλιςμοφ που ζγιναν, κα επιλφονται 
προβλιματα που κα προκφπτουν, κα γίνονται οι προλθπτικοί ζλεγχοι και θ ςυντιρθςθ του 
εξοπλιςμοφ, κα ελζγχεται ςε κακθμερινι βάςθ θ καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ, κα γίνονται οι 
απαιτοφμενεσ ρυκμίςεισ και οι αλλαγζσ που μπορεί να επθρεάηουν τθν ομαλι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ, κα ενθμερϊνονται οι άνκρωποι του Διμου για τα προβλιματα. Θα δίνονται οι 
απαιτοφμενεσ αναφορζσ προσ τον Διμο. 

 Τθ λειτουργία του Κζντρου Ελζγχου επί 24ϊρου βάςεωσ για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ (24x7). 
Ειδικότερα κατά τθν 24μθνθ λειτουργία ο Ανάδοχοσ κα ςτελεχϊςει με δικό του προςωπικό το 
Κζντρο Ελζγχου το οποίο κα ςυντονίηει το ςφνολο των λειτουργιϊν του Συςτιματοσ και κα 
παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο. 

 Μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ με μετριςιμουσ ςτόχουσ και καταγραφι του 
μεγζκουσ τθσ ςυνειςφοράσ του ςυςτιματοσ ςτα ςχζδια του Διμου. 
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 ΣΤ. Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ 

 Ο Ανάδοχοσ κα υλοποίθςει πρόγραμμα δράςεων προϊκθςθσ και προβολισ των ςτόχων και των 
αποτελεςμάτων του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεηοδρόμων ςε όςο το δυνατό μεγαλφτερεσ ομάδεσ πολιτϊν 
που ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ομάδεσ ςτόχουσ του ςυςτιματοσ (πολίτεσ, επιχειριςεισ, ςυλλογικοί Φορείσ 
επαγγελματικϊν τάξεων κλπ). Με τισ προωκθτικζσ αυτζσ δράςεισ επιδιϊκεται να αυξθκεί το ποςοςτό των 
πολιτϊν που κα είναι ενθμερωμζνοι για τισ βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται μζςω τθσ 
υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ. 

 Στθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ κα πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα:  

 Διοργάνωςθ ενθμερωτικισ θμερίδασ  

 Σχεδιαςμόσ και αναπαραγωγι υλικοφ προβολισ  

 Ραραγωγι Εντφπου Ενθμζρωςθσ 

 Θ υπθρεςία κα διαρκζςει 1 (ζνα) μινα. 

 

 

4) Γενικοί κανόνεσ που κα διζπουν τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ  

 Διαλειτουργικότθτα 

 Θα πρζπει θ «Εφαρμογι Ελζγχου Ρρόςβαςθσ Οχθμάτων και Διαχείριςθσ Συςτιματοσ», θ 
«Εφαρμογι Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν» και θ «Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ Μεμονωμζνων Λφςεων» να 
μποροφν να επικοινωνοφν προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ κάκε διακζςιμθσ 
πλθροφορίασ. 

 Θ διαλειτουργικότθτα αφορά τθν ικανότθτα του προτεινόμενου ςυςτιματοσ για τθν μεταφορά και 
χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί με άλλα πλθροφοριακά 
ςυςτιματα. 

 Συγκεκριμζνα αφορά: 

 Μια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα δόμθςθσ τθσ 
πλθροφορίασ / δεδομζνων και τθσ μετά-πλθροφορίασ / δεδομζνων). 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν 
(τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφζρεται θ πλθροφορία με τθν μορφι 
που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο). 

 Ζνα καλά προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και ςτα 
δεδομζνα (αςφάλεια / ζλεγχοσ πρόςβαςθσ δθλαδι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
προςταςία των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ). 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν και των 
δεδομζνων (τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, καταλόγου ι άλλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο των διαλειτουργικϊν υπθρεςιϊν). 

 Απαραίτθτθ κρίνεται θ ςυνεργαςία του Διμου, του Αναδόχου και των προμθκευτϊν του για τθν 
επίτευξθ του μζγιςτου βακμοφ ολοκλιρωςθσ. 

 Οι τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να εξαςφαλίηουν αξιοπιςτία, ταχφτθτα και 
επεκταςιμότθτα. Ενδεικτικά αναφζρεται θ χριςθ προτφπου ανταλλαγισ δεδομζνων XML αλλά και θ 
ανάπτυξθ ειδικοφ Application Programming Interface (API) για τθ διαςφνδεςθ και ανταλλαγι δεδομζνων 
ανάμεςα ςτα ςυςτιματα που κα αναπτυχκοφν και τα υπάρχοντα ςυςτιματα του Διμου.  

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να περιγράψει αναλυτικά ςτθν προςφορά του τουσ τρόπουσ και τισ 
τεχνολογίεσ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει για τθν επίτευξθ του μζγιςτου βακμοφ 
διαλειτουργικότθτασ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ. 

 

 

 Ανοιχτά δεδομζνα 





 

Σελίδα 93 

 Στα πλαίςια τθσ προμικειασ κα πρζπει να προβλζπεται θ δθμόςια διάκεςθ επιλεγμζνων 
δεδομζνων του Συςτιματοσ. 

 Τα ανοικτά δεδομζνα αποτελοφν ζνα ςθμαντικό τμιμα του προτεινόμενου Συςτιματοσ, κακϊσ 
επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ του Διμου να περιγράψουν πλιρωσ ζνα ςφνολο δεδομζνων ζτςι ϊςτε οι 
μελλοντικοί χριςτεσ να είναι ςε κζςθ να αξιολογιςουν εάν τα δεδομζνα αυτά μποροφν να εφαρμοςτοφν 
για το ςκοπό που επικυμοφν. Σε αυτό το πλαίςιο κα λθφκεί μζριμνα για τθν φπαρξθ  μεταδεδομζνων που 
κα περιλαμβάνουν λεπτομζρειεσ για τον ιδιοκτιτθ των δεδομζνων, τθν ποιότθτά τουσ, τθ χρονικι ςτιγμι 
δθμιουργίασ και τελευταίασ μεταβολισ τουσ, τα χαρακτθριςτικά τουσ γνωρίςματα, όπωσ ακόμθ και τισ 
μεκόδου προςπζλαςθσ και χρθςιμοποίθςισ τουσ. 

 Το είδοσ των δεδομζνων που κα εξάγονται κα εξειδικευτεί περαιτζρω και κα οριςτικοποιθκεί ςτα 
πλαίςια τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ με βάςθ και το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (Ν. 4305/2014 κ.α.). 

 Τα ανοιχτά δεδομζνα κα είναι διακζςιμα μζςω του Διαδικτυακοφ τόπου πλθροφόρθςθσ για 
ελεγχόμενεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ, ενϊ θ ευρετθρίαςθ τουσ κα γίνεται ςτο http://data.gov.gr/. 

 

 Αςφάλεια 

 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει, κατά τθ διάρκεια τθσ «Εκπαίδευςθσ και Ριλοτικισ Λειτουργίασ», να 
προτείνει μζτρα αςφαλείασ ςυςτθμάτων, δεδομζνων, μεταδεδομζνων. Συγκεκριμζνα: 

 Θα αναδεικνφει κζματα αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ του ςυςτιματοσ ωσ λογιςμικό, δεδομζνα αλλά 
και διαδικαςίεσ, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςι τουσ ζγκαιρα από τθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ του. 

 Θα αποτιμά το ςφςτθμα και κα διερευνά όλα τα ενδεχόμενα κινδφνου, προβλζποντασ λφςεισ 
μείωςθσ του κινδφνου ι τθσ ηθμιάσ και αςφάλιςθσ του εναπομζνοντοσ κινδφνου. 

 Θα προβλζπει τθν αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ μετά από καταςτροφι / αςτοχία / παραβίαςθ 
οποιαςδιποτε μορφισ. 

 Θα προδιαγράφει τισ διαδικαςίεσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ κινδφνου καταςτροφισ / αςτοχίασ / 
παραβίαςθσ και τθσ αντίδραςθσ ςε μεταβολζσ αυτοφ. 

 Θα προτείνει τυποποιθμζνθ μεκοδολογία ελζγχου του ςυςτιματοσ και των διαδικαςιϊν γφρω από 
αυτό, τθν οποία ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει κατά τθν εκτζλεςθ των ελζγχων 
του Συςτιματοσ, και ο φορζασ κα υιοκετιςει κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του. 

 

 Ευχρθςτία Συςτιματοσ 

 Οι λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να εκτελοφνται με ικανοποιθτικι ταχφτθτα, 
προδιακζτοντασ τον χριςτθ ςτθν χριςθ τθσ εφαρμογισ. Οι χριςτεσ και οι διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ κα 
πρζπει να μποροφν να εκτελζςουν τθν επικυμθτι εργαςία με ευκολία (με χριςθ του ελάχιςτου αρικμοφ 
βθμάτων). 

 Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξυπθρετιςει μεγάλο αρικμό ταυτοχρόνων χρθςτϊν με 
ςτακερι και ικανοποιθτικι απόδοςθ, γριγορθ απόκριςθ και με δυνατότθτα γριγορθσ κλιμάκωςθσ ςε 
περιπτϊςεισ αφξθςθσ του φορτίου. 

 Το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι διαρκϊσ διακζςιμο ςτουσ χριςτεσ. Το ποςοςτό διακεςιμότθτασ κα 
πρζπει να υπερβαίνει το 99% για τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ. (Σαν ποςοςτό διακεςιμότθτασ ορίηεται το 
πθλίκο του χρόνου που το ςφςτθμα λειτουργεί προσ το ςυνολικό χρόνο αναφοράσ). 

 Ο Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να περιγράψει τισ μεκόδουσ που κα χρθςιμοποιιςει 
για τθν επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ διακεςιμότθτασ. 

 

 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

 Ο Διμοσ δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων των πολιτϊν, για αυτό ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει κατά τθ λιψθ, τθν αποκικευςθ και τθ διαχείριςθ δεδομζνων να τθρεί τουσ όρουσ 
που ορίηεται ςτο εκνικό (οδθγία 1/2011 τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων για τθ Χριςθ ςυςτθμάτων 
βιντεοεπιτιρθςθσ για τθν προςταςία προςϊπων και αγακϊν), κοινοτικό και διεκνζσ δίκαιο ςχετικά με τθν 
προςταςία του ατόμου από τθν διαχείριςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ εκάςτοτε κα 

http://data.gov.gr/
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ιςχφει κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου. Τα προςωπικά δεδομζνα που κα ςυλλεχκοφν ςτο πλαίςιο του 
ζργου κα πρζπει να ζχουν ςυλλεχκεί κατόπιν ςυγκατάκεςθσ των πολιτϊν, οι οποίοι κα γνωρίηουν τουσ 
λόγουσ χριςθσ αυτϊν των δεδομζνων, με εξαίρεςθ τθν εφαρμογι ςχετικϊν νομικϊν υπαγορεφςεων και 
προσ τισ αρμόδιεσ και μόνο αρχζσ. Ραράλλθλα ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να δϊςει πιςτοποιθμζνο 
λογιςμικό που να παρζχει προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ 

 Στθν εκτζλεςθ του ζργου κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ 
πρόςβαςθσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ από ΑΜΕΑ και άλλεσ ευπακείσ 
ομάδεσ πλθκυςμοφ, και να εφαρμοςτοφν οι ςχετικοί διεκνϊσ αναγνωριςμζνοι κανόνεσ και οδθγίεσ 
προςβαςιμότθτασ και ςυγκεκριμζνα Web Content Accessibility Guidelines WAI AA/WCAG από το World 
Wide Web Consortium’s (W3C) που αφοροφν τθν ανάπτυξθ προςβάςιμων εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν ςε 
περιβάλλον Ραγκοςμίου Ιςτοφ. 
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ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΡΛΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των επιμζρουσ  τμθμάτων τθσ προμικειασ αναλφονται λεπτομερϊσ ςε 
ξεχωριςτοφσ ανεξάρτθτουσ πίνακεσ για κάκε ζνα από αυτά (εξοπλιςμόσ πλθροφορικζσ, λογιςμικό και 
υπθρεςίεσ λειτουργίασ). 

 Οι απαντιςεισ ςε κάκε μία προδιαγραφι κα πρζπει να δοκοφν με μεγάλθ ςαφινεια από τουσ 
υποψιφιουσ αναδόχουσ ϊςτε να τεκμθριωκεί επαρκϊσ θ ικανοποίθςθ των προδιαγραφϊν. Σε 
περιπτϊςεισ που δεν είναι εφικτι θ καταγραφι τθσ απάντθςθσ μζςα ςτον πίνακα κα πρζπει να αναλυκεί 
ςε αντίςτοιχο τεχνικό παράρτθμα και ςτον πίνακα κα καταγραφεί ςαφισ παραπομπι ςε αυτό (κεφάλαιο, 
ςελίδα, παράγραφοσ) του ςθμείου που τεκμθριϊνεται θ ικανοποίθςθ τθσ προδιαγραφισ.  

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαντιςει ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ που διατυπϊνονται ςτουσ πίνακεσ 
ςυμμόρφωςθσ ανεξάρτθτα από το αν το ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα αποτελεί υποχρεωτικι απαίτθςθ ι όχι. 

Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν και όπου δεν είναι εφικτι θ πλιρθσ 

τεχνικι περιγραφι των ηθτουμζνων λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν μπορεί να αναφζρονται ενδεικτικά 

ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι εμπορικά ςιματα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα ηθτοφμενα προϊόντα είναι 

απλϊσ ιςοδφναμα των ενδεικτικϊσ αναφερομζνων. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να υποβάλουν 

προςφορζσ για αντίςτοιχα προϊόντα τεκμθριϊνοντασ με τον καλφτερο κατά τθν κρίςθ τουσ τρόπο τθν 

αντιςτοιχία. 

Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει – επί ποινι αποκλειςμοφ - να είναι καινοφργιοσ (όχι refurbished), 

ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, να κυκλοφορεί ςτθν διεκνι αγορά και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί 

αντικατάςταςθσ/απόςυρςθσ του. Θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ ιςχφει για τον εξοπλιςμό των Ρινάκων 

Συμμόρφωςθσ Α-Β ζωσ ΙΑ.  

Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει – επί ποινι αποκλειςμοφ - να προζρχεται από 
καταςκευαςτι με πιςτοποίθςθ ISO 9001 και ISO 14001 ι ιςοδφναμα. Θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ ιςχφει 
για τον εξοπλιςμό των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ Α-Β ζωσ ΛΑ και το λογιςμικό του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ 
ΛΔ. 

 

 

 

Ο ΡΑΑΚΑΤΩ ΗΘΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΚΑ ΡΑΑΔΟΚΕΛ ΕΓΚΑΤΕΣΤΘΜΕΝΟΣ ΚΑΛ ΣΕ ΡΛΘΘ 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ. 
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ΟΔΘΓΛΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΤΩΝ ΡΛΝΑΚΩΝ 

 

 Οι πίνακεσ αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ακολουκοφν κα ςυμπλθρωκοφν από τουσ 
προμθκευτζσ. 

 Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων: 

α) Στιλθ Α/Α 

Στθν ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ κατά κατθγορία και υποκατθγορία των ςτοιχείων που 
περιγράφονται ςτθν επόμενθ ςτιλθ. 

 

β) Στιλθ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Στθν ςτιλθ αυτι περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για 
τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 

γ) Στιλθ ΑΡΑΛΤΘΣΘ 

Στθν ςτιλθ αυτι ζχουν ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 
υποχρεωτικι για τον προμθκευτι ι τθ λζξθ «Ρροαιρετικά» που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ 
προδιαγραφι είναι προαιρετικι/επικυμθτι ι αναλυτικά ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία τθσ 
αντίςτοιχθσ προδιαγραφισ. 

 

δ) Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

Στθν ςτιλθ αυτι ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προμθκευτι που ζχει τθν μορφι: 

«ΝΑΙ / ΟΧΙ» ι αναλυτικι ποςοτικι και ποιοτικι περιγραφι, ανάλογα με το περιεχόμενο του πεδίου τθσ 
απαίτθςθσ. 

 

ε) Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Στθ ςτιλθ αυτι κα αναγραφεί ο αφξων αρικμόσ, ςελίδα και ςτίχοσ τεχνικοφ εγχειριδίου, εγγράφου ι 
δθμοςιεφματοσ με το οποίο υποςτθρίηονται ςθμειωκείςεσ πλθροφορίεσ ςτισ προθγοφμενεσ ςτιλεσ. Το 
ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό πρζπει να ζχει εντοπιςκεί, υπογραμμιςκεί και να αναγράφεται ο 
αρικμόσ του κριτθρίου των προδιαγραφϊν που αναφζρεται. 

 

 Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων 
των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. Οι απαντιςεισ να είναι ςαφείσ και τυπωμζνεσ ι δακτυλογραφθμζνεσ, 
χωρίσ διορκϊςεισ και ςβθςίματα. 

 Μθ ςυμμόρφωςθ με τον παραπάνω όρο ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Α-Β 
ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΕΣ (SERVERS) Α:ΕΦΑΜΟΓΩΝ -
Β:ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

   

Α-Β1 ΓΕΝΛΚΑ    

Α-Β1.1 Αρικμόσ απαιτοφμενων εξυπθρετθτϊν 4   

Α-Β1.2 Server τφπου rack ΝΑΙ   

Α-Β1.3 
Να διακζτει πλαίςιο κατάλλθλο ϊςτε να 
εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19” 

ΝΑΙ   

Α-Β1.4 
Να αναγραφεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο εξυπθρετθτι 

ΝΑΙ   

Α-Β1.5 Υψοσ (RU) 2   

Α-Β1.6 
Το ςφνολο των τμθμάτων του εξυπθρετθτι είναι 
του ίδιου καταςκευαςτι 

ΝΑΙ 
  

Α-Β1.7 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ≥5 ζτθ   

Α-Β1.8 Να φζρει ςιμανςθ CE ΝΑΙ   

Α-Β2 ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΕΣ    

Α-Β2.1 
Να υποςτθρίηει τουλάχιςτον δφο επεξεργαςτζσ 
τεχνολογίασ x86-64 

ΝΑΙ   

Α-Β2.2 Να προςφερκοφν δφο επεξεργαςτζσ ΝΑΙ   

Α-Β2.3 Αρικμόσ πυρινων ζκαςτου (core) ≥8   

Α-Β2.4 Βαςικι ςυχνότθτα λειτουργίασ  ≥2,1GHz   

Α-Β2.5 Κλίμακα καταςκευισ 14nm   

Α-Β2.6 Μνιμθ Cache ≥20 MB   

Α-Β2.7 Τφποσ υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ DDR4   

Α-Β2.8 Θμερομθνία ζναρξθσ παραγωγισ του επεξεργαςτι ≥2016   

Α-Β3 ΜΝΘΜΘ    

Α-Β3.1 Ρροςφερόμενθ μνιμθ ≥16GB   

Α-Β3.2 
Θ φζρουςα μνιμθ διακζτει ταχφτθτά τουλάχιςτον 
2400 MHz 

ΝΑΙ   

Α-Β3.3 Το ςφςτθμα υποςτθρίηει 24 DIMM slots ΝΑΙ   

Α-Β3.4 
Να αναφερκοφν οι υποςτθριηόμενεσ 
χωρθτικότθτεσ μνιμθσ 

NAI   

Α-Β3.5 Υποςτιριξθ ECC μνιμθσ ΝΑΙ   

Α-Β4 ΔΛΣΚΟΛ – ΕΛΕΓΚΤΘΣ ΔΛΣΚΩΝ    

Α-Β4.1 Σκλθροί δίςκοι τφπου 12G SAS  NAI   
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Α-
Β4.1.1 

Ρλικοσ δίςκων SAS ≥6   

Α-
Β4.1.2 

Χωρθτικότθτα ζκαςτου δίςκου SAS ≥1ΤΒ   

Α-
Β4.1.3 

Ταχφτθτα περιςτροφισ των προςφερόμενων 
δίςκων SAS (rpm) να είναι τουλάχιςτον 

7.2k   

Α-Β4.2 Σκλθροί δίςκοι τφπου SSD EV NAI   

Α-
Β4.2.1 

Ρλικοσ δίςκων SSD ≥1   

Α-
Β4.2.2 

Χωρθτικότθτα ζκαςτου δίςκου SSD ≥240GΒ   

Α-Β4.3 
Το ςφςτθμα μπορεί να δεχτεί τουλάχιςτον 8 
δίςκουσ SFF 

ΝΑΙ   

Α-Β4.4 

Να προςφερκοφν τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ζτςι 
ϊςτε να μπορεί να αυξθκεί θ χωρθτικότθτα ςτο 
μζγιςτο δυνατό με τθν αγορά μόνο των 
πρόςκετων δίςκων και των brackets αυτϊν 

NAI   

Α-Β4.5 Οι δίςκοι μποροφν να αλλαχκοφν εν-κερμϊ ΝΑΙ   

Α-Β4.6 
Το ςφςτθμα να υποςτθρίηει επίςθσ δίςκουσ 
τεχνολογίασ SATA 

ΝΑΙ   

Α-Β4.7 Raid Controller 12Gbps SAS ΝΑΙ   

Α-
Β4.7.1 

Να προςφερκεί RAID Controller που να μπορεί να 
ελζγξει το ςφνολο των δίςκων που μπορεί να 
δεχτεί το ςφςτθμα 

ΝΑΙ   

Α-
Β4.7.2 

Επίπεδα υποςτιριξθσ RAID 0, 1, 5, 6 ΝΑΙ   

Α-
Β4.7.3 

Ο προςφερόμενοσ controller να διακζτει 
αναβακμιηόμενθ write cache 

≥1GB   

Α-
Β4.7.4 

Ο RAID controller να διακζτει battery backup unit 
(BBU) ι SuperCap Power Module 

NAI   

Α-
Β4.7.5 

Να αναφερκεί το επίπεδο RAID που κα 
εφαρμοςτεί 

NAI   

Α-Β5 ΜΘΤΛΚΘ ΚΑΤΑ (MOTHERBOARD)    

Α-Β5.1 
Να διακζτει τουλάχιςτον δφο PCIe 3.0 (1x8,1x16),  
1xMLOM και ο Raid Controller να μθν 
καταλαμβάνει κζςθ από τισ διακζςιμεσ PCI κφρεσ 

NAI   

Α-Β5.2 

Να προςφζρκεί με ζνα τουλάχιςτον FlexFlash 
drive (secure digital [SD] card) με δυνατότθτα 
εγκατάςταςθσ Hypervisor/OS. 

Να υπάρχει δυνατότθτα 2ου flash drive και 
δυνατότθτα mirroring των 2 drives 

≥32GB   
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Α-Β5.3 
Υποςτιριξθ εςωτερικισ (πάνω ςτθν μθτρικι 
πλακζτα) USB 3.0 κφρασ 

ΝΑΙ   

Α-Β6 INPUT/OUTPUT    

Α-Β6.1 
Να αναφερκοφν οι παρεχόμενεσ εξωτερικζσ USB 
κφρεσ 

ΝΑΙ   

Α-Β6.2 
Υποςτιριξθ χριςθσ KVM (VGA, USB, ςειριακισ 
πόρτασ) ςτθ πρόςοψθ του εξυπθρετθτι, για 
εφκολθ πρόςβαςθ 

ΝΑΙ   

Α-Β6.3 Να διακζτει 1Gbit Ethernet interfaces για data  ≥ 4   

Α-Β6.4 

Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ PCI κάρτασ του 
καταςκευαςτι, με δυνατότθτα επικοινωνίασ FCoE, 
δθμιουργίασ 16 εικονικϊν Eth και 2 εικονικϊν FC 
interfaces, αλλά και δυνατότθτα 
παραμετροποίθςθσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε όταν 
χρθςιμοποιείται  Hypervisor να επιτυγχάνεται θ 
αποφόρτιςθ του εξυπθρετθτι από το Switching, 
και να μεταφζρεται ςτο Switch που είναι 
ςυνδεδεμζνοσ ο Server 

NAI   

Α-Β7 ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ    

Α-Β7.1 IPMI 2.0 compliant ΝΑΙ   

Α-Β7.2 CLI και γραφικό εργαλείο διαχείριςθσ ΝΑΙ   

Α-Β7.3 
Διακζτει αποκλειςτικισ χριςθσ management 
interface (out-of-band management) 

ΝΑΙ   

Α-Β7.4 
Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο interface διαχείριςθσ 
μζςω των LOM 1xGbps Eth κυρϊν, κακϊσ επίςθσ 
και από PCI 10Gbps Eth interface 

ΝΑΙ   

Α-Β7.5 

Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ του εξυπθρετθτι κάτω 
από τθ διαχείριςθ blade ςυςτιματοσ του ιδίου 
καταςκευαςτι , χωρίσ προςκικθ τρίτου 
διαχειριςτικοφ εργαλείου ,αλλά χρθςιμοποιϊντασ 
το ενςωματωμζνο ςτο Blade ςφςτθμα εργαλείο 

NAI   
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Α-Β7.6 

Δυνατότθτεσ Out of Band  διαχείριςθσ 

 Power Management 

 Server reset 

 Component inventory 

 Event logging 

 Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ απομακρυςμζνων 
CD/DVD ςαν να ιταν ςυνδεδεμζνα πάνω ςτον 
εξυπθρετθτι 

 Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 
Λειτουργικοφ Συςτιματοσ και εφαρμογϊν 

 Role-based πρόςβαςθ για κάκε χριςτθ 
ξεχωριςτά 

 Integration με εξωτερικά εργαλεία 
αυκεντικοποίθςθσ και ζγκριςθσ 

 Αναβάκμιςθ του firmware 

 Configuration τθσ FCoE κάρτασ 

ΝΑΙ   

Α-Β7.7 Αςφαλισ απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ μζςω SSH ΝΑΙ   

Α-Β8 ΑΣΦΑΛΕΛΑ    

Α-Β8.1 Trusted Platform Module NAI   

Α-Β9 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ – ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

 
  

Α-Β9.1 
Windows Server 2016 Standard Gov (2 CPU/2 
VMs) (κα προςφζρεται χωριςτά, ςτθν ενότθτα του 
Λογιςμικοφ) 

NAI   

Α-Β9.2 
Symantec Endpoint Protection τελευταίασ 
ζκδοςθσ με άδεια χριςθσ για τρία (3) χρόνια 

NAI 
  

Α-Β10 ΤΟΦΟΔΟΣΛΑ    

Α-Β10.1 Τροφοδοςία ςε διάταξθ N+1 NAI   

Α-Β10.2 Αποδοτικότθτα τροφοδοςίασ Platinum   

Α-Β10.3 Δυνατότθτα αλλαγισ ανεμιςτιρων εν κερμϊ NAI   

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Γ ΟΚΟΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΩΝ    

Γ1 Αρικμόσ απαιτοφμενων οκονϊν τφπου LCD 1   

Γ2 
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο οκόνθσ 

ΝΑΙ 
  

Γ3 Διαγϊνιοσ οκόνθσ ≥22”   

Γ4 Αντίκεςθ οκόνθσ ≥700:1   

Γ5 Φωτεινότθτα οκόνθσ ≥ 250cd/m2   
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Γ6 Γωνία Θζαςθσ (Οριηόντια/Κάκετα) ≥ 178ο/178ο   

Γ7 
Ενςωματωμζνα ι προςαρμοςμζνα θχεία (π.χ. 
sound bar) 

ΝΑΙ 
  

Γ8 Ανάλυςθ 1080 x 1920 ΝΑΙ   

Γ9 
Εγγφθςθ καταςκευαςτι τθσ οκόνθσ ςτο χϊρο 
εγκατάςταςθσ (on-site) 

≥ 3 ζτθ 
  

Γ10 Να φζρει ςιμανςθ CE, Energy Star, TCO ΝΑΙ   

Γ11 

Ρλθκτρολόγιο 102 / 104 πλικτρων, τφπου 
(διάταξθσ πλικτρων) ‘QWERTY…’ με μόνιμθ 
αποτφπωςθ των Ελλθνικϊν και Λατινικϊν 
χαρακτιρων ςτα πλικτρα, κακϊσ και το ςφμβολο 
του ευρϊ (€) με ςφνδεςθ USB και Ροντίκι οπτικό 
(ενδεικτικι τεχνολογία Microsoft Intellieye ι 
αντίςτοιχο) με ςφνδεςθ USB (για ςφνδεςθ με το 
KVM switch) 

ΝΑΙ 

  

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Δ ΟΚΟΝΕΣ ΚΕΝΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ    

Δ1 
Αρικμόσ απαιτοφμενων οκονϊν του κζντρου 
δεδομζνων  

2 
  

Δ2 
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο οκόνθσ 

ΝΑΙ 
  

Δ3 Διαγϊνιοσ οκόνθσ ≥42”   

Δ4 Αντίκεςθ οκόνθσ ≥700:1   

Δ5 Φωτεινότθτα οκόνθσ ≥ 350cd/m2   

Δ6 Γωνία Θζαςθσ (Οριηόντια/Κάκετα) ≥ 178ο/178ο   

Δ7 Ανάλυςθ 1080 x 1920 ι 3840 x 2160 ΝΑΙ   

Δ8 
Ενςωματωμζνα ι προςαρμοςμζνα θχεία (π.χ. 
sound bar) 

Ρροαιρετικά 
  

Δ9 
Εγγφθςθ καταςκευαςτι τθσ οκόνθσ ςτο χϊρο 
εγκατάςταςθσ (on-site) 

≥ 3 ζτθ 
  

Δ10 Να φζρει ςιμανςθ CE, Energy Star, TCO ΝΑΙ   
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Ε ΡΟΣΩΡΛΚΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ    

Ε1 ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΡΟΣ. ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΘ    

Ε1.1 Αρικμόσ απαιτοφμενων Ρρος.Υπολογιςτϊν 2   

Ε1.2 
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο 

ΝΑΙ 
  

Ε1.3 

Το προτεινόμενο ςφςτθμα πρζπει να είναι 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με ανακοίνωςθ τουσ 
τελευταίουσ 12 μινεσ από τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ 

ΝΑΙ   

Ε1.4 
Ριςτοποιθμζνο για εγκατάςταςθ Windows 10 
Professional Greek 

ΝΑΙ   

Ε1.5 
Πλεσ οι διακριτζσ ςυνιςτϊςεσ του ςυςτιματοσ 
(πλθκτρολόγιο-ποντίκι-κεντρικι μονάδα) κα 
πρζπει να είναι του ίδιου καταςκευαςτι 

NAI   

Ε1.6 Θμερομθνία ζναρξθσ παραγωγισ του επεξεργαςτι ≥2016   

Ε1.6.1 
Ρολυπφρθνοσ Επεξεργαςτισ με πολυνθματικι 
λειτουργία 4 νθμάτων  

NAI 
  

Ε1.6.2 Αρ. Ρυρινων ≥4   

Ε1.6.3 Συχνότθτα ≥2,7 GΘz   

Ε1.6.4 Cache memory ≥ 6 MB   

Ε1.7 Τφποσ Μνιμθσ DDR4  ΝΑΙ   

Ε1.7.1 Εγκατεςτθμζνθ μνιμθ ≥ 8 GB   

Ε1.7.2 Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ 32 GB   

Ε1.7.3 Ταχφτθτα – Συχνότθτα ≥2133 MHz   

Ε1.7.4 
Να διακζτει επαρκείσ ελεφκερεσ διακζςιμεσ 
κζςεισ μνιμθσ για αναβάκμιςθ ςτα 32 GB χωρίσ 
αντικατάςταςθ τθσ υπάρχουςασ μνιμθσ 

ΝΑΙ   

Ε1.8 Ρλικοσ Μονάδων Δίςκου ≥1   

Ε1.8.1 Ωφζλιμθ Χωρθτικότθτα ≥1 TB   

Ε1.9 

Ο υπολογιςτισ κα πρζπει να διακζτει διακριτό ι 
ενςωματωμζνο υποςφςτθμα γραφικϊν με 
επιτάχυνςθ 3D (αντίςτοιχο με Intel HD Graphics 
530) 

NAI   

Ε1.9.1 
Το υποςφςτθμα γραφικϊν κα πρζπει να μπορεί να 
υποςτθρίξει αναλφςεισ ζωσ 1920 x 1200/60Hz 

ΝΑΙ   

Ε1.9.2 
Το υποςφςτθμα γραφικϊν κα πρζπει να μπορεί να 
υποςτθρίξει διαμόρφωςθ 3 οκονϊν  

ΝΑΙ   

Ε1.9.3 Υποςτιριξθ DirectX 10 ι ανϊτερθ ΝΑΙ   

Ε1.10 Κάρτα Δικτφου Ethernet Card 10/100/1000 Mbps ΝΑΙ   
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Ε1.11 Υποδοχι RJ45 ΝΑΙ   

Ε1.12 

Ρλθκτρολόγιο 102 / 104 πλικτρων, τφπου 
(διάταξθσ πλικτρων) ‘QWERTY…’ με μόνιμθ 
αποτφπωςθ των Ελλθνικϊν και Λατινικϊν 
χαρακτιρων ςτα πλικτρα, κακϊσ και το ςφμβολο 
του ευρϊ (€) με ςφνδεςθ USB 

ΝΑΙ 

  

Ε1.13 
Ροντίκι οπτικό (ενδεικτικι τεχνολογία Microsoft 
Intellieye ι αντίςτοιχο) με ςφνδεςθ USB 

ΝΑΙ 
  

Ε1.14 
Εγγφθςθ καταςκευαςτι υπολογιςτι ςτο χϊρο 
εγκατάςταςθσ (on-site) 

≥5 ζτθ   

Ε1.15 Να φζρει ςιμανςθ CE ΝΑΙ   

Ε1.16 

Το ςφςτθμα κα διακζτει Ελλθνικά MS Windows 
Professional 10 64bit μαηί με τελευταίο Service 
Pack με δυνατότθτα υποβάκμιςθσ (downgrade) 
ςτθν ζκδοςθ MS Windows Professional 7 64bit 

ΝΑΙ 

  

Ε1.17 
Symantec Endpoint Protection τελευταίασ 
ζκδοςθσ με άδεια χριςθσ για τρία (3) χρόνια 

ΝΑΙ   

Ε2 ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΟΚΟΝΘΣ    

Ε2.1 Αρικμόσ προςφερόμενων οκονϊν τφπου LCD 2   

Ε2.2 
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το προςφερόμενο 
μοντζλο οκόνθσ 

ΝΑΙ 
  

Ε2.3 Διαγϊνιοσ οκόνθσ ≥22”   

Ε2.4 Αντίκεςθ οκόνθσ ≥700:1   

Ε2.5 Φωτεινότθτα οκόνθσ ≥ 250cd/m2   

Ε2.6 Γωνία Θζαςθσ (Οριηόντια/Κάκετα) ≥ 178ο/178ο   

Ε2.7 
Ενςωματωμζνα ι προςαρμοςμζνα θχεία (π.χ. 
sound bar) 

ΝΑΙ 
  

Ε2.8 Ανάλυςθ 1080 x 1920 ΝΑΙ   

Ε2.9 
Εγγφθςθ καταςκευαςτι τθσ οκόνθσ ςτο χϊρο 
εγκατάςταςθσ (on-site) 

≥ 3 ζτθ 
  

Ε2.10 Να φζρει ςιμανςθ CE, Energy Star, TCO ΝΑΙ   

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΣΤ 
KVM SWITCH (ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΛΟΥ 
ΟΚΟΝΘΣ ΡΟΝΤΛΚΛΟΥ) 

   

ΣΤ1 Αρικμόσ απαιτοφμενων KVM switch  1   

ΣΤ2 
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο 

ΝΑΙ 
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΣΤ3 Τφπου rack  ΝΑΙ   

ΣΤ4 Υψοσ (RU) 1   

ΣΤ5 
Να διακζτει πλαίςιο κατάλλθλο ϊςτε να 
εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19” 

ΝΑΙ 
  

ΣΤ6 Τφπου digital ΝΑΙ   

ΣΤ7 Αρικμόσ πορτϊν (ports) 8   

ΣΤ8 Θφρεσ για ποντίκι και πλθκτρολόγιο USB   

ΣΤ9 
Θφρα για οκόνθ κατάλλθλθ για τθν «Οκόνθ 
διαχείριςθσ Εξυπθρετθτϊν» 

ΝΑΙ 
  

ΣΤ10 
Θ χριςθ του KVM switch να γίνεται από ζναν (1) 
τοπικό χριςτθ και από ζναν (1) χριςτθ μζςω 
δικτφου  

ΝΑΙ 
  

ΣΤ11 
Να ςυνοδεφεται από KVM καλϊδια για τθ 
ςφνδεςθ τόςων εξυπθρετθτϊν (servers), όςων 
απαιτοφνται ςτθν  προμικεια 

ΝΑΙ 
  

ΣΤ12 Εγγφθςθ καταςκευαςτι  ≥ 3 ζτθ   

ΣΤ13 Να φζρει ςιμανςθ CE ΝΑΙ   

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Η SWITCH (ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ)    

Η1 ΓΕΝΛΚΑ    

Η1.1 Αρικμόσ απαιτοφμενων μεταγωγζων 1   

Η1.2 
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο 

ΝΑΙ 
  

Η1.3 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ≥ 10 ζτθ   

Η1.4 
Να διακζτει πλαίςιο κατάλλθλο ϊςτε να 
εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19”  

ΝΑΙ   

Η2 ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘ    

Η2.1 Υποςτιριξθ stacking ΝΑΙ   

Η2.2 Ελάχιςτθ ταχφτθτα διαφλου Stacking ≥ 480 Gbps   

Η2.3 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων μεταγωγϊν 
ςε ζνα stack 

≥ 8   

Η2.4 
Ελάχιςτοσ χρόνοσ μετάπτωςθσ, Non-Stop 
Forwarding και Statefull Switch Over, ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ ςε ζνα μζλοσ του stack 

50ms   
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Η2.5 
Υποςτιριξθ κφριου και εφεδρικοφ ανεμιςτιρα 
ψφξθσ 

ΝΑΙ   

Η2.6 
Κατανάλωςθ ενζργειασ ςε Watt, ςε κατάςταςθ 
πλιρουσ φορτίου 

 100Watt   

Η3 ΑΡΟΔΟΣΘ    

Η3.1 Ελάχιςτο ςυνολικό Throughput του κόμβου ≥ 150 Mpps   

Η3.2 Ελάχιςτθ ταχφτθτα μεταγωγισ δεδομζνων ≥ 100 Gbps   

Η3.3 Ρροςφερόμενθ Μνιμθ DRAM ≥ 8 GB   

Η3.4 
Να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ Μνιμθ 
DRAM (GB) 

ΝΑΙ   

Η3.5 Ρροςφερόμενθ Μνιμθ FLASH ≥ 16 GB   

Η3.6 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων MAC 
διευκφνςεων 

≥ 30.000   

Η3.7 Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων IPv4 routes ≥ 30.000   

Η3.8 Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων IPv6 routes ≥ 15.000   

Η3.9 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Multicast 
routes 

≥ 8.000   

Η3.10 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Quality of 
Service (QoS) εγγραφϊν 

≥ 5.000   

Η3.11 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων QoS queues 
ανά κφρα 

≥ 8   

Η3.12 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Access List 
(ACL) εγγραφϊν 

≥ 5.000   

Η3.13 Ελάχιςτο μζγεκοσ packet buffer ≥ 16 MB   

Η3.14 Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων VLANs ≥ 4.000   

Η3.15 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Switched 
Virtual Interfaces (SVIs) 

≥ 128   

Η3.16 
Ελάχιςτοσ αρικμόσ υποςτθριηόμενων Flexible 
Netflow εγγραφϊν 

≥ 60.000   

Η4 ΔΛΕΡΑΦΕΣ    

Η4.1 

Να διακζτει τουλάχιςτον είκοςι τζςςερισ (24) 
Switched κφρεσ Gigabit Ethernet 10/100/1000 με 
υποςτιριξθ: 
- IEEE 802.3 10BASE-T  

- IEEE 802.3u 100BASE-TX 

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T  

- IEEE 802.3z 1000BASE-X 

ΝΑΙ 
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ΡΘ 

Η4.2 

Να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) Gigabit 
Ethernet οι οποίεσ να μποροφν να υποςτθρίξουν 
τα πρωτόκολλα 1000BaseT, 
1000BaseSX,1000BaseLX/LH, 1000Base-DWDM, 
1000Base-CWDM και 1000BaseZX με απλι αλλαγι 
μετατροπζα τφπου SFP 

ΝΑΙ 

  

Η4.3 

Να διακζτει αςφγχρονθ κφρα για out of band 
διαχείριςθ (Configuration & Management). Θ 
πρόςβαςθ κα πρζπει να προςτατεφεται με χριςθ 
κωδικοφ (password) 

ΝΑΙ 

  

Η5 ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΤΟΡΛΚΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ (LAN)    

Z5.1 Υποςτιριξθ IEEE 802.1q VLANs ΝΑΙ   

Z5.2 
Υποςτιριξθ προςκικθσ και διαμόρφωςθσ VLAN 
χωρίσ επανεκκίνθςθ του μεταγωγζα 

ΝΑΙ   

Z5.3 
Υποςτιριξθ ζνταξθσ ςε ομάδα μεταγωγζων με 
ςτόχο τθν ανταλλαγι και διαμοιραςμό 
πλθροφοριϊν για VLANs 

ΝΑΙ 
  

Z5.4 Υποςτιριξθ Private VLAN (PVLAN) ΝΑΙ   

Z5.5 Υποςτιριξθ Q-in-Q ΝΑΙ   

Z5.6 Υποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol ΝΑΙ   

Z5.7 
Υποςτιριξθ IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 
Protocol (MSTP) 

ΝΑΙ 
  

Z5.8 
Υποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of 
Spanning Tree 

ΝΑΙ 
  

Z5.9 
Υποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1w ανά VLAN ζτςι ϊςτε ανά 
φυςικι ςφνδεςθ να μποροφν να ςυνυπάρχουν 
πολλαπλά instances του 802.1w αλγορίκμου. 

ΝΑΙ 
  

Z5.10 
Υποςτιριξθ ΙΕΕΕ 802.1ad Link Aggregation Control 
Protocol (LACP)  

ΝΑΙ 
  

Z5.11 
Υποςτιριξθ IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient 
Ethernet) για εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ΝΑΙ 
  

Z5.12 
Υποςτιριξθ IEEE 802.1AB Link Layer Discovery 
Protocol (LLDP) 

ΝΑΙ 
  

Z5.13 
Υποςτιριξθ  Jumbo frames ≥ 9.100 

bytes 
  

Z5.14 Υποςτιριξθ DHCP server ΝΑΙ   

Η6 ΥΡΘΕΣΛΕΣ MULTICAST    

Η6.1 Υποςτιριξθ Multicast ΝΑΙ   

Η6.2 Υποςτιριξθ IPv6 Multicast ΝΑΙ   

Η6.3 Multicast DNS (mDNS) gateway ΝΑΙ   
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Η6.4 
Υποςτιριξθ RFC4569 Source-Specific Multicast 
(SSM) 

ΝΑΙ   

Η6.5 
Υποςτιριξθ RFC1112 Host Extensions for IP 
Multicasting 

ΝΑΙ 
  

Η6.6 
Υποςτιριξθ RFC1918 Address Allocation for 
Private Internets 

ΝΑΙ 
  

Η6.7 
Υποςτιριξθ RFC2236 IGMP v2  και 
διαλειτουργικότθτα με IGMP v1 

ΝΑΙ 
  

Η6.8 Υποςτιριξθ RFC3376 IGMP v3 ΝΑΙ   

Η6.9 Υποςτιριξθ RFC2770 GLOP Addressing in 233/8 ΝΑΙ   

Η6.10 
Υποςτιριξθ RFC4601 Protocol Independent 
Multicast Sparse Mode (PIM-SM) 

ΝΑΙ 
  

Η6.11 
Υποςτιριξθ RFC2934 Protocol Independent 
Multicast MIB for IPv4 

ΝΑΙ 
  

Η6.12 
Υποςτιριξθ RFC3569 An Overview of Source-
Specific Multicast (SSM) 

ΝΑΙ 
  

Η6.13 
Υποςτιριξθ RFC3618 Multicast Source Discovery 
Protocol (MSDP) 

ΝΑΙ 
  

Η6.14 Υποςτιριξθ RFC6763  DNS-Based Service Discovery ΝΑΙ   

Η7 ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΔΟΜΟΛΟΓΘΣΘΣ    

Η7.1 Υποςτιριξθ IPv4 και IPv6 ΝΑΙ   

Η7.2 Υποςτιριξθ dual stack IPv4/IPv6 ΝΑΙ   

Η7.3 Υποςτιριξθ RIP ΝΑΙ   

Η7.4 Υποςτιριξθ RIP IPv6 (RIPng) ΝΑΙ   

Η7.5 Υποςτιριξθ Policy-Based Routing (PBR) ΝΑΙ   

Η7.6 Υποςτιριξθ VRRP ΝΑΙ   

Η8 ΒΑΣΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ    

Η8.1 Ρρόςβαςθ με χριςθ ςυνκθματικϊν (passwords) ΝΑΙ   

Η8.2 Υποςτιριξθ IEEE 802.1x ΝΑΙ   

Η8.3 
Υποςτιριξθ IEEE 802.1x με κακοριςμό VLAN, για 
δυναμικό προςδιοριςμό VLAN ανά χριςτθ 
ανεξάρτθτα από τθν κφρα ςφνδεςισ του 

ΝΑΙ 
  

Η8.4 

Υποςτιριξθ IEEE 802.1x με κακοριςμό ACL, για 
δυναμικό προςδιοριςμό δικαιωμάτων πρόςβαςθσ 
ανά χριςτθ ανεξάρτθτα από τθν κφρα ςφνδεςισ 
του 

ΝΑΙ 

  

Η8.5 Υποςτιριξθ IEEE 802.1AE MACSec ΝΑΙ   
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Η8.6 

Υποςτιριξθ ρφκμιςθσ των κυρϊν ϊςτε να 
επιτρζπουν πρόςβαςθ μόνο ςε ςυγκεκριμζνουσ 
ςτακμοφσ εργαςίασ ανάλογα με τθν MAC address 
που ζχουν 

ΝΑΙ 

  

Η8.7 Υποςτιριξθ δυναμικοφ ARP inspection ΝΑΙ   

Η8.8 
Υποςτιριξθ επικοινωνίασ με RADIUS και TACACS+ 
για πιςτοποίθςθ χρθςτϊν  

ΝΑΙ 
  

Η9 
ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ 
ΡΑΑΡΟΛΘΣΘΣ ΛΟΓΛΜΛΣΚΟΥ Ι/ΚΑΛ ΥΛΛΚΟΥ 

   

Η9.1 
Υποςτιριξθ μθχανιςμοφ αποτροπισ εκτζλεςθσ 
τροποποιθμζνου/κακόβουλου λογιςμικοφ κατά 
τθν εκκίνθςθ του μεταγωγζα 

ΝΑΙ 
  

Η9.2 
Υποςτιριξθ ελζγχου εκτζλεςθσ 
τροποποιθμζνου/κακόβουλου λογιςμικοφ κατά τθ 
λειτουργία του μεταγωγζα 

ΝΑΙ 
  

Η9.3 
Υποςτιριξθ κρυπογραφθμζνθσ αποκικευςθσ 
κλειδιϊν, κωδικϊν και πιςτοποιθτικϊν πρόςβαςθσ 

ΝΑΙ 
  

Η10 ΥΡΘΕΣΛΕΣ QUALITY OF SERVICE    

Z10.1 
Υποςτιριξθ 802.1p Class of Service (CoS) 
prioritization και IP DSCP (Differentiated Service 
Code Point) 

ΝΑΙ 
  

Z10.2 
Υποςτιριξθ  Weighted Random Early Detection 
(WRED) 

ΝΑΙ 
  

Z10.3 Υποςτιριξθ Strict Priority Queuing ΝΑΙ   

Z10.4 
Υποςτιριξθ διαμόρφωςθσ προτεραιοτιτων ανά 
κφρα  

ΝΑΙ 
  

Z10.5 
Υποςτιριξθ περιοριςμοφ κίνθςθσ ανα κφρα και 
είδοσ κίνθςθσ (CIR) 

ΝΑΙ 
  

Z10.6 
Υποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και 
ςιμανςθσ (marking) των πακζτων, βάςθ DSCP & IP 
ToS field ςτθν κίνθςθ κάκε κφρασ 

ΝΑΙ 
  

Z10.7 
Υποςτιριξθ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και 
ςιμανςθσ (marking) των πακζτων με βάςθ 
χαρακτθριςτικά του πακζτου ςτα επίπεδα 3 ι 4 

ΝΑΙ 
  

Z10.8 
Υποςτιριξθ εφαρμογισ πολιτικισ προτεραιοτιτων 
με βάςθ χαρακτθριςτικά του πακζτου ςτα 
επίπεδα 3 ι 4 

ΝΑΙ 
  

Η11 ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ    

Η11.1 Υποςτιριξθ SNMP v3 και SNMP over IPv6 ΝΑΙ   

Η11.2 Υποςτιριξθ RMON alarms και events ΝΑΙ   
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Η11.3 
Υποςτιριξθ ενςωματωμζνου SSH v2 Client και 
λειτουργίασ SSH v2 Server 

ΝΑΙ 
  

Η11.4 Υποςτιριξθ SSH over IPv6 ΝΑΙ   

Η11.5 

Υποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που 
ςτζλνεται ι λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ 
κφρεσ ι VLANs, ςε μία κφρα ςτον μεταγωγζα 
(SPAN/Monitoring port) 

ΝΑΙ 

  

Η11.6 

Υποςτιριξθ αναπαραγωγισ τθσ κίνθςθσ που 
ςτζλνεται ι λαμβάνεται από μία ι περιςςότερεσ 
κφρεσ ι VLANs, ςε μία κφρα 
διαφορετικοφ/απομακρυςμενου μεταγωγζα 
(Remote SPAN) 

ΝΑΙ 

  

Η11.7 Υποςτιριξθ Network Time Protocol (NTP) ΝΑΙ   

Η11.8 
Υποςτιριξθ διαχείριςθσ τοπικά μζςω command 
line interface 

ΝΑΙ 
  

Η11.9 Υποςτιριξθ ενςωματομζνου RFID Tag ΝΑΙ   

Η11.10 Υποςτιριξθ  YANG data modeling, RFC 6020  ΝΑΙ   

Η11.11 Υποςτιριξθ NETCONF, RFC 6241 ΝΑΙ   

Η11.12 Υποςτιριξθ Linux Container (LXC) ΝΑΙ   

Η11.13 
Υποςτιριξθ τοπικισ εκτζλεςθσ εντολϊν και 
προγραμμάτων Linux 

ΝΑΙ 
  

Η11.14 Υποςτιριξθ τοπικισ εκτζλεςθσ Python Scripts ΝΑΙ   

Η12 ΥΨΘΛΘ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ    

Η12.1 
Υποςτιριξθ εν λειτουργία αντικατάςταςθσ 
τροφοδοςίασ 220V AC 

ΝΑΙ   

Η12.2 
Υποςτιριξθ ενςωματομζνθσ κφριασ και εφεδρικισ 
τροφοδοςίασ 220V AC 

ΝΑΙ   

Η13 
ΕΡΕΚΤΑΣΛΜΟΤΘΤΑ ΚΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΡΟ 
ΡΟΣΚΘΚΘ ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΥΛΛΚΟΥ Ι/ΚΑΛ ΑΔΕΛΩΝ 

   

Η13.1 Υποςτιριξθ uplink Ν-BaseT, 10G και 40G ΝΑΙ   

Η14 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΕΛΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ 
ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΛΚΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ 

   

Η14.1 Να φζρει ςιμανςθ CE και FCC ΝΑΙ   
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Θ FIREWALL (ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΛΚΤΥΑΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ)    

Θ1 ΓΕΝΛΚΑ    

Θ1.1 Αρικμόσ απαιτοφμενων firewall 1   

Θ1.2 
Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
προςφερόμενο μοντζλο 

ΝΑΙ 
  

Θ1.3 Δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε ικρίωμα 19” ΝΑΙ   

Θ1.4 Να φζρει ςιμανςθ CE ΝΑΙ   

H2 ΤΕΧΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

Θ2.1 
Να διακζτει διεπαφζσ Gigabit Ethernet ανά 
ςυςκευι ≥12 

  

Θ2.2 Να διακζτει διεπαφζσ GE SFP ≥4   

Θ2.3 Μνιμθ DRAM ανά ςυςκευι ≥16GB   

Θ2.4 CPUs  με περιςςότερα από 4 cores θ κάκε μια ≥2   

Θ2.5 

Μζγιςτο Throughput FW + AVC 

(HTTP sessions με μζςο μζγεκοσ πακζτου 1024 
bytes) 

≥2 Gbps 

  

Θ2.6 
Το ηεφγοσ πρζπει να μπορεί να λειτουργεί ςε 
Active / Standby 

ΝΑΙ 
  

Θ2.7 

Μζγιςτο Throughput FW + AVC + NGIPS 

(HTTP sessions με μζςο μζγεκοσ πακζτου 1024 
bytes) 

≥2 Gbps 

  

Θ2.8 
υκμόσ δθμιουργίασ νζων ςυνδζςεων (CPS) ανά 
ςυςκευι 

≥12.000 
  

Θ2.9 Αρικμόσ ταυτόχρονων ςυνδζςεων ανά ςυςκευι ≥1.000.000   

Θ2.10 
Αρχιτεκτονικι Stateful Inspection για κάκε 
ςυςκευι ΝΑΙ 

  

Θ2.11 Υποςτιριξθ IPv4 και IPv6 για κάκε ςυςκευι ΝΑΙ   

Θ2.12 Δυνατότθτα transparent λειτουργίασ (L2 firewall) ΝΑΙ   

Θ2.13 
Υποςτιριξθ ςτατικισ ι δυναμικισ δρομολόγθςθσ 
με static routes, RIP, OSPF ι BGP πρωτοκόλλου για 
κάκε ςυςκευι 

ΝΑΙ 
  

Θ2.14 Υποςτιριξθ LACP για κάκε ςυςκευι ΝΑΙ   

Θ2.15 
Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ για κάκε ςυςκευι του 
firewall με Active Directory, LDAP 

ΝΑΙ 
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Θ2.16 

Υποςτιριξθ για κάκε ςυςκευι κανόνων ελζγχου 
πρόςβαςθσ (Access Control Rules): 

 Ζλεγχοσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ 
κίνθςθσ 

 Κανόνεσ ανά VLAN 

 Κανόνεσ ανά χριςτθ 

 Ομαδοποίθςθ κανόνων 

 Ενεργοποίθςθ - απενεργοποίθςθ κανόνων 

ΝΑΙ 

  

Θ2.17 

Υποςτιριξθ για κάκε ςυςκευι πακθτικισ 
αναγνϊριςθσ (profiling) των χρθςτϊν, των 
δικτυακϊν ςυςκευϊν, τισ επικοινωνίεσ μεταξφ 
virtual machines, αναγνϊριςθ των hosts, του 
λειτουργικοφ O.S των υπολογιςτϊν, των 
applications όπωσ Modbus και Vulnerabilities 

ΝΑΙ 

  

Θ2.18 Υποςτιριξθ αναγνϊριςθσ custom applications ΝΑΙ   

Θ2.19 
Υποςτιριξθ για κάκε ςυςκευι αναγνϊριςθσ 
εφαρμογϊν και εφαρμογι διαφορετικισ 
πολιτικισ ανά εφαρμογι / χριςτθ 

ΝΑΙ 
  

Θ2.20 
Υποςτιριξθ DNS πολιτικϊν με δυνατότθτα 
redirect ενόσ DNS query ςε ζνα sinkhole server 

ΝΑΙ 
  

Θ2.21 

Υποςτιριξθ για κάκε ςυςκευι ενςωματωμζνου 
μθχανιςμοφ εντοπιςμοφ και αποτροπισ 
επικζςεων Intrusion Prevention για τθν αποτροπι 
threat τόςο γνωςτϊν όςο και αγνϊςτων (known 
and unknown threats) 

ΝΑΙ 

  

Θ2.22 

Υποςτιριξθ για κάκε ςυςκευι 
αυτοματοποιθμζνθσ προτεινόμενθσ πολιτικισ και 
υπογραφϊν IPS ανάλογα με το προςτατευμζνο 
δίκτυο για να εμποδίςει τισ αναδυόμενεσ 
επικζςεισ 

ΝΑΙ 

  

Θ2.23 
Υποςτιριξθ για κάκε ςυςκευι δθμιουργίασ 
custom signatures από τον διαχειριςτι 

ΝΑΙ 
  

Θ2.24 

Να είναι δυνατι για κάκε ςυςκευι θ δθμιουργία 
διαφορετικισ πολιτικισ IPS για διαφορετικι 
κίνθςθ ανάμεςα ςε διαφορετικά 
source/destination 

ΝΑΙ 

  

Θ2.25 

Για κάκε ςυςκευι οι υπογραφζσ του IPS κα πρζπει 
να ανανεϊνονται τακτικά και αυτόματα, με 
πρόβλεψθ του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ 
αςφαλείασ, ϊςτε να προςτατεφουν ουςιαςτικά 
από νζεσ απειλζσ 

ΝΑΙ 

  

Θ2.26 

Για κάκε ςυςκευι υποςτιριξθ ανάλυςθσ τθσ 
επίπτωςθσ κάκε απειλισ (Impact Analysis) με 
διαχωριςμό των απειλϊν ςε διαφορετικζσ 
κατθγορίεσ 

ΝΑΙ 
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Θ2.27 

Υποςτιριξθ ενςωματωμζνου μθχανιςμοφ 
εντοπιςμοφ και αποτροπισ malware τόςο 
γνωςτϊν όςο και αγνϊςτων (known and unknown 
malwares) 

ΝΑΙ 

  

Θ2.28 
Υποςτιριξθ malware inspection για αρχεία nested 
μζςα ςε archives (για παράδειγμα .zip ι .rar ). 

ΝΑΙ 
  

Θ2.29 Υποςτιριξθ sandboxing ΝΑΙ   

Θ2.30 Υποςτιριξθ URL filtering ΝΑΙ   

Θ2.31 
Να ζχει ομαδοποιθμζνεσ κατθγορίεσ φίλτρων URL 
και ιςτότοπων 

ΝΑΙ 
  

Θ2.32 Υποςτιριξθ SSL Decryption ΝΑΙ   

Θ2.33 

Κάκε ςυςκευι κα ςυνεργάηεται με άλλεσ 
ςυςκευζσ του δικτφου για αποτελεςματικότερθ 
προςταςία, ςυνεργαςία μζςω open APIs με 
εφαρμογζσ τρίτων καταςκευαςτϊν όπωσ 
vulnerability management systems, security 
information and event management (SIEM) 
applications, network access control (NAC) κλπ 

ΝΑΙ 

  

Θ2.34 
Κάκε ςυςκευι κα διατθρεί ςε πραγματικό χρόνο 
λίςτα με όλα τα hosts, applications, connections 
και χριςτεσ 

ΝΑΙ 
  

Θ2.35 
Για κάκε ςυςκευι υποςτιριξθ Συςχετιςμοφ 
απειλϊν με user, device, service και application 
για κάκε ςυςκευι 

ΝΑΙ 
  

Θ2.36 
Για κάκε ςυςκευι δυνατότθτα point-point και 
απομακρυςμζνθσ ςφνδεςθσ VPN (Remote Access 
VPN) με τθν χριςθ λογιςμικοφ Client 

ΝΑΙ 
  

Θ2.37 

Για κάκε ςυςκευι υποςτιριξθ VPN Client 
πολλαπλϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων με 
κατϋελάχιςτον Windows, MAC OS και Linux VPN 
Clients 

ΝΑΙ 

  

Θ2.38 
Για κάκε ςυςκευι υποςτιριξθ Mobile Clients (π.χ 
iPhone, Android, Windows Mobile κ.α) 

ΝΑΙ 
  

Θ3 ΚΕΝΤΛΚΟ ΓΑΦΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ (GUI)    

H3.1 
Το λογιςμικό κα πρζπει να εγκακίςταται ςε 
υποδομι VMware. Θ εγκατάςταςθ / 
παραμετροποίθςθ κα γίνει από τον Ανάδοχο.  

ΝΑΙ 
  

H3.2 
Να ζχει δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ μζςω 
γραφικοφ περιβάλλοντοσ (GUI) και μζςω γραμμισ 
εντολϊν (CLI). 

ΝΑΙ 
  

H3.3 
Να υποςτθρίηει μθχανιςμό παραγωγισ αναφορϊν 
ςε επίπεδο Χριςτθ, εφαρμογισ, ips events 

ΝΑΙ 
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H3.4 
Να υποςτθρίηει τθν δθμιουργία Customizable 
dashboard με custom και template-based reports 

ΝΑΙ 
  

H3.5 
Να υποςτθρίηει προκακοριςμζνεσ αναφορζσ που 
να μποροφν να γίνουν scheduled 

NAI 
  

H3.6 
Θ εφαρμογι διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηει 
τον ςυςχετιςμό ςυμβάντων (correlation). 

ΝΑΙ 
  

H3.7 

Θ εφαρμογι διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηει 
Open APIs για τθν διαςφνδεςθ με λφςεισ άλλων 
καταςκευαςτϊν log management, security 
information and event management (SIEM), 
trouble ticketing, and patch management 

ΝΑΙ 

  

H3.8 
Θ εφαρμογι διαχείριςθσ πρζπει να υποςτθρίηει 
λογαριαςμοφσ ανάλογα με το ρόλο του 
διαχειριςτι 

ΝΑΙ 
  

H3.9 

Μζςω του γραφικοφ περιβάλλοντοσ να είναι 
άμεςθ θ ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ 
λειτουργίασ των επί μζρουσ λειτουργιϊν και 
διεργαςιϊν 

ΝΑΙ 

  

Θ4 ΕΓΓΥΘΣΘ - ΥΡΘΕΣΛΕΣ    

Θ4.1 

Να ςυνοδεφεται από 5ετι εγγφθςθ του 
καταςκευαςτι για το λογιςμικό και το υλικό. Να 
δοκοφν τα ςχετικά από τον καταςκευαςτι 
αποδεικτικά ςτοιχεία, όταν αυτά γίνουν 
διακζςιμα, και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν αρχι 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ  

ΝΑΙ 

  

Θ4.2 
Τθλεφωνικι υποςτιριξθ 24x7 κατά τθ διάρκεια 
τθσ εγγφθςθσ 

ΝΑΙ 
  

Θ4.3 
Να ςυνοδεφεται από τισ κατάλλθλεσ άδειεσ 5 
ετϊν, για ςυνεχείσ ενθμερϊςεισ όλου του 
λογιςμικοφ. 

ΝΑΙ 
  

Θ4.4 
Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και προςαρμογι 
του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ ςτο δίκτυο  

ΝΑΙ 
  

Θ4.5 

Θ προςφερόμενθ τεχνικι υποςτιριξθ 
(περιλαμβάνεται και θ παροχι και εγκατάςταςθ 
νζων ενθμερϊςεων/αναβακμίςεων 
λογιςμικοφ/drivers) κα παρζχεται από κατάλλθλα 
πιςτοποιθμζνα πρόςωπα από τον καταςκευαςτι 

ΝΑΙ 

  

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Κ 
TAPE BACKUP DRIVE (ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΛΓΑΦΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΕ ΤΑΛΝΛΑ) ΜΕ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΝΤΛΓΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Κ1 ΓΕΝΛΚΑ    

Θ1.1 Αρικμόσ απαιτοφμενων μονάδων 1   

Θ1.2 Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ ΝΑΙ   

Θ1.3 
Σε περίπτωςθ που είναι ανεξάρτθτθ μονάδα 
(δθλαδι δεν ενςωματϊνεται ςε ζναν από τουσ 
εξυπθρετθτζσ) να είναι rack mountable  

ΝΑΙ 
  

Θ1.4 
Χρόνοσ ανακοίνωςθσ του προςφερόμενου 
μοντζλου. 

ΝΑΙ   

Θ1.5 
Να υποςτθρίηει τεχνολογία ταινιϊν LTO6 
τουλάχιςτον 

ΝΑΙ   

Θ1.6 Ρλικοσ κυρϊν ειςόδου/εξόδου 1   

Θ1.7 
Να ςυνδζεται με ζναν από τουσ εξυπθρετθτζσ, 
όπου κα εγκαταςτεκεί και λογιςμικό διαχείριςθσ  

ΝΑΙ 
  

Θ1.8 
Να ςυνοδεφεται από μία καςζτα κακαριςμοφ και 
5 καςζτεσ δεδομζνων 

ΝΑΙ 
  

Θ1.9 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ≥3 ζτθ   

Θ1.10 Να φζρει ςιμανςθ CE ΝΑΙ   

Κ2 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΝΤΛΓΑΦΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

   

Θ2.1 
Να είναι ςυμβατό με λειτουργικό ςφςτθμα 
Windows Server 2016 

NAI 
  

Θ2.2 

Να ζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ 
προγραμματιςμζνων εργαςιϊν αντιγράφων 
(backup scheduled jobs) ςε ετιςια βάςθ (με 
διλωςθ εξαιρζςεων – αργιϊν) 

ΝΑΙ 

  

Θ2.3 
Να διαχειρίηεται αντίγραφα από επιλογζσ 
φακζλων όλων των εξυπθρετθτϊν τθσ προμικειασ 

ΝΑΙ 
  

Θ2.4 
Να ζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εργαςιϊν 
αποκατάςταςθσ αντιγράφων (restore jobs) 

ΝΑΙ 
  

Θ2.5 
Να κρατάει ιςτορικό των εργαςιϊν για μια 
εβδομάδα τουλάχιςτον 

ΝΑΙ 
  

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Λ UPS (ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΔΛΑΛΕΛΡΤΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ)    

Ι1 Αρικμόσ απαιτοφμενων UPS 1   

Ι2 Να αναφερκεί το μοντζλο και ο καταςκευαςτισ ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Ι3 
Ιςχφσ (Κατάλλθλο να υποςτθρίηει όλουσ τουσ  
servers, το KVM switch, το switch, το firewall και 2 
τουλάχιςτον οκόνεσ) 

≥5KVA   

Ι4 Rack mounted ΝΑΙ   

Ι5 Υψοσ (RU) <=5   

Ι6 
Να διακζτει πλαίςιο κατάλλθλο ϊςτε να 
εφαρμόηει ςε ικρίωμα 19” 

ΝΑΙ   

Ι7 
Ονομαςτικι ειςερχόμενθ τάςθ λειτουργίασ (input 
voltage) 

230 VAC   

Ι8 
Συχνότθτα λειτουργίασ 50/60 Hz, 

Autosensing 
  

Ι9 
Να μπορεί να καλφψει το ςφνολο του φορτίου 
(χρόνοσ ςε λεπτά) 

≥10 λεπτά   

Ι10 
Ρλικοσ πριηϊν AC (ονομαςτικι τάςθ εξόδου 230 
VAC) 

≥8   

Ι11 Θφρεσ για διαχείριςθ servers 4   

Ι12 Λογιςμικό διαχείριςθσ ΝΑΙ   

Ι13 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ≥3 ζτθ   

Ι14 Να φζρει ςιμανςθ CE ΝΑΙ   

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΛΑ RACK (ΜΕΤΑΛΛΛΚΟ ΛΚΛΩΜΑ)    

ΙΑ1 Αρικμόσ απαιτοφμενων Rack 1   

ΙΑ2 Υψοσ (RU) 42U   

ΙΑ3 Αρκρωτι απόςταςθ 19 inches   

ΙΑ4 Βάκοσ 1000 mm   

ΙΑ5 
Μπροςτινι και πίςω πόρτα, πλευρικά καλφμματα 
αποςπϊμενα 

ΝΑΙ   

ΙΑ6 Ανεμιςτιρεσ αεριςμοφ οροφισ 4   

ΙΑ7 Βακμόσ προςταςίασ (IP) IP20   

ΙΑ8 
Απόλυτα ςυμβατό με τον προςφερόμενο 
εξοπλιςμόσ 

ΝΑΙ   

ΙΑ9 
Επαρκισ αρικμόσ πολφμπριηων για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ 

ΝΑΙ   

ΙΑ10 Να ςυνοδεφεται από ράφι ≥1   

ΙΑ11 Να φζρει ςιμανςθ CE ΝΑΙ   
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΛΒ 
ΕΦΑΜΟΓΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 
ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

   

ΙΒ1 
Να διαχειρίηεται τισ παραμζτρουσ λειτουργίασ τθσ 
κάμερασ και να παρακολουκεί τθν καλι 
λειτουργία τθσ 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ2 
Να διαχειρίηεται τισ παραμζτρουσ των 
βυκιηόμενων κολωνακίων, να τα ομαδοποιεί και 
να παρακολουκεί τθν καλι λειτουργία τουσ 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ3 
Να ενθμερϊνεται για δυςλειτουργίεσ ι βλάβεσ 
των καμερϊν ι των βυκιηόμενων κολωνακίων 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ4 
Να διαχειρίηεται τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ5 
Να τθρεί πρόγραμμα ςυντθριςεων του 
εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ 

Ρροαιρετικά 
  

ΙΒ6 
Να λειτουργεί και με τθλε-διαχείριςθ, τθλε-
επίβλεψθ 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ7 
Να λειτουργεί αδιάλειπτα 24ϊρεσ το 
εικοςιτετράωρο  

ΝΑΙ 
  

ΙΒ8 

Να γίνεται ταυτόχρονθ απεικόνιςθ όλων των 
δεδομζνων καταγραφισ των καμερϊν ι 
εναλλαςόμενθ κατά ομάδεσ, ςε μία τουλάχιςτον 
οκόνθ του κζντρου ελζγχου (διαγωνίου 
τουλάχιςτον 42 ινςτϊν) 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ9 
Να μπορεί να βλζπει, να διαχειρίηεται και να 
παραμετροποιεί κατ’ ελάχιςτον τισ εικόνεσ από τισ 
κάμερεσ που κα εγκαταςτακοφν 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ10 
Να λαμβάνει εικόνεσ από τισ κάμερεσ μζςω 3G/4G 
δικτφου 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ11 

Να αναγνωρίηει αξιόπιςτα πινακίδεσ (OCR) που 
ανικουν ι δεν ανικουν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. 
Να αναγνωρίηει πινακίδεσ από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ 
Ε.Ε., τθν Αλβανία, τθν Ουκρανία, τθν ΡΓΔΜ, τθν 
ωςία, τθ Σερβία και τθν Τουρκία ϊςτε να 
μποροφν και αυτά τα οχιματα να ενταχκοφν ςτθν 
λειτουργία του ςυςτιματοσ λαμβάνοντασ τα 
οφζλθ κακϊσ και τουσ περιοριςμοφσ του 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ12 
Να αναγνωρίηει χαρακτιρεσ ελάχιςτου φψουσ 18 
pixel 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ13 
Να αναγνωρίηει πινακίδεσ ςε διάφορα ςχιματα 
όπωσ π.χ. πινακίδεσ μοτοςυκλετϊν ι πινακίδεσ με 
εναλλακτικζσ διαςτάςεισ 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΙΒ14 
Να αναγνωρίηει πινακίδεσ κυκλοφορίασ με 
αντανάκλαςθ ι χωρίσ  

ΝΑΙ 
  

ΙΒ15 
Να αναγνωρίηει ταυτόχρονα πινακίδεσ από όλα τα 
ςθμεία ειςόδου/εξόδου ςτουσ πεηοδρόμουσ 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ16 

Να γίνεται αυτόματθ καταγραφι πινακίδων 
οχθμάτων και θμερομθνίασ /ϊρασ/τόπου 
διζλευςθσ. Κάκε φορά που ζνα όχθμα ειςζρχεται 
ι εξζρχεται ςτον πεηόδρομο κα πρζπει να 
καταγράφεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του 
οχιματοσ, θ θμερομθνία/ϊρα και ονομαςία 
ςθμείου ειςόδου-εξόδου 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ17 

Να αποκθκεφει τα δεδομζνα καταγραφισ 
(πινακίδων, θμερομθνίασ/ϊρασ και ςθμείου 
διζλευςθσ) για μελλοντικι χριςθ και ζλεγχο από 
τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ18 

Να ορίηει whitelist, δθλαδι βάςθ δεδομζνων με 
αρικμοφσ κυκλοφορίασ και θμερομθνία/ϊρα 
ζγκριςθσ πρόςβαςθσ οχθμάτων τα οποία 
διακζτουν άδεια διζλευςθσ από τον πεηόδρομο 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ19 

Να δθμιουργεί αυτόματα ςυναγερμοφσ (alarms) 
ςε περίπτωςθ διζλευςθσ οχιματοσ που δεν 
ανικει ςτθ whitelist και να τουσ αποκθκεφει μαηί 
με τα απαραίτθτα δεδομζνα (αρικμό 
κυκλοφορίασ, θμερομθνία/ϊρα και ςθμείο 
διζλευςθσ). Να δθμιουργεί αυτόματα 
ςυναγερμοφσ (alarms) ςε περίπτωςθ παραμονισ 
οχιματοσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα εντόσ 
δικτφου πεηοδρόμων 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ20 

Να παρζχεται θ δυνατότθτα «μαυρίςματοσ» 
τμιματοσ των εικόνων που αφοροφν πρόςωπα ι 
ειδικά αντικείμενα, μεταξφ των καμερϊν και των 
οκονϊν του Κζντρου Ελζγχου ι/και του χϊρου 
αποκικευςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα 
απαιτείται μόνο όταν θ λφςθ που προςφζρει ο 
Ανάδοχοσ προβλζπει μεταφορά εικόνασ με 
πρόςωπα από τισ κάμερεσ προσ το Κζντρο 
Ελζγχου. Αν θ εικόνα περιζχει μόνο τθν πινακίδα 
του οχιματοσ θ παροφςα δυνατότθτα δεν 
απαιτείται. 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ21 
Να ενεργοποιεί τα κολωνάκια, κάτω από 
ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, μετά τον ζλεγχο τθσ 
πινακίδασ οχθμάτων 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΙΒ22 

Να ανοίγει τα κολωνάκια είτε μεμονωμζνα είτε 
κατά ομάδεσ ανάλογα με προκακοριςμζνουσ 
κανόνεσ π.χ. χρονικοφσ όπωσ ωράρια 
τροφοδοςίασ καταςτθμάτων ι αποκομιδισ 
απορριμμάτων ι ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, όπωσ 
διακοπι ρεφματοσ ι ςειςμικι δόνθςθ, κατόπιν 
παρζμβαςθσ του χειριςτι ςτο Κζντρο Ελζγχου 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ23 

Να επικοινωνεί με άλλα ςυςτιματα είτε του 
Διμου είτε άλλων φορζων και να τα ενθμερϊνει 
για τθν περίπτωςθ φπαρξθσ οχθμάτων που δεν 
ανικουν ςτθν whitelist (π.χ. κλεμμζνα 
αυτοκίνθτα) 

ΝΑΙ 

  

ΙΒ24 
Να παρζχει δυνατότθτα γεωγραφικισ απεικόνιςθσ 
των ςθμείων ελζγχου πρόςβαςθσ 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ25 

Να παρζχει δυνατότθτα δθμιουργίασ ροϊν 
εργαςιϊν (workflows) κυρίωσ μζςω e-mail για τθν 
ενθμζρωςθ και τθν επίλυςθ κεμάτων που κα 
προκφπτουν κατά τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 

Ρροαιρετικά 

  

ΙΒ26 
Να εκτελεί διαδικαςίεσ χωρίσ να γίνεται 
αντιλθπτζσ οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ ι εςωτερικζσ 
διεργαςίεσ διεκπεραίωςθσ  

ΝΑΙ 
  

ΙΒ27 
Να προςφζρει ομοιόμορθ εμπειρία για τον 
χριςτθ 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ28 Να επιτυγχάνει γριγορο χρόνο απόκριςθσ ΝΑΙ   

ΙΒ29 
Να γίνεται αξιόπιςτθ διαςφνδεςθ με τθν 
Ρλατφόρμα Διαςφνδεςθσ Μεμονωμζνων Λφςεων 
και ανταλλαγι δεδομζνων μαηί τθσ 

ΝΑΙ 
  

 

Στουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ ΛΒ, ΛΓ και ΛΔ, κα 
γίνεται αποδεκτι θ ΑΡΑΝΤΘΣΘ=ΟΧΛ αρκεί ςτθν 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ να αναφζρεται ςε ποια από τισ δφο 
άλλεσ εφαρμογζσ προςφζρεται θ ςυγκεκριμζνθ 
δυνατότθτα. 

 

  

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΛΓ ΕΦΑΜΟΓΘ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΡΟΛΛΤΩΝ    

ΙΓ1 

Να δθμιουργθκεί το περιεχόμενο για τθν 
ενθμζρωςθ των πολιτϊν το οποίο κα διαχζεται ςε 
κανάλια όπωσ υπολογιςτισ, πινακίδεσ μεταβλθτισ 
ενθμζρωςθσ κλπ 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ2 
Να επιτρζπεται θ προςωποποιθμζνθ πρόςβαςθ 
ςτθν εφαρμογι 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΙΓ3 

Να μπορεί ο πολίτθσ/επιχείρθςθ να υποβάλει 
θλεκτρονικι αίτθςθ με τα ςτοιχεία του, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του 
προςωπικοφ/επιχειρθςιακοφ mail, αιτοφμενοσ τθν 
αδειοδότθςθ ειςόδου ςτο δίκτυο των πεηοδρόμων 
για το όχθμά του, δθλϊνοντασ τον αρικμό 
πινακίδασ 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ4 

Να αποςτζλλεται θ αίτθςθ θλεκτρονικά ςτο 
αρμόδιο τμιμα, το οποίο κα αποφαίνεται τθν 
ζγκριςθ ι όχι και κα ενθμερϊνει θλεκτρονικά τον 
πολίτθ/επιχείρθςθ 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ5 

Να δίνεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ κάρτασ 
πρόςβαςθσ ςτουσ Ρεηόδρομουσ του Διμου (για 
λόγουσ επίδειξθσ ςε ελζγχουσ από όργανα που 
δεν ανικουν ςτο Διμο π.χ. ςτθν Αςτυνομία) 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ6 

Να υπάρχει μθχανιςμόσ παρουςίαςθσ 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν χριςθ των 
Ρεηοδρόμων ϊςτε να επιτυγχάνεται διαφάνεια 
ςτθ διαχείριςθ 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ7 

Να επιτρζπεται θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν για 
κζματα που αφοροφν τθ χριςθ των Ρεηοδρόμων 
αλλά και για επιπλζον κζματα που αφοροφν ςτισ 
ζξυπνεσ πόλεισ και τισ διεκνείσ τάςεισ 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ8 

Να περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για το Διμο 
Λαριςαίων ςε μορφι ιςτοςελίδασ, παρουςίαςθσ, 
δελτίου τφπου, δίνοντασ οδθγίεσ προσ τουσ 
πολίτεσ για κζματα που αφοροφν αρχικά τθν 
πρόςβαςθ ςτουσ πεηοδρόμουσ 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ9 

Να βαςίηεται ςε ανοιχτι αρχιτεκτονικι, να 
χρθςιμοποιεί ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, και να 
ακολουκεί τα πρότυπα W3C, XHTML 1.0, CSS 2.1 
και πρότυπα διαλειτουργι-κότθτασ 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ10 

Να επιτρζπει τθν εφκολθ διαχείριςθ του 
περιεχομζνου με τθν χριςθ ςυςτιματοσ Content 
Management System, το οποίο κα αποτελεί το 
κεντρικό πυρινα του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ11 

Να είναι ςυμβατι με 3 (τρεισ) τουλάχιςτον από 
τουσ πιο διαδεδομζνουσ περιθγθτζσ διαδικτφου 
(web browsers), όπωσ Mozilla Firefox, Google 
Chrome κλπ 

ΝΑΙ 

  

ΙΓ12 
Να υπάρχει θ δυνατότθτα, μελλοντικά, να 
επεκτακεί ςε επιπλζον κανάλια, όπωσ mobile 
εφαρμογζσ και social media 

ΝΑΙ 
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Στουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ ΛΒ, ΛΓ και ΛΔ, κα 
γίνεται αποδεκτι θ ΑΡΑΝΤΘΣΘ=ΟΧΛ αρκεί ςτθν 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ να αναφζρεται ςε ποια από τισ δφο 
άλλεσ εφαρμογζσ προςφζρεται θ ςυγκεκριμζνθ 
δυνατότθτα. 
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ΛΔ 
ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΔΛΑΣΥΝΔΕΣΘΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ 

   

ΛΔ1 ΓΕΝΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ    

ΙΔ1.1 

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και ο 
προςφερόμενοσ τφποσ λογιςμικοφ και ζκδοςθ. Ο 
προμθκευτισ κα πρζπει να φζρει διλωςθ 
υποςτιριξθσ του καταςκευαςτι θ οποία να 
αναφζρει ρθτά ότι το προςφερόμενο λογιςμικό 
διατίκεται ςτθν αγορά και δεν ζχει ανακοινωκεί 
θμερομθνία απόςυρςθσ 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ1.2 

Άδειεσ χριςθσ που κα προςφερκοφν: 

 Διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ ≥ 1 

 Χριςτεσ με δικαιϊματα διάδραςθσ με το 
ςφςτθμα:≥2 

 Χριςτεσ με δικαιϊματα απλισ πρόςβαςθσ 
(viewers):≥2 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ1.3 

Άδειεσ για ςυλλογι δεδομζνων προερχόμενων 
από τισ 86 (ογδόντα ζξι) «διαςυνδεδεμζνεσ» 
κάμερεσ που κα τοποκετθκοφν ςτα ςθμεία 
ειςόδου/εξόδου ςτο δίκτυο πεηοδρόμων, 
κάνοντασ χριςθ τθσ διαδικτυακισ διαςφνδεςθσ 
(ενςφρματισ ι αςφρματθσ) και μεταφζροντασ τθν 
πλθροφορία ςτο cloud 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ1.4 

Να επιτρζπει τθ διαςφνδεςθ λογιςμικοφ, 
αιςκθτιρων, λειτουργιϊν και εξοπλιςμοφ ζξυπνθσ 
πόλθσ που ζχουν παραδοκεί ι κα παραδοκοφν 
ςτο μζλλον 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ1.5 

Να είναι μια ανοικτι, cloud based, ζτοιμθ 
πλατφόρμα. 

Να προςφερκεί ςαν Cloud εφαρμογι για το εφροσ 
τθσ διάρκειασ τθσ προμικειασ, αλλά να υπάρχει 
ταυτόχρονα θ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςε 
υπολογιςτικζσ υποδομζσ του Διμου εφόςον 
απαιτθκεί ςε μετζπειτα ςτάδιο υλοποίθςθσ 

ΝΑΙ 
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ΙΔ1.6 

Να υποςτθρίηει, κατ’ ελάχιςτον, τισ παρακάτω 
μελλοντικζσ λφςεισ:  

 ζξυπνο οδοφωτιςμό,  

 ζξυπνο Parking,  

 ζξυπνθ παρακολοφκθςθ τθσ κυκλοφορίασ,  

 δθμόςιο δίκτυο αςφρματθσ πρόςβαςθσ Wi-Fi 
και παροχι υπθρεςιϊν ςτατιςτικϊν αναλφςεων 
(analytics) από τθ χριςθ του δικτφου Wi-Fi, 

 παρακολοφκθςθ περιβαλλοντικϊν δεδομζνων 
και, 

 διαχείριςθ απορριμμάτων 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ1.7 

Για κάκε ζναν από τουσ τομείσ τθσ προδιαγραφισ 
ΙΔ1.6 να διατίκενται ζτοιμεσ (out of the box), 
διαςυνδεδεμζνεσ λφςεισ / ςυςκευζσ από 
τουλάχιςτον δυο διαφορετικοφσ καταςκευαςτζσ 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ1.8 

Να υπάρχουν τρεισ Αναφορζσ (Reference) 
εγκατάςταςθσ τθσ Ρλατφόρμασ, με 
διαςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ από διαφορετικοφσ 
καταςκευαςτζσ , ςε τουλάχιςτον τρεισ τομείσ, 
μεταξφ αυτϊν που αναφζρονται ςτθ 
προδιαγραφι ΙΔ1.6  

ΝΑΙ 

  

ΙΔ1.9 

Ο καταςκευαςτισ να διακζτει βλαβολθπτικό 
κζντρο, ςε λειτουργία 24x7x365, με δυνατότθτα 
επικοινωνίασ μζςω τθλεφϊνου, e-mail ι του 
διαδικτφου, για τθ χριςθ, παραμετροποίθςθ τθσ 
πλατφόρμασ ι τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

ΝΑΙ 

  

ΛΔ2 ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ    

ΙΔ2.1 

Το λογιςμικό πρζπει να είναι ςε κζςθ να 
διαλειτουργιςει με κάκε τφπο αιςκθτιρα που κα 
χρθςιμοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
προμικειασ ι των μελλοντικϊν λφςεων τθσ ΙΔ1.6, 
ανεξάρτθτα από τθν τεχνολογία διαςφνδεςθσ που 
χρθςιμοποιείται  (όπωσ LoRA, ZigBee, GPRS, WiFi, 
κάμερα IP κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ2.2 

Το λογιςμικό πρζπει να είναι ςε κζςθ να 
κανονικοποιεί τα δεδομζνα που προζρχονται από 
διαφορετικζσ ςυςκευζσ του ίδιου τφπου (π.χ. 
Διαφορετικοί αιςκθτιρεσ φωτιςμοφ, διαφορετικοί 
μετρθτζσ ενζργειασ κ.λπ.) και να παρζχει αςφαλι 
πρόςβαςθ ςε αυτά τα δεδομζνα χρθςιμοποιϊντασ 
API δεδομζνων για τθ χριςθ από τρίτουσ 
προγραμματιςτζσ εφαρμογϊν 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ2.3 

Το λογιςμικό πρζπει να υποςτθρίηει τθν 
κατανεμθμζνθ ανάπτυξθ λειτουργιϊν (ροζσ 
εργαςίασ και πολιτικζσ) ςε όλο το δίκτυο τθσ 
πόλθσ και να υπολογίηει τθν υποδομι με κεντρικι 
διαχείριςθ και ζλεγχο 

ΝΑΙ 
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ΙΔ2.4 

Το λογιςμικό πρζπει να διακζτει μθχανιςμό 
γεωπλθροφόρθςθσ προκειμζνου να παρζχονται: 

 Υπθρεςίεσ χαρτϊν και γεωγραφικζσ 
ςυντεταγμζνεσ: να παρζχει δθλαδι τισ 
γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ ςυγκεκριμζνων 
εγκαταςτάςεων, οδικϊν και αςτικϊν υποδομϊν, 
κακϊσ και μθ καταγεγραμμζνεσ εγκαταςτάςεισ 

 Γεωπολιτικόσ υπολογιςμόσ: να υπολογίηει τθν 
απόςταςθ μεταξφ δφο ι περιςςότερων κζςεων 
ςτο χάρτθ 

 Ραρακολοφκθςθ βάςει τοποκεςίασ: εντοπίηει 
και ανιχνεφει ςυςκευζσ ςτο χάρτθ. 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ2.5 

Θα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ηωντανισ ροισ  
δεδομζνων και ηωντανισ οπτικισ ροισ από 
διάφορουσ αιςκθτιρεσ, κάμερεσ ι άλλεσ 
ςυςκευζσ ζξυπνθσ πόλθσ ςυνδεδεμζνεσ ςτο 
λογιςμικό 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ2.6 

Θα πρζπει να υπάρχει κεντρικόσ πίνακασ ελζγχου 
(ταμπλό - Dashboard) απεικόνιςθσ δεδομζνων για 
γριγορθ οπτικι πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα τθσ 
ζξυπνθσ πόλθσ από τουσ διαχειριςτζσ του 
ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ2.7 

Το λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει τθ 
δθμιουργία πολιτικϊν για τον κακοριςμό κανόνων 
που κα ελζγχουν τθ ςυμπεριφορά των ςτοιχείων 
τθσ υποδομισ τθσ ζξυπνθσ πόλθσ. Κάκε πολιτικι 
κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ςυνκθκϊν 
που ενεργοποιοφν τθ ςυμπεριφορά που 
κακορίηεται. Το λογιςμικό κα πρζπει να επιτρζπει 
τθν δθμιουργία προεπιλεγμζνων πολιτικϊν, 
βαςιςμζνων ςτο χρόνο ι τον εντοπιςμό 
ςυμβάντων κακϊσ επίςθσ και τθ δυνατότθτα για 
χειροκίνθτθ παράκαμψθ πολιτικϊν. Για 
παράδειγμα, για τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια, 
μπορεί να κακοριςτεί αυτόματα πολιτικι για μία 
περιοχι: ωσ ηϊνθ απαγόρευςθσ διζλευςθσ για να 
διευκολφνει εκτελοφμενα ζργα επιςκευισ των 
πεηοδρόμων 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ2.8 

Να διακζτει δυνατότθτα αςφαλοφσ διαχείριςθσ 
και κοινισ αποκικευςθσ δεδομζνων και να 
μπορεί να διακζτει τα αποκθκευμζνα δεδομζνα 
ςε τρίτεσ εφαρμογζσ για επιπλζον ανάλυςθ, 
ςφνκεςθ και απεικόνιςθ δεδομζνων 

ΝΑΙ 

  

ΛΔ3 ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΕΛΣ ΚΑΛ ΕΛΔΟΡΟΛΘΣΕΛΣ    

ΙΔ3.1 

Το λογιςμικό πρζπει να παράγει μθνφματα 
ειδοποίθςθσ, ειδοποιιςεισ και ςυναγερμοφσ 
(alerts), τα οποία κα πρζπει να είναι ορατά ςτον 
πίνακα ελζγχου 

ΝΑΙ 
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ΙΔ3.2 

Θ υπθρεςία ειδοποίθςθσ κα πρζπει να 
υποςτθρίηει τουλάχιςτον ειδοποίθςθ μζςω 
ςφντομων μθνυμάτων (SMS) για παραλιπτεσ ςε 
πολλαπλά τμιματα του Διμου 

ΝΑΙ 

  

ΛΔ4 ΧΘΣΤΕΣ ΚΑΛ ΟΛΟΛ    

ΙΔ4.1 

Το λογιςμικό πρζπει να υποςτθρίηει τθν τυπικι 
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ταυτότθτασ χρθςτϊν και 
τθν εκτζλεςθ εξουςιοδοτθμζνων διαδικαςιϊν με 
βάςθ τουσ προκακοριςμζνουσ ρόλουσ χρθςτϊν 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ4.2 

Οι ρόλοι και τα δικαιϊματα που ανατίκενται ςε 
ζνα χριςτθ ορίηουν τισ εργαςίεσ που μπορεί να 
εκτελζςει ο χριςτθσ αυτόσ. Επιπρόςκετα, θ 
πλατφόρμα ορίηει μια ι περιςςότερεσ τοποκεςίεσ 
για κάκε χριςτθ, ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να εκτελεί 
εργαςίεσ μόνο για τθν /τισ τοποκεςία /εσ αυτι /ζσ 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ4.3 

Θ πλατφόρμα επιτρζπει τθ δθμιουργία 
πολλαπλϊν ρόλων και τθν ανάκεςθ των ρόλων 
αυτϊν ςε διαφορετικζσ πολιτικζσ ελζγχου 
πρόςβαςθσ 

ΝΑΙ 

  

ΛΔ5 ΡΑΟΥΣΛΑΣΕΛΣ    

ΙΔ5.1 

Θ πλατφόρμα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παρζχει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα ςε πραγματικό 
χρόνο κακϊσ και ιςτορικότθτα, από διάφορεσ 
ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ για 
αναφορζσ/παρουςιάςεισ και αναλφςεισ 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ5.2 

Θ πλατφόρμα παρουςιάηει αναφορζσ (reports) 
ςτον πίνακα ελζγχου (dashboard) μαηί με 
πολιτικζσ και ςυμβάντα που αφοροφν τισ 
διαςυνδεδεμζνεσ (ςτθν πλατφόρμα) υποδομζσ 
τθσ πόλθσ 

ΝΑΙ 

  

ΛΔ6 ΤΥΡΟΛ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΧΕΛΩΝ    

ΙΔ6.1 

Το ςφςτθμα να επιτρζπει τθν εξαγωγι αναλφςεων 
με τισ ακόλουκεσ μορφζσ αρχείων (formats): 

 XML/JSON 

 .xls/.ods 

 PDF 

 CSV 

ΝΑΙ 

  

ΛΔ7 ΟΔΘΓΟΣ API    
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ΙΔ7.1 

Ο καταςκευαςτισ τθσ πλατφόρμασ πρζπει να ζχει 
δθμοςιευμζνα τα κανονικοποιθμζνα APIs ςτθν 
ιςτοςελίδα του για τουσ ακόλουκουσ τομείσ 
(Parking, οδοφωτιςμό, Ρεριβάλλον και Αςτικι 
κινθτικότθτα), ζτςι ϊςτε οι καταςκευαςτζσ 
αιςκθτιρων και οι προγραμματιςτζσ εφαρμογϊν 
να μποροφν να αναπτφξουν τουσ ςυνδζςμουσ 
τουσ (connectors / adapters) ςτθν πλατφόρμα 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ7.2 

Τα APIs να διακζτουν και χαρακτθριςτικά 
ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςε τομείσ (silos): Ρ.χ. ζνα 
ςυμβάν ςε ζνα τομζα (parking) να ενεργοποιεί μια 
ενζργεια ςε άλλο τομζα (οδοφωτιςμόσ) 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ7.3 
Να παρζχει πεδίο δοκιμαςτικισ ανάπτυξθσ 
εφαρμογϊν (sandbox) 

ΝΑΙ 
  

ΛΔ8 ΥΨΘΛΘ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ    

ΙΔ8.1 

 Θ πλατφόρμα πρζπει να πλθρεί το επίπεδο 
διακεςιμότθτασ 95,0% για το περιβάλλον 
δοκιμϊν και ανάπτυξθσ 

 Θ πλατφόρμα πρζπει να καλφπτει επίπεδο 
διακεςιμό- τθτασ 99,0% για το περιβάλλον 
παραγωγισ 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ8.2 

Θ πλατφόρμα πρζπει να μθν ζχει κανζνα ςθμείο 
αποτυχίασ. Θ βλάβθ του λογιςμικοφ και του 
υλικοφ δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 
αποτυχία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ8.3 
Πλεσ οι βλάβεσ πρζπει να αναφζρουν ςχετικά 
μθνφματα ςφάλματοσ ςτο χριςτθ 

ΝΑΙ 
  

ΙΔ8.4 

Ο καταςκευαςτισ τθσ πλατφόρμασ πρζπει να 
παρζχει υποδομζσ υποςτιριξθσ, τα κατάλλθλα 
εργαλεία για τθ μζτρθςθ και τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ διακεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ και τθν 
αυτοματοποιθμζνθ ειδοποίθςθ για τυχόν βλάβθ 
και μθ διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ 

  

ΙΔ8.5 
Ο χρόνοσ απόκριςθσ του ςυςτιματοσ δεν πρζπει 
να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα για 10 
ταυτόχρονουσ χριςτεσ 

ΝΑΙ 
  

 

Στουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ ΛΒ, ΛΓ και ΛΔ, κα 
γίνεται αποδεκτι θ ΑΡΑΝΤΘΣΘ=ΟΧΛ αρκεί ςτθν 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ να αναφζρεται ςε ποια από τισ δφο 
άλλεσ εφαρμογζσ προςφζρεται θ ςυγκεκριμζνθ 
δυνατότθτα. 
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΛΕ ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΥΡΟΥ SERVER    

IE1 
Windows Server 2016 Standard Gov(2 CPU/2 
VMs) (για τουσ εξυπθρετθτζσ 
εφαρμογϊν/δεδομζνων) 

 
  

IE1.1 Αρικμόσ αδειϊν λογιςμικοφ 4   

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΛΣΤ 
ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΛ 
ΡΑΑΜΕΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ 

   

ΙΣΤ1 

Να περιγραφοφν αναλυτικά οι υπθρεςίεσ 
Εγκατάςταςθσ και Ραραμετροποίθςθσ Λογιςμικοφ 
που αναφζρονται ςτθν «Τεχνικι Ζκκεςθ» , 
«Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν» ενότθτα Α 

ΝΑΙ 

  

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΛΗ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΦΛΛΟΞΕΝΛΑΣ ΕΦΑΜΟΓΩΝ    

ΙΗ1 

Να περιγραφοφν αναλυτικά οι υπθρεςίεσ 
Φιλοξενίασ Εφαμογϊν που αναφζρονται ςτθν 
«Τεχνικι Ζκκεςθ» , «Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν» 
ενότθτα Β 

ΝΑΙ 

  

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

IH ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘΣ    

ΙΘ1 

Να περιγραφοφν αναλυτικά οι υπθρεςίεσ 
Αποκικευςθσ που αναφζρονται ςτθν «Τεχνικι 
Ζκκεςθ»,  «Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν» ενότθτα Γ 
(μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ επιλζξει 
να τισ χρθςμοποιιςει) 

Ρροαιρετικά 

  

 

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΛΚ 
ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΛΟΤΛΚΘΣ 
ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ 
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Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΙΘ1 

Να περιγραφοφν αναλυτικά οι υπθρεςίεσ 
Εκπαίδευςθσ και Ριλοτικισ Λειτουργίασ που 
αναφζρονται ςτθν «Τεχνικι Ζκκεςθ» , 
«Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν» ενότθτα Δ 

ΝΑΙ 

  

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

Κ 
ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΑΑΓΩΓΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΜΕΧΛ ΤΘΝ ΡΑΑΔΟΣΘ ΤΟΥ 

   

Κ1 

Να περιγραφοφν αναλυτικά οι υπθρεςίεσ 
Λειτουργίασ του Συςτιματοσ που αναφζρονται 
ςτθν «Τεχνικι Ζκκεςθ»,  «Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν» 
ενότθτα Ε 

ΝΑΙ 

  

 

Α/Α 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜ

ΡΘ 

ΚΑ 
ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΚΑΛ 
ΕΥΑΛΣΚΘΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΚΟΛΝΟΥ 

   

ΚΑ1 

Να περιγραφοφν αναλυτικά οι υπθρεςίεσ 
Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ Κοινοφ που 
αναφζρονται ςτθν «Τεχνικι Ζκκεςθ», «Ρεριγραφι 
Υπθρεςιϊν» ενότθτα ΣΤ 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

Λάριςα ,30/05/2018                                                                                Λάριςα ,30/05/2018 

    ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Η υντάξαςα  Ο Αν. Προΰςτάμενοσ Δ/νςησ 

 

 

 

  Ελένη ΔΡΑΚΟΤ  Αριςτοτέλησ ΚΩΣΟΤΛΑ 

 ΠΕ11 Πληροφορικήσ με βαθμό Α΄  ΠΕ Διοικητικόσ/Οικονομικόσ 

    με βαθμό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ  ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ  

ΤΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ΤΟΥ  

                      ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ  ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ  

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 1.129.478,80 ΕΥΩ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ANOIKΤΟΣ ΔΙΕΘΝΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ: Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 

ΡΟΣΦΟΑ  (Βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ) 

 

 

 

 

                       

CPV : 34923000-3 Δμνπιηζκόο ειέγρνπ νδηθήο θπθινθνξίαο 

 

 

 

 

ΛΑΙΣΑ, 30/05/2018 

Α.Ρ:   19319 





 

Σελίδα 129 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμυρίου  εκατό  είκοςι εννζα  

χιλιάδων, τετρακοςίων εβδομιντα οκτϊ ευρϊ και ογδόντα  λεπτϊν   ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ:  910.870,00 €  , ΦΡΑ24% :  218.608,80  €) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

κατά τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ και όπωσ αναλυτικά περιγράφεται  παρακάτω : 

 

Ρίνακασ 1 :  ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

 

Τμ
ι

μ
α

 

ΡΕΛΓΑΦΘ  ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

 

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α.) 

*ΕΥΩ+ 

 

ΚΟΣΤΟΣ  
(χωρίσ  Φ.Ρ.Α. 

*ΕΥΩ] 

                  Θ/Μ Εξοπλιςμόσ  

1 
Κάμερεσ Ανίχνευςθσ 
Οχθμάτων  ΤΕΜ 86,00 1.644,00 

 

141.384,00 

2 
Θικεσ Τοποκζτθςθσ 
Καμερϊν  ΤΕΜ 86,00 140,00 

 

12.040,00 

3 Βυκιηόμενα Κολωνάκια ΤΕΜ 86,00 1.700,00 146.200,00 

4 Στακερά Κολωνάκια ΤΕΜ 86,00 210,00 18.060,00 

5 Ρίνακασ Αυτοματιςμοφ ΤΕΜ 43,00 500,00 21.500,00 

6 3G/4G MODEM ΤΕΜ 43,00 550,00 23.650,00 

7 Μεταλλικοί Ιςτοί ΤΕΜ 43,00 260,00 11.180,00 

8 Διαμόρφωςθ χϊρου 
ΚΕΝΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΕΜ 1,00 8.500,00 

  

8.500,00 

9 Καλϊδια & 
Ραρελκόμενα 

αποκοπι 1,00 4.106,00 
4.106,00 

  

  
ςφνολο Θ/Μ 
Εξοπλιςμοφ 

 

386.620,00 

 

Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ - λειτουργίασ Θ/Μ Εξοπλιςμοφ 

10 Υπθρεςίεσ 
εγκατάςταςθσ και 
κζςθσ ςε λειτουργία 
υποςυςτιματοσ 
Καμερϊν 

αποκοπι  1,00 23.000,00 

 

23.000,00 

11 Υπθρεςίεσ 
εγκατάςταςθσ και 
κζςθσ ςε λειτουργία 
υποςυςτιματοσ για τα 
βυκιηόμενα κολωνάκια  

αποκοπι 1,00 30.000,00 

 

30.000,00 

12 Υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ 
τοπικοφ τεχνικοφ 
κζντρου  με τισ 
υπάρχουςεσ υποδομζσ 

αποκοπι 1,00 10.000,00 

 

10.000,00 
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του Διμου  

13 Τθλεπικοινωνιακζσ 
Υπθρεςίεσ αποκοπι 1,00 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

  

  

ςφνολο 
Υπθρεςιϊν 

Εγκατάςταςθσ-
Λειτουργίασ Θ/Μ 

Εξοπλιςμοφ 

 

73.000,00 

 

      

 

Εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ 

 

14 

Εξυπθρετθτζσ (servers) 
Α:Εφαρμογϊν-
Β:Δεδομζνων 

ΤΕΜ 4 24.500,00 98.000,00 

 

15 

Οκόνθ διαχείριςθσ 
εξυπθρετθτϊν ΤΕΜ 

1 
300,00 300,00 

16 Οκόνεσ Κζντρου 
Ελζγχου ΤΕΜ 

2 
1.100,00 2.200,00 

17 Ρροςωπικοί 
Υπολογιςτζσ ΤΕΜ 

2 
1.300,00 2.600,00 

18 KVM Switch 
(Μεταγωγζασ 
πλθκτρολογίου οκόνθσ 
ποντικιοφ) 

ΤΕΜ 1 300,00 300,00 

 

19 

Switch (Μεταγωγζασ) 
ΤΕΜ 

1 
9.800,00 9.800,00 

20 Firewall (Σφςτθμα 
δικτυακισ αςφαλείασ) ΤΕΜ 

1 
8.000,00 8.000,00 

21 Tape backup drive 
(Μονάδα αντιγράφων 
αςφαλείασ ςε ταινία) 
με λογιςμικό 
διαχείριςθσ 
αντιγράφων αςφαλείασ 

ΤΕΜ 1 3.500,00 3.500,00 

 

22 

UPS (Σφςτθμα 
αδιάλειπτθσ 
λειτουργίασ) 

ΤΕΜ 

1 
3.000,00 3.000,00 

23 Rack (Μεταλλικό 
ικρίωμα) ΤΕΜ 

1 
1.000,00 1.000,00 

      

  

  

ςφνολο 
εξοπλιςμοφ 

πλθροφορικισ 

 

128.700,00 
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Λογιςμικό  

24 
Εφαρμογι ελζγχου 
πρόςβαςθσ οχθμάτων και 
διαχείριςθσ ςυςτιματοσ 

ΤΕΜ 1 98.150,00 98.150,00 

25 
Εφαρμογι 
πλθροφόρθςθσ 
πολιτϊν 

ΤΕΜ 

1 
30.000,00 30.000,00 

26 
Ρλατφόρμα 
διαςφνδεςθσ 
μεμονωμζνων λφςεων 

ΤΕΜ 1 30.000,00 30.000,00 

27 
Λειτουργικό ςφςτθμα 
τφπου server ΤΕΜ 

4 
4.000,00 16.000,00 

      

  
  

ςφνολο 
Λογιςμικοφ 

174.150,00 

      

 

Υπθρεςίεσ Λειτουργίασ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ/Λογιςμικοφ 

 

28 

Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ 
και παραμετροποίθςθσ 
λογιςμικοφ 

αποκοπι 1,00 4.800,00 
 

4.800,00 

29 Υπθρεςίεσ φιλοξενίασ 
εφαρμογϊν αποκοπι 1,00 8.000,00 8.000,00 

30 Υπθρεςίεσ 
αποκικευςθσ αποκοπι 1,00 9.600,00 

 

9.600,00 

 

31 

Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 
και Ριλοτικισ 
Λειτουργίασ 

αποκοπι 1,00 22.600,00 
 

22.600,00 

32 Υπθρεςίεσ 
παραγωγικισ 
λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ μζχρι τθν 
παράδοςι του 

αποκοπι 1,00 
 

97.000,00 

 

 

97.000,00 

33 Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ 
και Ευαιςκθτοποίθςθσ 
κοινοφ 

αποκοπι 1,00 6.400,00 
 

6.400,00 

      

  

  

ςφνολο 
Υπθρεςιϊν 
λειτουργίασ 
εξοπλιςμοφ 

πλθροφορικισ / 
Λογιςμικοφ 

 

148.400,00 
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ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

910.870,00 

    ΦΡΑ24% 218.608,80 

 ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ  

 

 
  

 

1.129.478,80 

 

 Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα.  

 Ρροςφορζσ υποβάλλονται μόνο για το ςφνολο τθσ προμικειασ. 

 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε  τριάντα δφο (32) μινεσ. 

 

 

                                                                                       Λάριςα ,30/05/2018 

 

 

         ΕΛΕΓΧΚΘΚΕ ΚΑΛ ΚΕΩΘΚΘΚΕ                                                                              ΕΛΕΓΧΚΘΚΕ ΚΑΛ ΚΕΩΘΚΘΚΕ 

 

Ο Αν. Προΰςτάμενοσ  Δ/νςησ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ 

 

 

 

Αριςτοτέλησ ΚΩΣΟΤΛΑ 

ΠΕ Διοικητικόσ/Οικονομικόσ 

με βαθμό Α΄ 

             Οι ςυνταξάςεσ  

 

              Ελένη ΔΡΑΚΟΤ 

 

       ΠΕ11 Πληροφορικήσ 

 με βαθμό Α΄  

 

 

Γεωργία  ΦΑΔΟΤΛΟΤ 

 

ΠΕ  Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ  

με βαθμό Α’ 

 

Ο Αν. Προΰςτάμενοσ Δ/νςησ 

ΣΕΦΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

 

Αθανάςιοσ  ΠΑΣΙΟΤΡΑ 

ΠΕ Σοπογράφοσ  Μηχανικόσ 

με βαθμό Α’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

 

 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ   

ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΤΟΥ  

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ  ΡΕΗΟΔΟΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 1.129.478,80 ΕΥΩ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ANOIKΤΟΣ ΔΙΕΘΝΘΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ: Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 

ΡΟΣΦΟΑ  (Βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ) 

 

 

 

 

 

                       

CPV : 34923000-3 Δμνπιηζκόο ειέγρνπ νδηθήο θπθινθνξίαο 

 

 

ΛΑΙΣΑ, 30/05/2018 

Α.Ρ: 19319 
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ΠΡΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΑΙΩΝ 

 

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Σου κάτωθι υπογεγραμμένου ……………………………………………………, με αριθμό Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ 
………………………………………………..., νομίμου εκπροςώπου τησ επιχείρηςησ 
…………………………………………………….. με έδρα ………………………………, οδό ……….………………………, αριθμό 
……, Σ.Κ. …………, Σηλέφωνο ……………….……..…, (FΑΦ) …..………………………, e-mail: 
…………………………………………………… 

 

Ρίνακασ 1 :  ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

 

Τμ
ι

μ
α

 

ΡΕΛΓΑΦΘ  ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
 

 

ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α.) 

*ΕΥΩ+ 

 

ΚΟΣΤΟΣ  
(χωρίσ  Φ.Ρ.Α. 

*ΕΥΩ+ 

                  

 Θ/Μ Εξοπλιςμόσ 

 

1 
Κάμερεσ Ανίχνευςθσ 
Οχθμάτων  ΤΕΜ 86,00   

2 
Θικεσ Τοποκζτθςθσ 
Καμερϊν  ΤΕΜ 86,00   

3 Βυκιηόμενα Κολωνάκια ΤΕΜ 86,00   

4 Στακερά Κολωνάκια ΤΕΜ 86,00   

5 Ρίνακασ Αυτοματιςμοφ ΤΕΜ 43,00   

6 3G/4G MODEM ΤΕΜ 43,00   

7 Μεταλλικοί Ιςτοί ΤΕΜ 43,00   

8 Διαμόρφωςθ χϊρου 
ΚΕΝΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΤΕΜ 1,00  
 

9 Καλϊδια & 
Ραρελκόμενα 

αποκοπι 1,00  
 

  

  
ςφνολο Θ/Μ 
Εξοπλιςμοφ 

 

 

 

Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ - λειτουργίασ Θ/Μ Εξοπλιςμοφ 
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10 Υπθρεςίεσ 
εγκατάςταςθσ και 
κζςθσ ςε λειτουργία 
υποςυςτιματοσ 
Καμερϊν 

αποκοπι  1,00  

 

11 Υπθρεςίεσ 
εγκατάςταςθσ και 
κζςθσ ςε λειτουργία 
υποςυςτιματοσ για τα 
βυκιηόμενα κολωνάκια  

αποκοπι 1,00  

 

12 Υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ 
τοπικοφ τεχνικοφ 
κζντρου  με τισ 
υπάρχουςεσ υποδομζσ 
του Διμου  

αποκοπι 1,00  

 

13 Τθλεπικοινωνιακζσ 
Υπθρεςίεσ 

αποκοπι 1,00  
 

  

  

ςφνολο 
Υπθρεςιϊν 

Εγκατάςταςθσ-
Λειτουργίασ Θ/Μ 

Εξοπλιςμοφ 

 

 

      

 

Εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ 

 

14 

Εξυπθρετθτζσ (servers) 
Α:Εφαρμογϊν-
Β:Δεδομζνων 

ΤΕΜ 4   

 

15 

Οκόνθ διαχείριςθσ 
εξυπθρετθτϊν ΤΕΜ 

1 
  

16 Οκόνεσ Κζντρου 
Ελζγχου ΤΕΜ 

2 
  

17 Ρροςωπικοί 
Υπολογιςτζσ ΤΕΜ 

2 
  

18 KVM Switch 
(Μεταγωγζασ 
πλθκτρολογίου οκόνθσ 
ποντικιοφ) 

ΤΕΜ 1   

 

19 

Switch (Μεταγωγζασ) 
ΤΕΜ 

1 
  

20 Firewall (Σφςτθμα 
δικτυακισ αςφαλείασ) ΤΕΜ 

1 
  

21 Tape backup drive 
(Μονάδα αντιγράφων 
αςφαλείασ ςε ταινία) 
με λογιςμικό 
διαχείριςθσ 

ΤΕΜ 1   
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αντιγράφων αςφαλείασ 

 

22 

UPS (Σφςτθμα 
αδιάλειπτθσ 
λειτουργίασ) 

ΤΕΜ 

1 
  

23 Rack (Μεταλλικό 
ικρίωμα) ΤΕΜ 

1 
  

      

  

  

ςφνολο 
εξοπλιςμοφ 

πλθροφορικισ 

 

 

      

 

Λογιςμικό  

24 

Εφαρμογι ελζγχου 
πρόςβαςθσ οχθμάτων 
και διαχείριςθσ 
ςυςτιματοσ 

ΤΕΜ 1   

25 
Εφαρμογι 
πλθροφόρθςθσ 
πολιτϊν 

ΤΕΜ 

1 
  

26 
Ρλατφόρμα 
διαςφνδεςθσ 
μεμονωμζνων λφςεων 

ΤΕΜ 1   

27 
Λειτουργικό ςφςτθμα 
τφπου server ΤΕΜ 

4 
  

      

  
  

ςφνολο 
Λογιςμικοφ 

 

      

 

Υπθρεςίεσ Λειτουργίασ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ/Λογιςμικοφ 

 

28 

Υπθρεςίεσ 
εγκατάςταςθσ και 
παραμετροποίθςθσ 
λογιςμικοφ 

αποκοπι 1,00  

 

29 Υπθρεςίεσ φιλοξενίασ 
εφαρμογϊν αποκοπι 1,00  

 

30 Υπθρεςίεσ 
αποκικευςθσ αποκοπι 1,00  

 

 

31 

Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 
και Ριλοτικισ 
Λειτουργίασ 

αποκοπι 1,00  

 

32 Υπθρεςίεσ 
παραγωγικισ   
λειτουργίασ του 

αποκοπι 1,00  
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ςυςτιματοσ μζχρι τθν 
παράδοςι του 

33 Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ 
και Ευαιςκθτοποίθςθσ 
κοινοφ 

αποκοπι 1,00  

 

      

  

  

ςφνολο 
Υπθρεςιϊν 
λειτουργίασ 
εξοπλιςμοφ 

πλθροφορικισ / 
Λογιςμικοφ 

 

 

 

 

        ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ : …………………….. ……………………..€  χωρίσ   ΥΠΑ24% 

 

 

        ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ : …………………….. ……………………..€  με  ΥΠΑ24% 

 

(………………………………………………………………………………..………………….……………………………..€) 

(ολογράφωσ) 

 

 Λάριςα    ..…  /.. …  / 201… 

 

 Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

 

  

 ……………………………… 

 (ΤΠΟΓΡΑΥΗ & ΥΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

- Ρροςφορζσ που δεν υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ προμικειασ δεν γίνονται αποδεκτζσ, όπωσ και 
προςφορζσ που υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
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