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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Στρωμνίτσης 53 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 542 48 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 EL52 

Τηλέφωνο 2313 331 171 

Φαξ 2313 331 115 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dte@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Θεόδωρος Μανίκας 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, «μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή» και ανήκει 
στην Γενική Κυβέρνηση/ Υποτομέας ΟΤΑ.   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το σύνολο των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παραγρ. 1.4 της παρούσας: 
«θεσμικό πλαίσιο»6  

Στοιχεία Επικοινωνίας7  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL): www.pkm.gov.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.8 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού παρέχονται από τον 
υπάλληλο Θεόδωρο Μανίκα του Τμήματος Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχν. Έργων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αλλά και με 
το με το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου παρέχονται από την ως άνω Υπηρεσία, τηλ: 2313 331 171 

                                                           
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

3
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

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

4
 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   

5
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

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

6
 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα) 

7
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι 

περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 

http://www.pkm.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 σύμφωνα με την Απόφαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ 268/2018 (Συνεδρίαση 20η 26/11/2018), ΑΔΑ: ΨΦΖΞ7ΛΛ-0ΩΦ. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης9 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - ΠΚΜ , Κωδ. ΣΑ 
ΕΠ0081  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ10. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 με αριθ. 
ενάριθ. έργου  2018ΕΠ00810162. (Απόφαση υπ’ αριθμόν 1425 – 07/11/2018 Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ΑΔΑ: ΩΧΘΒ465ΧΙ8-Τ9Ξ) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο ομώνυμο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ευφυές Σύστημα Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας - Ενοποίηση Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5759 – 19/10/2018 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: ΨΡΥΠ7ΛΛ-ΛΡ7 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030623 11.  

Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί με  ΑΔΑΜ:  19REQ004361413 και εγκριθεί με ΑΔΑΜ: 19REQ004365955. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

             1) Ο τίτλος της σύμβασης προμήθειας είναι: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

2) Σκοπός της  σύμβασης  είναι  η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας των 
επιμέρους Κέντρων Διαχείρισης Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης, το οποίο θα λειτουργεί ως Ανώτερη Βαθμίδα 
Ρύθμισης και θα επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και ελέγχου, επιτυγχάνοντας 
την προσαρμογή αυτής της ενιαίας στρατηγικής, βάσει τόσο των διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών των 
τμημάτων του οδικού δικτύου, στα οποία εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα υφιστάμενα συστήματα, όσο και των 
ιδιαιτεροτήτων των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στις διάφορες περιοχές. Σημειώνεται ότι στο ΠΣΘ και εντός 
των ορίων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, μπορούν να διακριθούν λειτουργικά δυο διαφορετικές περιοχές, τόσο από χωρική όσο και 
από κυκλοφοριακή θεώρηση,  η διαχείριση της κυκλοφορίας των οποίων θα βελτιωθεί εφόσον ακολουθηθούν 
εξειδικευμένες στρατηγικές διαχείρισης αυτής. Αυτές ορίζονται ως η Περιοχή Ι που περιλαμβάνει χωροθετικά την 
Κεντρική Περιοχή Θεσσαλονίκης και η Περιοχή ΙΙ που περιλαμβάνει αντιστοίχως το Υπόλοιπο του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.  
3) Το αντικείμενο της σύμβασης προμήθειας είναι: 
α) Η λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης για την εφαρμογή 
στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης της κυκλοφορίας και η εξέλιξη των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να 
αναπτυχθεί ένα Ευφυές Σύστημα Μεταφορών που ολοκληρώνεις τις λειτουργικές δυνατότητες των υφιστάμενων 
κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας στο δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΚΜ. 
β) Η αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων κυκλοφορίας 
στους επιμέρους τομείς εποπτείας του κάθε συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας, για την επίτευξη της 
λειτουργικότητας του Ευφυούς Συστήματος Μεταφορών: 

 την αναβάθμιση εξοπλισμών πεδίου, 

 τη διασύνδεση ρυθμιστών κυκλοφορίας, που σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα, στα υφιστάμενα Κέντρα 
Ελέγχου  κυκλοφορίας, 

 τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσης της κυκλοφορίας με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, 

 συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του εξοπλισμού και διασύνδεσή τους με τα υφιστάμενα 
κέντρα ελέγχου 

γ) Η επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των μετακινούμενων, 
με έμφαση στην ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και 

                                                           
9
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

10
 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 

11
 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
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μελλοντικών εφαρμογών, αλλά και την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ευρείας 
κλίμακας παροχή υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. 
δ) H ανάπτυξη και εφαρμογή επικαιροποιημένων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης προσαρμοσμένων στις 
πραγματικές κυκλοφοριακές απαιτήσεις και στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας στο ιεραρχημένο δίκτυο του 
ΠΣΘ, με έμφαση στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μειωμένων εκπομπών ρύπων. 
ε) Η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών 
διαχείρισης της κυκλοφορίας που θα λειτουργεί σε ανώτερη λειτουργική βαθμίδα, το οποίο θα ολοκληρώνει μέσω 
κατάλληλων διεπαφών τα υφιστάμενα συστήματα και θα επιτρέπει την ενοποιημένη λειτουργία τους. 
4) Η σύμβαση προμήθειας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια υλοποίησης: 

 Σχεδιασμός του Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ανάπτυξη των στρατηγικών 
διαχείρισης.  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση/προγραμματισμός των υποσυστημάτων και των διεπαφών 
τους και του εξοπλισμού πεδίου ρύθμισης και ανίχνευσης κυκλοφορίας.  

 Εκπαίδευση στη λειτουργία, Αξιολόγηση και δράσεις δημοσιότητας. 
Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνονται:  

1.1 Οριστικοποίηση περιοχών εφαρμογής στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης  
1.2 Αξιολόγηση υφιστάμενων και εκπόνηση νέων προγραμμάτων σηματοδότησης  
1.3 Εκπόνηση Στρατηγικών Διαχείρισης Κυκλοφορίας  
1.4 Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης  

Στο δεύτερο στάδιο περιλαμβάνονται:  
2.1 Αναβάθμιση, επέκταση και παραμετροποίηση εξοπλισμών των επιμέρους Κέντρων Ελέγχου ΦΣ  
2.2 Αναβάθμιση, επέκταση και παραμετροποίηση εξοπλισμών πεδίου ρύθμισης και ανίχνευσης κυκλοφορίας  
2.3 Εγκατάσταση, επέκταση, παραμετροποίηση εξοπλισμών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών  
2.4 Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Κέντρων Ελέγχου ΦΣ  
2.5 Παραμετροποίηση και εφαρμογή κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ  

Στο τρίτο στάδιο:  
α) τίθεται σε λειτουργία το ενοποιημένο Ευφυές Σύστημα Μεταφορών και Κυκλοφορίας και εφαρμόζονται οι 
στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας,  
β) υλοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού της ΠΚΜ,  
γ) αξιολογείται η λειτουργία του σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού για την αποδοτικότητά του στην 
περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση της κυκλοφορίας. 

Η δημοπράτηση της παρούσας σύμβασης αφορά το σύνολο του παραπάνω αναφερόμενου αντικειμένου και δεν 
υποδιαιρείται σε τμήματα, για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους.  
Το περιεχόμενο της σύμβασης στον πίνακα «Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης Παραδοτέων» του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ I της 
παρούσας, με τίτλο «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», μπορεί να 
διακριθεί σε δύο μέρη, κατ’ αντιστοιχία προς το τεχνικό αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται συνοπτικά στα 
παρακάτω εδάφια (α) και (β), χαρακτηριζόμενα (τα μέρη) το μεν πρώτο ως «προμήθεια», το δε δεύτερο ως 
«παροχή γενικών υπηρεσιών».  
Συνοπτικά, τα προαναφερόμενα διακριτά μέρη έχουν ως εξής: 
α) Προμήθεια του υλικού και λογισμικού εξοπλισμού,  με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.339.612,00 € που 
απαιτείται για την δημιουργία του Συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας και την συνεπακόλουθη προσαρμογή των 
υφιστάμενων Κέντρων Διαχείρισης και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και των αντίστοιχων εγκ/σεων πεδίου της 
Μ.Ε.Θ. στις νέες συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται.  
β) Παροχή γενικών υπηρεσιών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 684.553,32 € για την  ολοκληρωμένη ανάπτυξη και 
εγκατάσταση του Συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας των επιμέρους Κέντρων Διαχείρισης Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης (τοποθέτηση του εξοπλισμού, ρυθμίσεις, προγραμματισμός, παραμετροποίηση κ.λ.π.) και τέλος 
την αξιολόγηση, ενημέρωση του κοινού (χρηστών) και δημοσίων φορέων και την εκπαίδευση του προσωπικού που 
θα διαχειρίζεται το ενοποιημένο Σύστημα κ.λ.π.  
Η υλοποίηση του αντικειμένου έκαστου εκ των ως άνω δύο διακριτών μερών της σύμβασης δεν μπορεί να 
εκτελεσθεί ως ξεχωριστό τμήμα χωρίς δυσμενείς συνέπειες (διάσπαση της υπευθυνότητας μεταξύ προμηθευτή και 
εγκαταστάτη), λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι από την καλή εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών εξαρτάται 
απόλυτα η τεχνική απόδοση και αξιοποίηση του υπό προμήθεια υλικού και λογισμικού εξοπλισμού για την 
ενοποίηση των υφιστάμενων Κέντρων Ελέγχου. Κατά συνέπεια η ανάθεση των ως άνω μερών της σύμβασης, 
οφείλει να γίνει ενιαία και όχι χωριστά, σε εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου, της παραγρ. 4 του 
άρθρου 4 του Ν.4412/2016.  
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Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η υπό δημοπράτηση σύμβαση χαρακτηρίζεται «μικτή» (άρθρο 4, παράγρ. 2 
του Ν.4412/2016) περιλαμβάνουσα δύο (2) μέρη, εκείνο που αφορά στην προμήθεια νέου ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ειδικών υλικών, ανταλλακτικών κ.λ.π.) και αυτό που αφορά στην παροχή γενικών υπηρεσιών. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια προϊόντων –συγκεκριμένα νέου ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού- ανέρχεται σε  ποσοστό περίπου 66,18 %  της συνολικής, αποτελούσα και το «κύριο μέρος» της 
σύμβασης, δεδομένου ότι υπερβαίνει την αντίστοιχη της παροχής υπηρεσιών ποσοστού αντιστοίχως 33,82. %, 
υπαγόμενη για τα μεν υπό προμήθεια προϊόντα στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 
34996000-5 (Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών), για δε τις υπηρεσίες στον 
συμπληρωματικό κωδικό CPV: 64226000-6 (Υπηρεσίες τηλεματικής). 
5) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.509.965,00 € μαζί με τον ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 2.024.165,32 €, ΦΠΑ: 485.799,68 €). 
6) Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα της προαίρεσης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, ήτοι 
δικαιούται να ζητήσει μονομερώς από τον Ανάδοχο να αυξομειώσει τις ποσότητες των προς προμήθεια 
αγαθών και των παρεχόμενων απ’ αυτόν υπηρεσιών προς ενσωμάτωση των παραπάνω, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, με σκοπό την 
αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών που ανέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως 
για παράδειγμα (i) για την ένταξη νέων εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας 
στο Σύστημα ενοποιημένης λειτουργίας που προστέθηκαν σ’ αυτό μετά την σύνταξη της παρούσας Μελέτης, 
διευρύνοντας τον αντίστοιχο κατάλογο των αντίστοιχων παραγράφων της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ, ή/και (ii) 
για τυχόν τροποποιήσεις/ βελτιώσεις μικρής έκτασης των εγκ/σεων, η αποπληρωμή των οποίων δε θα 
απαιτεί υπέρβαση της συνολικής αρχικής δαπάνης .  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 συνολικά μήνες εκ των οποίων οι 15 μήνες ορίζονται ως η προθεσμία για 
την περαίωση του βασικού αντικειμένου της προμήθειας, ήτοι την προμήθεια των ειδών και την παροχή των 
υπηρεσιών για την τοποθέτηση, προσαρμογή και θέση σε λειτουργία του συνόλου του υπό προμήθεια υλικού και 
λογισμικού εξοπλισμού, οι δε υπόλοιποι 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία και την αξιολόγηση του όλου 
Συστήματος και των επί μέρους εγκαταστάσεων. Στην παράγρ. 6.1.1 της παρούσας, αναφέρονται οι επί μέρους 
«τμηματικές προθεσμίες» της σύμβασης όλων των «παραδοτέων». Μετά το πέρας της σύμβασης θα 
επακολουθήσει το χρονικό διάστημα διάρκειας 12 μηνών της εγγυημένης λειτουργίας της παρούσας σύμβασης 
προμήθειας, περί της οποίας το παρακάτω Κεφάλαιο 6.6  .  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα συνημμένα στην 
παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει12 τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως13: 

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

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

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

                                                           
12

 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
13

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

14
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

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

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

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)16  

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα»17, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» του ν. 4605/2019 (Α΄52) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

και άλλες διατάξεις”- Άρθρα 40, 43, 44, Τροποπ. διατάξεων του ν.4412/2016 της με αρ. 56902/215 (Β' 
1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

                                                           
15

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων  
16

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

17
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 

3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ’ αριθμόν 5759 – 19/10/2018 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: 
ΨΡΥΠ7ΛΛ-ΛΡ7 (κωδικός MIS 5030623).  

 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ αρ. πρωτοκόλλου 2394 – 25/04/2019 

 Την υπ’ αριθμόν 1241/2019 (ΑΔΑ: ΨΦ2Ρ7ΛΛ-070) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜμε την οποία 
εγκρίθηκαν οι οροι του διαγωνισμού, η μελέτη και η διαδικασία διαβούλευσης της παρούσας 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/07/2019 και ώρα 15:0018 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 
17/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης19  

Προκήρυξη20 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31/05/2019 με 
προσωρινό αριθμό δημοσίευσης 19-263324-001 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
δημοσιεύθηκε 03/06/2019 με αριθμό προκήρυξης 2019/S 105-255283 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 21 

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.23:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ……… 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο 24 25 26, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016.  
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 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον 
χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67  του 
ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου 

19
 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 

20
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

21
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση 
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

22
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

23
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

24
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 

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

379 §10 ν. 4412/2016   
25

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

26
 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και 

καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 31/05/2019, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ : 7ΝΠΙ7ΛΛ-ΩΞΑ. 
Η περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.pkm.gov.gr  27.  
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, άρθρο 1.6). 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους28  

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

γ) υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν κατάσταση σύγκρουσης    
συμφερόντων των ιδίων ή των υπεργολάβων τους, ιδίως με την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016. 

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

                                                           
27

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

28
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pkm.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης29  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η  με αρ απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ 1241/2019  Προκήρυξη της Σύμβασης  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το παρόν Τεύχος Διακήρυξης 

2.        Επί πλέον συνημμένα στην διακήρυξη: 
α) Η Τεχνική Περιγραφή 
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.       Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης 
           I.  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης. 
           II. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
           ΙΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
           IV. Άλλα δικαιολογητικά (περιγραφικά έγγραφα – υποδείγματα/ δηλώσεις) συνοδευτικά των     
                 «αποδεικτικών μέσων» ικανοποίησης των κριτηρίων «επιλογής» εκ μέρους του διαγωνιζόμενου. 

      V.  Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
VI. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 
VII. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
VIII. Το Σχέδιο της Σύμβασης. 

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

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση προμήθειας είναι τα 
αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια 1 έως 4. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η 
σειρά ισχύος αυτών οφείλει να καθορίζεται (άρθρο 53, παράγρ. 2, εδάφ. κα΄ του Ν.4412/2016) και θα έχει ως 
κατωτέρω: 
1. Η σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα και 
(δυνητικά) των «τρίτων» φορέων, στις ικανότητες των οποίων δηλώνει ότι θα στηρίζεται, ή και των υπεργολάβων.  
4. Η Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της διακήρυξης). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (ως συνημμένο στοιχείο της Διακήρυξης). 
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές (ως συνημμένο στοιχείο της Διακήρυξης). 
8. Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της διακήρυξης), καθώς και όλα τα υποβληθέντα στοιχεία 
τα σχετικά προς τα «κριτήρια επιλογής» που αναφέρονται στην παρακάτω παραγρ. 2.2.9.2 ως «αποδεικτικά μέσα» 
της προσφοράς που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας,  τα οποία αφορούν την επιχείρησή του και 
(δυνητικά) τους «τρίτους» φορείς, στις ικανότητες των οποίων δηλώνει ότι θα στηρίζεται.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

                                                           
29

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 
του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει 
στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της 
προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, 
του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων 
εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι 
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει 
η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των 
παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr30. 

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

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων 
και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών (άρθρο 21, παρ.1 ν. 4412/2016). Το δικαίωμα πρόσβασης στα 
έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται (άρθρο 21, παρ.3-5 ν. 4412/2016), σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α΄34).31 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο32. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών33. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)34. Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 35.  

                                                           
30

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

31
 Συμπληρώνονται οι απαιτήσεις από την Α.Α. 

32
 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
33

 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
34

 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

35
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.36  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε γλώσσα αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Τα ανωτέρω μπορούν 
επίσης να υποβάλλονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα37. 

2.1.5 Εγγυήσεις38 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν.4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν οπωσδήποτε το σκοπό για τον οποίο εκδίδονται (συμμετοχή ή καλή εκτέλεση, 
είτε εγγύηση καλής λειτουργίας) και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών39, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση 
των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  Υποδείγματα 
-κατά περίπτωση- των εγγυητικών επιστολών περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI που συνοδεύει την παρούσα 
διακήρυξη. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

                                                           
36

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
37

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
38

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
39

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.40 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή41 για την υποβολή προσφοράς42. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.43   

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως 
μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από την 
διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής44 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής45, που ανέρχεται στο ποσό 
των  σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ46 (40.480,00 €). Το σχετικό υπόδειγμα της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της διακήρυξης.  

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι την 17/06/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η 
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
72 του ν. 4412/201647, ήτοι μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας  ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους  συμμετέχοντες στις 
κάτωθι περιπτώσεις:  α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της 
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη 
η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το 

δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.  
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει 

                                                           
40

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με 
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

41
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

42
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της 
αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

43
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

44
 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 

45
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 

επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016) 
46

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

47
 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
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εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης, προσκομίζοντας παράλληλα την εγγυητική επιστολή «καλής εκτέλεσης». 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού48  

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

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη49 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα 

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

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

Συμβουλίου50. 

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

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

                                                           
48

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
49

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω 

νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του 
ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,   

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΕΕΕΣ και 
ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν 
τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΕΕΕΣ αφορά, ομοίως, μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

50
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.51 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους52.  
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
53 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

2.2.3.4. Αποκλείεται54 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201655,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

                                                           
51

 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
52

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

53
 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

54
 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

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

55
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  
1 του ν. 4497/2017. 
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εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας56,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για 
το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 57 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 όπως 

ισχύει και της παραγρ. 4α που προστέθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4605/2019 (Α΄ 52/), (αμιγώς εθνικός λόγος 

αποκλεισμού)58 . 

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)59 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από 

                                                           
56

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

57
 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

58
 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης 

υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου 
αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

59
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 60. 

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

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

Κριτήρια Επιλογής61  

2.2.4 Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας62 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή 
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας της επιχείρησής τους  
H ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα και ειδική ενασχόληση του οικονομικού φορέα οφείλει να 
επιβεβαιώνεται με σχετικά στοιχεία (π.χ. το πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου), όπως αναλυτικότερα αναφέρεται 
στην παράγρ. 2.2.9.2.Β της παρούσας. Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, 
ορίζεται ότι κάθε οικονομικός φορέας, μετέχων στην ένωση, θα ικανοποιεί ατομικά το κατά την παρούσα 
παράγραφο κριτήριο επιλογής της επαγγελματικής καταλληλότητας και εξ άλλου δεν θα συντρέχουν «λόγοι 
αποκλεισμού» του κατά την προηγούμενη παράγρ. 2.2.3. 

2.2.5 Κριτήρια Επιλογής - Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια63  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς σε εφαρμογή των όρων του Μέρους Ι, § (γ) του Παραρτήματος ΧΙΙ, του Προσαρτήματος Α! του 
Ν.4412/2016, απαιτείται64 να διαθέτουν τις ελάχιστες επιδόσεις σε μέσο «γενικό» και «ειδικό» ετήσιο κύκλο 
εργασιών για την 3-ετία 2015-2017 που ορίζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα: 

α) ότι διαθέτουν μέσο «γενικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τους σε συμβάσεις εμπορικής φύσεως ή εκτέλεσης έργων 
ή παροχής υπηρεσιών, ιδιωτικές ή δημόσιες, τις οποίες εκτέλεσαν κατά την 3-ετία 2015 έως 2017, ήτοι: 

 Για αριθμό ετών: 3,  

                                                           
60

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
61

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

62
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

63
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω 
των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν 
(χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα 
επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη) , είτε ζητώντας από τους οικονομικούς 
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-
ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

64
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
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 Ελάχιστος μέσος «γενικός» ετήσιος κύκλος εργασιών:     1.300.000,00 € 

Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, η παρούσα απαίτηση μπορεί για το σύνολό 
της να ικανοποιείται αθροιστικά από τα καθέκαστα μέλη της, υπό την προϋπόθεση ότι έκαστο εξ αυτών διαθέτει 
μέσο «γενικό» ετήσιο κύκλο εργασιών το ύψος του οποίου ποσοστιαία, σε σχέση με το παραπάνω συνολικό ποσό 
των  1.300.000,00 €,  δεν θα υστερεί από το ποσοστό συμμετοχής του εν λόγω μέλους στην ένωση.  

και  

β) Διαθέτουν μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών τους σε δημόσιες ή ιδιωτικές συμβάσεις που εκτέλεσαν κατά 
την 3-ετία 2015 έως 2017, με τεχνικό αντικείμενο όμοιο προς το αντίστοιχο της παρούσας σύμβασης, δηλαδή τούτο 
(το τεχνικό αντικείμενο) να περιλαμβάνει την προμήθεια ή/ και την τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού και 
λογισμικού εξοπλισμού στον τομέα της φωτ. σηματοδότησης και των Συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης της 
κυκλοφορίας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 Για αριθμό ετών: 3,  

 Ελάχιστος αποδεκτός μέσος «ειδικός» ετήσιος κύκλος εργασιών:     700.000,00 € 

Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόψη συμβάσεων, προκειμένου τούτες να ληφθούν υπόψη στην 
αξιολόγηση των επιδόσεων του διαγωνιζόμενου, οφείλουν να καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις των εδαφίων 
αα΄ και αβ΄ της επόμενης υποπαραγράφου 2.2.6.α της παρούσας. 
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, η παρούσα απαίτηση μπορεί για το σύνολό 
της να ικανοποιείται αθροιστικά από τα καθέκαστα μέλη της, υπό την προϋπόθεση ότι έκαστο εξ αυτών διαθέτει 
μέσο «ειδικό» κύκλο ετήσιο εργασιών το  ύψος του οποίου ποσοστιαία, σε σχέση με το παραπάνω συνολικό ποσό 
των 700.000,00 €,  δεν θα υστερεί από το ποσοστό συμμετοχής του εν λόγω μέλους στην ένωση. 

2.2.6 Κριτήρια Επιλογής - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα65 

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

α) Να παρουσιάζουν επαγγελματική δραστηριότητα στο δημοπρατούμενο αντικείμενο, ήτοι  να έχουν αναλάβει 
αυτοτελείς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή/ και παροχής υπηρεσιών με τεχνικό αντικείμενο 
όμοιο προς το δημοπρατούμενο, ήτοι ο εξοπλισμός που περιλαμβάνουν αυτές να διέθετε ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον αυτά που καθορίζονται στα παρακάτω εδάφια (αα΄) και (αβ΄), τις οποίες 
(συμβάσεις) ο διαγωνιζόμενος εκτέλεσε εντός67 της 3-ετίας 2015 – 2017, στο σύνολό τους ή μερικά, υπό τον όρο 
όμως ότι τούτες κατά την ημερομηνία της προκήρυξης της παρούσας είχαν περαιωθεί. Η εκτέλεση των υπόψη 
συμβάσεων οφείλει να επιβεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο Φορέα εποπτείας έκαστης εξ αυτών, όπως 
αναφέρεται λεπτομερέστερα στα επόμενα. Για το σκοπό αυτό, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να δηλώσει τις συμβάσεις 
που εκτέλεσε -κατά τα ανωτέρω- ο ίδιος ως Ανάδοχος, είτε ως Υπεργολάβος (της υπεργολαβικής σχέσης 
αποδεικνυόμενης με στοιχεία γνωστοποίησής της στην Φορολογική Αρχή) εντός της 3-ετίας 2015 - 2017. Για τις 
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 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις 
που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να 
εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 
διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το 
παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν 
διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο 
πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν 
αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της 
αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν 
αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν 
άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία 
πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς 
παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των 
συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία 
με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

66
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 

67
 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν πριν από την 

τελευταία τριετία    
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υπόψη συμβάσεις ο διαγωνιζόμενος οφείλει να αναφέρει (i) τον τίτλο ή το περιεχόμενο (συνοπτικά) των 
συμβάσεων, (ii) το τελικό ποσό έκαστης σύμβασης, (iii) την ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής είτε παράδοσης 
των ειδών και (iv) τον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη. Τα ως άνω στοιχεία των συμβάσεων ο διαγωνιζόμενος 
οφείλει να τα συμπεριλάβει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
Η πληρότητα των παραπάνω αυτοτελών συμβάσεων αναφοράς της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
διαγωνιζομένων θα θεωρηθεί ικανοποιητική και τούτες θα ληφθούν υπόψη προς αξιολόγηση, εφόσον  ο 
εξοπλισμός που περιλαμβάνουν πληροί από πλευράς ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τα κριτήρια των 
παρακάτω εδαφίων αα΄ και αβ΄ και τούτη (η πληρότητα) θα τεκμηριώνεται από  τα «αποδεικτικά στοιχεία» του 
εδαφίου (α) της υποπαραγρ. Β.4 της παρακάτω παραγρ. 2.2.9.2 που οποτεδήποτε κληθεί (κατά την παράγρ. 3.2 της 
παρούσας), ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει.  

αα) Συμβάσεις με αποδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά θεωρούνται εκείνες των οποίων το τεχνικό τους 
περιεχόμενο περιλαμβάνει την προμήθεια ή/ και την τεχνική υποστήριξη (ενδεικτικά εγκατάσταση ή/ και 
παραμετροποίηση - προγραμματισμό) ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού στον τομέα της φωτ. 
σηματοδότησης και των Συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας (ρυθμιστές και ανιχνευτές 
κυκλοφορίας, Κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας φωτεινών σηματοδοτών, συναφή υλικά και ανταλλακτικά των 
ανωτέρω) παρόμοιου προς τον δημοπρατούμενο, ήτοι με χαρακτηριστικά αντίστοιχης συγκριτικά τεχνολογίας 
προς τον υφιστάμενο, στον οποίο –συνοπτικά- συγκαταλέγονται τα τρία προς ενοποίηση Κέντρα Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Π.Σ.Θ. κατασκευής των βιομηχανικών Οίκων SIEMENS, 
SWARCO και SCAE και οι διασυνδεδεμένοι με αυτά αντίστοιχης προέλευσης ρυθμιστές κυκλοφορίας.  
αβ) Συμβάσεις με αποδεκτά ποσοτικά χαρακτηριστικά θεωρούνται εκείνες των οποίων τo περιεχόμενό τους 
(αυτοτελώς για κάθε σύμβαση) περιλαμβάνει: 
(i) την προμήθεια ή/ και την τεχνική υποστήριξη ενός τουλάχιστον Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης (συνοπτικά Κ.Δ.Κ. & Ε.Φ.Σ.), τεχνολογίας παρόμοιας -κατά περίπτωση- προς 
εκείνη οιουδήποτε εκ των τριών προς ενοποίηση υφιστάμενων Κ.Δ.Κ. & Ε.Φ.Σ. του Π.Σ.Θ.. 
(ii) την προμήθεια ή/ και την τεχνική υποστήριξη πενήντα (50) τουλάχιστον ρυθμιστών κυκλοφορίας, 
τεχνολογίας παρόμοιας με εκείνη των αντίστοιχων υφιστάμενων και ενταγμένων στο ως άνω Κ.Δ.Κ. & Ε.Φ.Σ. του  
εδαφίου (i).   

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

(i)  Ένας (1)  μηχανικός ΠΕ, με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού, ως Υπεύθυνος της 
«Ομάδας Έργου», με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 15-ετή, ο οποίος οφείλει να διαθέτει 
τεκμηριωμένα 10-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο υπό δημοπράτηση τεχνικό αντικείμενο, δηλαδή στην 
τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού φωτ. σηματοδότησης, ήτοι (α) ρυθμιστών κυκλοφορίας και (β) 
κεντρικών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας και ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και την ειδική 
εμπειρία και τις αναγκαίες γνώσεις στην παραμετροποίηση, στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή των 
προγραμμάτων στον παραπάνω εξοπλισμό. Το εν λόγω στέλεχος πρέπει εξ άλλου απαρέγκλιτα να διαθέτει 
αντίστοιχη 5-ετή ειδική εμπειρία στην, κατά τα ανωτέρω, τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων που υπάγονται σε 
μία τουλάχιστον εκ των τριών περιπτώσεων στις οποίες διακρίνεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός φωτ. 
Σηματοδότησης του Π.Σ.Θ. (ρυθμιστές κυκλοφορίας και Κέντρα Ελέγχου φωτ. Σηματοδότησης), ανάλογα με την 
προέλευσή του ως προς τον βιομηχανικό Οίκο κατασκευής του, ήτοι : SIEMENS, SWARCO και SCAE.  

(ii) Τρείς (3) μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ, με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου είτε του ηλεκτρονικού, με χρόνο από 
κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον 7-ετή, που διαθέτουν τεκμηριωμένα 5-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε τεχνική 
υποστήριξη ηλεκτρονικών κατασκευών και διατάξεων, καθώς και ειδική εμπειρία και τις αναγκαίες γνώσεις στο 
υπό δημοπράτηση τεχνικό αντικείμενο, δηλαδή στην τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού εξοπλισμού φωτ. 
σηματοδότησης.  
Σημειώνεται επίσης ότι η προϋπηρεσία και εμπειρία που θα πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη που αναφέρονται 
στα προηγούμενα εδάφια (i) και (ii), τα οποία απαρτίζουν τη διεύθυνση της «Ομάδας Έργου»,  οφείλει 
αθροιστικά να καλύπτει όλες τις επί μέρους περιπτώσεις στις οποίες διακρίνεται ο υφιστάμενος προς ενοποίηση 
εξοπλισμός φωτ. σηματοδότησης του Π.Σ.Θ., (ρυθμιστές κυκλοφορίας και Κέντρα Ελέγχου φωτ. 
Σηματοδότησης), ανάλογα με την προέλευσή του ως προς τον βιομηχανικό Οίκο κατασκευής του, ήτοι : 
SIEMENS, SWARCO και SCAE.    
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(iii)  Ένας (1) μηχανικός ΠΕ, με την ειδικότητα του συγκοινωνιολόγου, με χρόνο από κτήσεως πτυχίου 
τουλάχιστον 15-ετή, ο οποίος οφείλει να διαθέτει 10-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Ευφυή Συστήματα 
Μεταφορών. 
(iv)  Ένας (1) μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ, με την ειδικότητα του συγκοινωνιολόγου, με χρόνο από κτήσεως πτυχίου 
τουλάχιστον 7-ετή, που διαθέτει 5-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. 
Επιπρόσθετα, τα ως άνω στελέχη που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια (iii) και (iv) οφείλουν να έχουν 
προϋπηρεσία α) στην ανάπτυξη βαθμονομημένων κυκλοφοριακών μοντέλων με χρήση εξειδικευμένου 
λογισμικού προσομοίωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων σε μικροσκοπικό επίπεδο και β) στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (C-ITS) σε αστικά περιβάλλοντα και 
συγκεκριμένα σε συνεργατικές υπηρεσίες όμοιες προς τις αντίστοιχες της παρούσας σύμβασης, δηλαδή GLOSA 
και IVS. 
(v) Οκτώ (8) τουλάχιστον τεχνικοί, με την ιδιότητα και το επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης αδειούχου τεχνίτη 
ή/και ανώτερο (π.χ. ΤΕ), ειδικότητας ηλεκτρονικού και/είτε ηλεκτρολόγου, με 2-ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
στο αντικείμενο της φωτεινής σηματοδότησης. Οι ως άνω θα πλαισιώνονται με όσους τεχνικούς και βοηθούς 
απαιτούνται, της αντίστοιχης κατηγορίας και γνωστικού υποβάθρου και με τα κατάλληλα επαγγελματικά 
προσόντα για την υποστήριξη της υποομάδας, την οποία τούτοι θα πλαισιώνουν.  

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

2.2.7 Κριτήρια Επιλογής - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης68 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να εφαρμόζουν διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας για αντίστοιχο προς το παρόν τεχνικό αντικείμενο που περιλαμβάνει την προμήθεια 
εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ή/ και εκτέλεση έργων με αντικείμενο τη Φωτεινή Σηματοδότηση οδικών 
διασταυρώσεων ή/ και Συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και να συμμορφώνονται σχετικά με το 
Πρότυπο ΙSO 9001:201569 ή άλλο ισοδύναμο Ευρωπαϊκό, της ικανότητάς τους αυτής βεβαιουμένης δεόντως από 
τον αντίστοιχο κατάλληλο Φορέα Πιστοποίησης. 

        Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των 
σχετικών προθεσμιών διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος 
και εφόσον ο διαγωνιζόμενος μπορεί να τεκμηριώσει ότι οι ενέργειές του προς απόκτηση τούτων παρείχαν στον 
αρμόδιο φορέα πιστοποίησης την εύλογη πίστωση χρόνου για την χορήγηση της πιστοποίησης, περαιτέρω δε υπό 

                                                           
68

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

69
 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους 

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

        Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν απαιτούνται. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

1) Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς70. Στην 
περίπτωση αυτή, οφείλουν να αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων πρόκειται να στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνον εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν την προμήθεια ή/ και τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες71. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης72. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 73. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
α) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως  2.2.7 
της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ74 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Παραρτήματος 175 και τις οδηγίες της ΓΓΕ & ΕΠ που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.eaadhsy.gr/ 

β) Ο οικονομικός φορέας ο οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία και δεν στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα ΕΕΕΣ. 
γ) Όταν ο οικονομικός φορέας, συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.8, πρέπει να μεριμνά ώστε να υπάρχει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και χωριστό ΕΕΕΣ δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από έκαστο από τους τρίτους φορείς στους οποίους στηρίζεται81. 
δ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων, υποβάλλεται, για κάθε 
μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας χωριστό ΕΕΕΣ82. 
ε) Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) 
της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται84 για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Εφόσον ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες του 
υπεργολάβου του, ο τελευταίος υποβάλλει συμπληρωμένο το ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που απαιτούνται για τους φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση (γ). 
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 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους 
προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

71
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

72
 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

73
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   

74
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 

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

75
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες για 

την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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στ) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό85, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα76 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτόν.77  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
ζ) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου 2.2.9.2, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 79Α,Ν. 4412/2016.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79 του ν. 
4412/2016. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα78  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς (περίπτωση εφαρμογής 
της παράγρ. 5 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016), κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 (υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης), και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/201679. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται 
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν αφενός ότι δεν συντρέχουν γι’ αυτούς οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και αφετέρου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 
(παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8)80. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον 
ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.481. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν82.  
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
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 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
77

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί      να υφίσταται 
η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του 
άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

 
78

 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα 
τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, 
τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

79
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

80
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

81
 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισμού 

της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
82

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά83: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, με ημερομηνία έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την ημέρα 
υποβολής του.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 
2.2.3.1,β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές.  
Αναφορικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά 
εφόσον ισχύουν κατά την ημέρα υποβολής τους, άλλως, εφόσον δεν αναφέρουν χρόνο ισχύος, πρέπει να έχουν 
εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους. 
Τα πιστοποιητικά της περ.β΄της παρ. 2.2.3.4. διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 3 
μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους.  Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήματος. 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων84. 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, με ημερομηνία έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την ημέρα 
υποβολής του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 
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 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που 

έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 
του νόμου 4250/2014, είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια 
τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
84 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ ανωτέρω, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, ν. 4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81, ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών85, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 
είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων 
της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται 
τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 86 και 
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016. 
Οι ανωτέρω  ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους και οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.   
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά είναι 
δυνατό να μεταβάλλονται με βάση με τις κείμενες διατάξεις, ενώ η παραπάνω αναφορά τους γίνεται ενδεικτικά 
και αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, σε 
περίπτωση που προκύπτει ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν το σύνολο των νομικών 
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 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  



 

Σελίδα 26 

καταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016, τις οποίες το ζητούμενο πιστοποιητικό αφορά. Τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά κατακύρωσης θα απαιτηθούν από κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε ένωση (εφόσον 
πρόκειται για ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά), καθώς και από τον «τρίτο φορέα» 
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που υποβάλει προφορά. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4., ήτοι της καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί φορείς, ανάλογα με την χώρα εγκατάστασής τους, προσκομίζουν: 
α) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης με 
ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες  πριν από την ημέρα υποβολής του . Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.87 
β) Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα Προμηθευτές, φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
τους στο Επιμελητήριο της έδρας τους στο οποίο τούτοι ανήκουν (Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό).  
Β.3. Για την απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν:88  
α) Αντίγραφα ισολογισμών των ετών 2015, 2016, 2017 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή 
φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής, από τα οποία να προκύπτει 
ότι κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για τα έτη 2015, 2016 και 2017) 
έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με 1.300.000 ευρώ, Θα συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου που θα αναγράφει τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη. 
Στοιχεία προς συμπλήρωση στο ΕΕΕΣ: Στο Μέρος IV, § Β!, στα παρακάτω λήμματα δηλώνονται από τον 
διαγωνιζόμενο τα αντιστοίχως αναφερόμενα στοιχεία: 
  αα) Στο λήμμα «Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών» συμπληρώνεται ανά έτος (χρήση 2015 έως 2017) ο 
ετήσιος κύκλος του οικονομικού φορέα κατά την 3-ετία 2015 έως 2017. 
   αβ) Στο λήμμα «Μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών» συμπληρώνεται το ποσό του μέσου «γενικού» 
ετήσιου κύκλου του οικονομικού φορέα κατά την 3-ετία 2015 έως 2017. 
 
β) Υπόμνημα «ειδικού» κύκλου εργασιών για την 3-ετία 2015 έως 2017, από το οποίο θα προκύπτει ο 
συγκεκριμένος ετήσιος κύκλος εργασιών (κατά έτος και ο αντίστοιχος μέσος  της 3-ετίας) του οικονομικού 
φορέα, λαμβανομένων (περιοριστικά) υπόψη μόνον των συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια ή/ και την 
τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού στον τομέα της φωτ. σηματοδότησης και των 
Συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας  και με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που να 
ικανοποιούν τα κριτήρια της παραγρ. 2.2.6.α της παρούσας, όπως εν προκειμένω οι συμβάσεις που ο 
διαγωνιζόμενος έχει περιλάβει και στοιχειοθετήσει στο αντίστοιχο υπόμνημα της περίπτ. α΄ της επόμενης 
υποπαραγρ. Β.4. Υπόδειγμα αυτού του υπομνήματος που πρέπει να συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος 
περιλαμβάνεται με α/α 2 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας διακήρυξης, και σε τούτο θα αναφέρονται ο 
τίτλος και ο παραλήπτης της σύμβασης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της και -εφόσον πρόκειται για 
δημόσια σύμβαση- η επωνυμία του αναδόχου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία προβλέπονται στο 
παραπάνω αναφερόμενο υπόδειγμα. Τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον οι υπόψη προμήθειες ή υπηρεσίες/ 
εργασίες παρασχέθηκαν από Κοινοπραξία ή Ένωση στην οποία ο διαγωνιζόμενος μετείχε ως μέλος, θα 
υποβάλλονται με σχετική επισήμανση και του ποσοστού συμμετοχής τούτου στο εκτελεστικό σχήμα, για τον 
αναλογικό προσδιορισμό του ύψους του «ειδικού» μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του.  
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για 
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 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή 
αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 
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Θα αναφέρονται επίσης αναλυτικά ανά έτος τα εκδοθέντα από τον οικονομικό φορέα αντίστοιχα Τιμολόγια για 
κάθε σύμβαση, με το αντίστοιχο τίμημά τους (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.). Εάν στο τίμημα του Τιμολογίου περιλαμβάνεται 
και αντικείμενο, του οποίου ο τεχνικός χαρακτήρας δεν αντιστοιχεί σε εκείνον του «ειδικού» αντικειμένου για το 
οποίο εξετάζεται ο συγκεκριμένος κύκλος εργασιών, στην ιδιαίτερα προβλεπόμενη γι’ αυτό το σκοπό στήλη του 
υπομνήματος θα αναγράφεται το αντίστοιχο μερικό τίμημα για το περιεχόμενο που αντιστοιχεί στο ζητούμενο 
«ειδικό» αντικείμενο. Τα Τιμολόγια θα επισυνάπτονται στο «υπόμνημα» σε απλά φωτοαντίγραφα. Σε περίπτωση 
υπεργολαβίας, το τίμημα των Τιμολογίων που θα αναγράφεται στο υπόμνημα θα είναι το αντίστοιχο 
υπεργολαβικό. Οποιαδήποτε ασάφεια ή ανακρίβεια στη παρουσίαση και πιστότητα του περιεχομένου των 
Τιμολογίων, σε σχέση με τα λοιπά προς υποβολή στοιχεία, θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη τους. Εναλλακτικά 
γίνονται επίσης δεκτά, αντί των απλών αντιγράφων των ως άνω Τιμολογίων, βεβαιώσεις είτε πιστοποιητικά 
Δημοσίων Φορέων, εφόσον απ’ αυτά τεκμηριώνονται πλήρως  οι απαιτήσεις της παραγρ. 2.2.5, περί του ελάχιστου 
αποδεκτού «ειδικού» μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών.89  
Επισημαίνεται ότι εάν από τα συνυποβαλλόμενα με το υπόμνημα ανά σύμβαση οικονομικά στοιχεία, δεν 
προκύπτει με σαφήνεια ότι ο τεχνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον διαγωνιζόμενο 
είναι ο ζητούμενος, δηλαδή ότι τούτες δεν καλύπτουν τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια των εδαφών (αα΄) 
και (αβ΄) της παραγρ. 2.2.6.α της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή προκειμένου να αξιολογήσει το πραγματικό 
ύψος του «ειδικού» ετήσιου κύκλου εργασιών του διαγωνιζόμενου μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει να 
υποβληθούν από τον διαγωνιζόμενο οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία για τις συμβάσεις του υπομνήματος, με 
τα οποία να διευκρινίζεται η φύση και το ύψος της δαπάνης του εκτελεσθέντος «ειδικού» τεχνικού 
αντικειμένου ανά χρονική περίοδο.  
Εάν ο οικονομικός φορέας, για αντικειμενικά βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε 
άλλο κατάλληλο έγγραφο.90  
Η καταλληλότητα των προσκομιζόμενων από τον οικονομικό φορέα εγγράφων για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β΄ 
του Ν.4412/2016).  

Στοιχεία προς συμπλήρωση στο ΕΕΕΣ: Στο Μέρος IV, § Β!, στα παρακάτω λήμματα δηλώνονται από τον υποψήφιο 
τα αντιστοίχως αναφερόμενα στοιχεία: 
   βα) Στο λήμμα «Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών» συμπληρώνεται ανά έτος (χρήση 2015 έως 2017) ο 
ετήσιος ειδικός κύκλος των συμβάσεων προμηθειών ή/ και υπηρεσιών «τεχνικής υποστήριξης» που τούτος 
εκτέλεσε κατά την 3-ετία 2015 έως 2017, οι οποίες εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής της παραγρ. 2.2.6.α. Το 
εν λόγω ποσό θα είναι ταυτόσημο με εκείνο που προκύπτει για το συγκεκριμένο έτος από  το αντίστοιχο 
υπόμνημα του υποδείγματος υπ’ αριθ. 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας που ο διαγωνιζόμενος οφείλει 
να συμπληρώσει και να συμπεριλάβει,  υποβάλλοντάς το -εφόσον κληθεί- με τα λοιπά «αποδεικτικά 
στοιχεία» του.  
   ββ) Στο λήμμα «Μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών» συμπληρώνεται το ποσό του μέσου «ειδικού» 
ετήσιου κύκλου των συμβάσεων υπηρεσιών ή/και προμηθειών που τούτος εκτέλεσε κατά την 3 -ετία 2015 έως 
2017, οι οποίες εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής της παραγρ. 2.2.6.α. Το εν λόγω ποσό προκύπτει ως ο 
μέσος όρος από τα δηλούμενα στο προηγούμενο εδάφιο (βα΄) ποσά του «Ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών», 
θα είναι ταυτόσημο με εκείνο που προκύπτει από το αντίστοιχο υπόμνημα του υποδείγματος υπ’ αριθ. 2 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας που ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει και να συμπεριλάβει 
υποβάλλοντάς το -εφόσον κληθεί- με τα λοιπά «αποδεικτικά στοιχεία» του. 
 

Β.4. Για την απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:  
α) Υπόμνημα επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα υπ’ 
αριθ. 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας διακήρυξης, που θα περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων 
συμβάσεων, οι οποίες εκτελέσθηκαν στο σύνολό τους ή μερικά εντός της 3-ετίας 2015 – 2017 από τον ίδιο  (εάν 
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 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του 
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οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

90
 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας 

εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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πρόκειται για μεμονωμένο διαγωνιζόμενο) ή τουλάχιστον από ένα μέλος της (εάν πρόκειται περί διαγωνιζόμενης 
ένωσης οικονομικών φορέων), με την ιδιότητα του αναδόχου των σχετικών υπηρεσιών, ή του Υπεργολάβου. Οι εν 
λόγω συμβάσεις οφείλουν απαρέγκλιτα να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής της παραγρ. 2.2.6.α της παρούσας 
και να έχουν περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία της προκήρυξης της παρούσας. Το υπόμνημα θα περιλαμβάνει τις 
συμβάσεις που ο διαγωνιζόμενος έχει δηλώσει στο Μέρος IV, του ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης) που 
υποβάλλει με τα «δικαιολογητικά συμμετοχής» κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς του, με όλες τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούνται στο υπόδειγμα υπ’ αριθ. 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV, επί ποινή 
αποκλεισμού  
Το υπόμνημα οφείλει να συνοδεύεται, στη μεν περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών από αντίστοιχες σχετικές 
βεβαιώσεις των αρμοδίων για την τεχνική υποστήριξη των εγκ/σεων δημοσίων Φορέων που εκδόθηκαν επ’ 
ονόματι του αναδόχου, στις οποίες θα βεβαιώνονται τα παραπάνω στοιχεία και η ημερομηνία περαίωσης της 
σύμβασης, στη δε περίπτωση παραδόσεων ειδών από αντίγραφα Τιμολογίων πώλησης τούτων.  
Στην περίπτωση κατά την οποία η προμήθεια ή οι υπηρεσίες/ εργασίες που εκτελέσθηκαν, υλοποιήθηκαν με 
υπεργολαβία, τούτο θα πρέπει να επισημαίνεται αντίστοιχα από τον δηλούντα στο υπόμνημα, τ o οποίο 
οφείλει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των σχετικών Ιδιωτ. Συμφωνητικών 
υπεργολαβίας μεταξύ της διαγωνιζόμενης Επιχείρησης και του Αναδόχου, με επισήμανση επί του 
φωτοαντιγράφου του σχετικού α/α πρωτοκόλλου κοινοποίησής του στην Φορολογική Αρχή, ενώ θα πρέπει να 
συνυποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις του δημόσιου Φορέα που χορηγήθηκαν στον Ανάδοχο για τις 
συγκεκριμένες συμβάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.  
 
Στοιχεία προς συμπλήρωση στο ΕΕΕΣ: Στο Μέρος IV, § Γ!, στο λήμμα «Για τις συμβάσεις προμηθειών: 
επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου», συμπληρώνονται αναλυτικά (ανά σύμβαση) όλα τα 
στοιχεία των κυριότερων συμβάσεων, περαιωμένων μέχρι την ημερομηνία της προκήρυξης της παρούσας, τις 
οποίες εκτέλεσε ο διαγωνιζόμενος κατά την 3-ετία 2015 έως 2017 που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής της 
παραγρ. 2.2.6.α της παρούσας. Τα εν λόγω στοιχεία είναι ταυτόσημα με εκείνα του αντίστοιχου 
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ, του υποδείγματος υπ’ αριθ. 1  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της παρούσας που ο διαγωνιζόμενος 
οφείλει να συμπληρώσει και να συμπεριλάβει,  υποβάλλοντάς το -εφόσον κληθεί- με τα λοιπά «αποδεικτικά 
στοιχεία» του. 
 

β) Δήλωση για τους ανθρώπινους πόρους που θα διαθέτει ο διαγωνιζόμενος, συνοδευόμενη από τα 
στοιχεία των παρακάτω εδαφίων (β.1) έως (β.3). Η παραπάνω δήλωση θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία που ο 
διαγωνιζόμενος έχει περιλάβει στο Μέρος IV, του ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης), με όλες τις επί 
πλέον συμπληρωματικές πληροφορίες που αναφέρονται στην συνέχεια, ήτοι:   
β.1) Στοιχεία (μισθολόγιο ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα) που πιστοποιούν την απασχόληση από τον 
διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα του προσωπικού που κατά την δήλωσή του συγκροτεί την «ομάδα 
έργου». Σε περίπτωση υφιστάμενης, ή επικείμενης άμα τη αναλήψει της σύμβασης, απασχόλησης από τη ν 
Επιχείρηση προσωπικού της «ομάδας» που δεν αμείβεται με μισθολόγιο ή άλλων τυχόν ελευθέρων 
συνεργατών, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω μη μόνιμα μισθοδοτούμενου εργαζόμενου, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι απασχολείται ή δέχεται να απασχοληθεί ως συνεργάτης της διαγωνιζόμενης 
Επιχείρησης για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης και προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς .  
β.2) Έκθεση με τα προσόντα και την εμπειρία κάθε μέλους της «ομάδας έργου» (εκτός των βοηθών 
οποιασδήποτε ειδικότητας και του ανειδίκευτου προσωπικού), υπογεγραμμένο ψηφιακά από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, στον οποίο θα δηλώνονται υπεύθυνα οι τίτλοι σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που διαθέτει έκαστο εκ των ανωτέρω μελών της ομάδας, η εργασιακή του 
προϋπηρεσία (εργοδότης, καθήκοντα κ.λ.π.) για την απόκτηση της εμπειρίας στο  αντικείμενο που 
δηλώνεται, καθώς και η διάρκειά της. Η Έκθεση θα συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των πτυχίων 
και των επαγγελματικών του αδειών για κάθε μέλος.  
Για τα στελέχη των περιπτ. (i) και (ii) της παραγρ. 2.2.6.β της παρούσας, θα πρέπει -επί ποινή απαραδέκτου 
ως στοιχείου αξιολόγησης- η απαιτούμενη προϋπηρεσία και εμπειρία τους σε εγκαταστάσεις μίας 
τουλάχιστον περίπτωσης εκ των τριών στις οποίες διακρίνεται ο υφιστάμενος εξοπλισμός φωτ. Σηματοδότησης 
του Π.Σ.Θ. ανάλογα με την προέλευσή του ως προς τον βιομηχανικό Οίκο κατασκευής του (ρυθμιστές 
κυκλοφορίας και Κέντρα Ελέγχου φωτ. Σηματοδότησης προέλευσης SIEMENS, SWARCO και SCAE), να 
τεκμηριώνεται από αντίστοιχα πιστοποιητικά εμπειρίας  ή βεβαιώσεις ως εξής: (i) πιστοποιητικά εκδοθέντα 
από τους δημόσιους φορείς εποπτείας των εγκαταστάσεων φωτ. σηματοδότησης που αποτέλεσαν το 
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αντικείμενο της προϋπηρεσίας τους, είτε εναλλακτικά (ii) Βεβαίωση του-ων Βιομηχανικού-ων Οίκου-ων 
κατασκευής του ως άνω ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υπόψη Οίκου 
θα δηλώνει ότι οι εν λόγω τεχνικοί έχουν τύχει από τον Οίκο της σχετικής εκπαίδευσης και κατέχουν την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των συγκεκριμένων 
εγκ/σεων, όπως αυτός προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη.  
Για τα στελέχη των περιπτ. (iii) και (iv) της παραγρ. 2.2.6.β της παρούσας, θα πρέπει -επί ποινή 
απαραδέκτου ως στοιχείου αξιολόγησης- η απαιτούμενη προϋπηρεσία α) στην ανάπτυξη βαθμονομημένων 
κυκλοφοριακών μοντέλων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων 
σε μικροσκοπικό επίπεδο και β) στην ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών (C-ITS) σε αστικά περιβάλλοντα και ειδικότερα σε συνεργατικές υπηρεσίες όμοιες προς τις 
αντίστοιχες της παρούσας σύμβασης, δηλαδή GLOSA και IVS, να τεκμηριώνεται από αντίστοιχα πιστοποιητικά 
εμπειρίας ή βεβαιώσεις εκδοθέντα από τους φορείς εποπτείας των αντίστοιχων έργων/δράσεων. 

 
Στοιχεία προς συμπλήρωση στο ΕΕΕΣ: Στο Μέρος IV, § Γ!, στα παρακάτω λήμματα δηλώνονται από τον 
διαγωνιζόμενο τα αντιστοίχως αναφερόμενα στοιχεία: 
Στο λήμμα «Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων», συμπληρώνονται τα στοιχεία του υποψηφίου 
αναδόχου (εάν είναι φυσικό πρόσωπο) και του διευθυντικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των στελεχών (ονοματεπώνυμο, αριθ. αστ. ταυτότητας, επαγγελματική ιδιότητα 
και τίτλοι σπουδών συνοπτικά) που δηλώνονται ότι συμμετέχουν στην «ομάδα έργου». Επιπροσθέτως, θα 
δηλώνεται από τον διαγωνιζόμενο ότι τα αναφερόμενα στοιχεία  εμπειρίας και των τίτλων σπουδών όλων των ως 
άνω στελεχών, καθώς και η κατανομή ευθυνών και τα καθήκοντα που πρόκειται να τους ανατεθούν και 
καταγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα των παραπάνω εδαφίων (β.1) έως (β.2) που ο διαγωνιζόμενος οφείλει να 
συμπεριλάβει στα «αποδεικτικά στοιχεία» του, ανταποκρίνονται πλήρως προς τις σχετικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην παράγρ. 2.2.6.β της παρούσας. 
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ο οικονομικός φορέας προσκομίζει σχετική βεβαίωση από αρμόδιο πιστοποιημένο σχετικά Οίκο, ότι 
είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το περιεχόμενο  του Ευρωπαϊκού Προτύπου ISO 9001:2015, είτε ισοδύναμου, 
επικαιροποιημένη όσον αφορά την ισχύ της (της βεβαίωσης) το πολύ προ 6-μήνου, με την οποία να επιβεβαιώνεται 
η παραπάνω ικανότητά του στην εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας κατά την παραγράφο 2.2.7.91 
Στοιχεία προς συμπλήρωση στο ΕΕΕΣ:  Στο Μέρος IV, § Δ!, στο λήμμα «Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας»,  δηλώνεται (με ναι ή όχι) από το διαγωνιζόμενο 
εάν είναι σε θέση να προσκομίσει, κατά την ανωτέρω υποπαράγρ. Β.5, τη ζητούμενη βεβαίωση Πιστοποίησής του 
κατά ISO 9001:2015, είτε σε αρνητική περίπτωση, να εξηγήσει τους λόγους και να περιγράψει συνοπτικά τα 
διορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει, διευκρινίζοντας τα εναλλακτικά αποδεικτικά μέσα που μπορεί να 
προσκομίσει, σε ότι αφορά την τήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 
 
Στον επόμενο πίνακα παραθέτονται τα απαιτούμενα για προσκόμιση δικαιολογητικά, από το περιεχόμενο των 
οποίων θα διαπιστώνεται εάν ο μετέχων οικονομικός φορέας εκπληρώνει τα «κριτήρια επιλογής»  κατά το άρθρο 
75 του Ν.4412/2016. 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»  
(Επισημαίνονται τα στοιχεία που θα προσκομισθούν στην διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, έπειτα 

από πρόσκληση της Ε.Δ.) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ - ΣΧΕΤ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, σε επαγγελματικό 

μητρώο.  

Παράγρ.2.2.4 & 2.2.9.2.(Β.2) εδαφ.(α) ή (β): 

Υποβάλλονται -κατά περίπτωση- τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας  
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 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
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2 Στοιχεία για τις εκτελεσθείσες από τον οικονομικό φορέα  

«ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 3-ΕΤΙΑΣ», με τεχνικό αντικείμενο 

ποσοτικά αντίστοιχο και ποιοτικά όμοιο  προς το «ειδικό» 

αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

Παράγρ. 2.2.6.α & 2.2.9.2.(Β.4), εδάφ.(α): Υπόμνημα 

με ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου με 

περιεχόμενο όπως στο υπόδειγμα υπ’ αριθ. 1 του 

Παραρτήματος IV Συνοδεύεται από βεβαιώσεις, αντίγρ. 

Ιδιωτικών συμφωνητικών κ.λ.π. στοιχεία.  

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ με τα προσόντα και την εμπειρία των 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ κ.λ.π.  

Παράγρ. 2.2.6.β & 2.2.9.2.(Β.4), εδάφ.(β), (β.1) έως 

(β.2): Στοιχεία των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, 

ήτοι, (1) Μισθολόγιο ή ισοδύναμα έγγραγα  και υπεύθ. 

δηλώσεις προσωπικού (2) Πίνακα προσόντων/εμπειρίας 

προσωπικού με ψηφιακή υπογραφή του 

διαγωνιζόμενου. Συνοδεύεται από βεβαιώσεις ή/ και 

πιστοποιητικά εμπειρίας των στελεχών.. 

Δικαιολογητικά οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας 

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 3-ΕΤΙΑΣ για τις 

περαιωμένες συμβάσεις του οικονομικού φορέα που 

αφορούν το «γενικό» κύκλο εργασιών. 

Παράγρ. 2.2.5.(α) & 2.2.9.2.(Β.3.α): Ισολογισμοί της 

τελευταίας 3-ετίας 2015-2017, κ.λ.π.  

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 3-ΕΤΙΑΣ για τις 

περαιωμένες συμβάσεις του οικονομικού φορέα που 

αφορούν τον «ειδικό» κύκλο εργασιών. 

Παράγρ. 2.2.5.(β) & 2.2.9.2.(Β.3.β): Υπόμνημα 

εκδοθέντων τιμολογίων του «ειδικού» κύκλου 

εργασιών σε δημόσιες ή ιδιωτικές συμβάσεις με 

ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου, όπως στο 

υπόδειγμα υπ’ αριθ. 2 του Παραρτήματος IV – 

Συνοδεύεται, από αντίγραφα Τιμολογίων των 

εκτελεσθεισών συμβάσεων. 

Δικαιολογητικά διασφάλισης ποιότητας 

 

6 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2015. 

 

Παράγρ. 2.2.7 & 2.2.9.2.(Β.5): Υποβάλλεται 

Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 του ίδιου του 

συμμετέχοντα, είτε ισοδύναμο στοιχείο. 

Δικαιολογητικά για την περίπτωση στήριξης του συμμετέχοντα στις ικανότητες «τρίτου φορέα» 

7 Έγγραφα νομιμοποίησης  / εκπροσώπησης.  Παράγρ. 2.2.8  & 2.2.9.2.(Β.9) εδάφ. (β): 

Υποβάλλονται τα  αντίστοιχα στοιχεία (νομιμοποίησης / 

εκπροσώπησης) της 2.2.9.2 (Β.6) της διακήρυξης.  

8 Έγγραφα του «τρίτου φορέα», περί αποδοχής της 

συνεργασίας του  με τον διαγωνιζόμενο.  

Παράγρ. 2.2.8 & 2.2.9.2.(Β.9) εδάφ. (γ) & (δ):  

Υποβάλλονται τα αντίστοιχα στοιχεία, εδάφ. γ΄(απόφ. 

οργάνων διοίκησης του «τρίτου φορέα», συμβολαιογρ. 

δήλωση φυσικού προσώπου κ.λ.π.), καθώς και εδαφ. δ΄ 

ιδιωτ. συμφωνητικό 

9 Έγγραφα επιβεβαίωσης της τεχνικής – επαγγελματικής, 

ή/και οικονομικής - χρηματ/κής ικανότητας και τήρησης 

ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών του «τρίτου 

φορέα».  

Υποβάλλονται -κατά περίπτωση- τα  στοιχεία για τον 

«τρίτο φορέα», αντίστοιχα προς τα αναφερόμενα στα 

παραπάνω δικαιολογητικά υπό α/α 2 έως 8, ανάλογα 

προς την ελλείπουσα ικανότητα του διαγωνιζόμενου, 

την οποία τούτος δηλώνει ότι «δανείζεται» από τον 

«τρίτο φορέα». 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστ/κά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης 
νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες  πριν από την ημέρα 
υποβολής τους 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΕΕΣ  
(Επισημαίνονται τα στοιχεία που θα προσκομισθούν στην διάρκεια της διαδικασίας του  

 διαγωνισμού, έπειτα από πρόσκληση της Ε.Δ.)  
 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): 

 Το φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως απ’ όπου προκύπτει αφενός η σύσταση και αφετέρου η 
πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο)  

 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού και αντίγραφο του πλέον πρόσφατου 
κωδικοποιημένου καταστατικού καταχωρισμένου στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ ψηφιακά 
υπογεγραμμένου από το ΓΕΜΗ. 

 Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου 
(ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου επικυρωμένο αρμοδίως), είτε εναλλακτικά αντίγραφο 
χορηγημένο από το ΓΕΜΗ. 

 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότηση του σε σώμα, από το οποίο να 
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο, μαζί είτε με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα),  είτε εναλλακτικά 
Πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης εκδιδόμενο από το ΓΕΜΗ, συνοδευόμενο από την 
σχετική ανακοίνωση καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ. 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού. 

 Το φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 
(φωτοαντίγραφο) 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.): 

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού  

 Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης. 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους92 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8,  για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό93 και αναλυτικότερα   τα παρακάτω στοιχεία:94 

                                                           
92

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
93

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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α) Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας στο ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης)) που υποβάλει κατά την 
καταληκτική προθεσμία υποβολής της προσφοράς του με τα λοιπά «δικαιολογητικά συμμετοχής» του στον 
διαγωνισμό, θα δηλώνει υπεύθυνα ότι πρόκειται να στηριχθεί στις ικανότητες και να συνεργασθεί με άλλους 
οικονομικούς φορείς, τους οποίους οφείλει να κατονομάζει με τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, διακριτικός 
τίτλος, έδρα & ταχυδρ. δ/νση), προκειμένου ο πρώτος να αποκτήσει τις ελλείπουσες σ’ αυτόν ικανότητες 
(οικονομική/ χρηματοοικονομική ή/και τεχνική και επαγγελματική) που απαιτείται από τα έγγραφα της παρούσας 
σύμβασης, καθώς και ότι δεσμεύεται να συνεργάζεται μαζί τους και να τους χρησιμοποιεί για τον ανωτέρω σκοπό 
καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, εφόσον τούτος ανακηρυχθεί ανάδοχος των υπό δημοπράτηση υπηρεσιών, μη 
δικαιούμενος (έστω και αιτιολογημένα) να τους αντικαταστήσει, χωρίς την προς τούτο προγενέστερη έγκριση της 
αναθέτουσας αρχής. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει επίσης να επισυνάψει στην προσφορά του χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με 
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του μέρους ΙΙ, καθώς και των υπολοίπων μερών 
του υπόψη εντύπου (ΕΕΕΣ) που είναι απαραίτητα  ανάλογα με την «δάνεια» ικανότητα, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών. 
β) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του «τρίτου φορέα» είτε αυτός είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από όπου 
θα προκύπτει με σαφήνεια και η εξουσιοδότηση υπογραφής του αντίστοιχου ΕΕΕΣ του «τρίτου φορέα».    
γ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου του τρίτου φορέα, εφόσον ο 
τελευταίος είναι Α.Ε. είτε απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., οι οποίες σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις οφείλουν να είναι πρωτότυπες και επικυρωμένες νόμιμα σε ό,τι αφορά το γνήσιο των υπογραφών, 
είτε τέλος εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον Συμβολαιογράφου, για 
την υποχρεωτική διάθεση στον διαγωνιζόμενο των απαραίτητων μέσων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, καθ’ 
όλη την διάρκεια αυτής  μη επιτρεπόμενης της παραίτησής του από τα εν λόγω καθήκοντα χωρίς την προς τούτο 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
δ) Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον «τρίτο φορέα», από το οποίο θα προκύπτουν αναλυτικά οι υπηρεσίες που ο 
διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ' αυτόν. Αυτονόητο θεωρείται ότι εφόσον η υπόψη συνεργασία που θα 
εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που 
τυχόν αναδειχθεί ως Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμ-
μόρφωσης τούτου και απεμπόλησης των υποχρεώσεων του που θα απορρέουν απ' αυτήν την σχέση με αποτέλεσμα 
την αναγκαστική λύση της, τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος.  Διευκρινίζεται ότι ο «τρίτος» οικονομικός 
φορέας που ενδεχόμενα θα επιλέξουν ως συνεργάτη οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να είναι ο αυτός για 
περισσότερους του ενός εξ αυτών και τούτο δεν θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους, σύμφωνα και με την σχετική 
προς το  ανάλογο θέμα Γνωμοδότηση του Νομ. Συμβουλίου του Κράτους 488/97 (Νομ.Δελτ.1997). Ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης 
και προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων 
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού τους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να 
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παρ.4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης95  

Κριτήριο ανάθεσης96 της Σύμβασης97 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

                                                                                                                                                                                                                 
94

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

95
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
96

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 
4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την 
αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός 
συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των 
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βάσει τιμής. 98  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Διακήρυξης, για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος και για το σύνολο των  παραδοτέων 
(απαιτουμένων ειδών και υπηρεσιών) .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής99. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 100. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της101. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

                                                                                                                                                                                                                 
πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
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 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 
2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 

100
 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του 

άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα102, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, 
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δε φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας103. 

Διευκρινίζεται  επίσης σε σχέση προς το περιεχόμενο του προηγούμενου εδαφίου,  ότι στα στοιχεία που μπορεί εκ 
μέρους της αναθέτουσας Αρχής να ζητηθούν από τον διαγωνιζόμενο προς υποβολή οποτεδήποτε στην διάρκεια του 
σταδίου αξιολόγησης των προσφορών, συμπεριλαμβάνονται και εκείνα τα δικαιολογητικά και στοιχεία της  
παραγρ. 2.2.9.2, υποπαραγρ. Β.2 έως Β.5 της παρούσας που αφορούν την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του 
διαγωνιζόμενου στις απαιτήσεις των «κριτηρίων επιλογής» του, καθώς και (δυνητικά) των αντίστοιχων της 
υποπαραγρ. Β.9. Η διαδικασία πρόσκλησης του διαγωνιζόμενου για την υποβολή απ’ αυτόν των προαναφερόμενων 
«αποδεικτικών μέσων», ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, θα πραγματοποιείται σύμφωνα προς το περιεχόμενο 
της παραγρ. 3.2 της παρούσας. Η μη έγκαιρη προσκόμιση τούτων εκ μέρους του διαγωνιζόμενου θα συνεπάγεται 
τον αποκλεισμό του. 
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 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
103

 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν 
την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου 
οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν104:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 και 79Α 
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης και  
γ) την Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία, τις δηλώσεις και τα «Φύλλα Τεχνικής 
συμμόρφωσης». Συγκεκριμένα: 
α) Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου 
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III).  Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 79Α,Ν. 4412/2016. 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες/ανακοινώσεις οι οποίες είναι αναρτημένες 
στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470 
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403 
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
β) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρέχεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII  της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με 
χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον 
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση 
συμμετοχής  συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται 
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη 
δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
δ)  Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
2.4.3.2 H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης (τεύχη δημοπράτησης) και ιδιαίτερα στα επισυναπτόμενα στην 
παρούσα τεύχη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V  της διακήρυξης, τεκμηριώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  H Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει ιδίως συμπληρωμένα από τον 
διαγωνιζόμενο τα «ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» των προϊόντων τα οποία δηλώνει ότι θα προμηθεύσει ως 
ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και όλα τα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά (δηλώσεις, 
υποσχετικές επιστολές, ενημερωτικά έντυπα και εγχειρίδια) βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των παραπάνω προϊόντων, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο υπόψη   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της διακήρυξης. 105 106  
Επισημαίνεται επίσης ότι οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, 
τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα εκ των οποίων τα προς συμπλήρωση έχουν αναρτηθεί, μαζί με τα αντίστοιχα 
υπόλοιπα απαιτούμενα της παρούσας διακήρυξης, σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc στη διαδικτυακή πύλη 

                                                           
104

 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Τα εν λόγω στοιχεία και 
αρχεία οφείλουν να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους και είναι: 
2.4.3.2.1 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα προς την αναθέτουσα αρχή , συμπληρωμένη σύμφωνα με το 
υπόδειγμα υπ’ αριθ.  1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης, ψηφιακά υπογεγραμμένη απ’ αυτόν, στην οποία θα 
προσδιορίζει δεσμευτικά τους Βιομηχανικούς Οίκους παραγωγής  και την χώρα καταγωγής των υπό προμήθεια 
προϊόντων που αναφέρονται στο παραπάνω υπόδειγμα, καθώς και τους τύπους τους. Ο προσφέρων, εφόσον 
κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει 
το κατά περίπτωση προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της, άλλως η προσφορά του θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του 
επιχειρηματική μονάδα, στην παρούσα δήλωσή του θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το κατά περίπτωση προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επί πλέον ο προσφέρων, 
πρέπει να δηλώνει ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι αυτού (του προσφέροντος) την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 
αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
2.4.3.2.2 Υποσχετική Επιστολή ή Δήλωση προς την αναθέτουσα αρχή, με αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του προτεινόμενου Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του διακομιστή 
επικοινωνίας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β! Τομέα, στην 
οποία τούτος να επιβεβαιώνει ανεπιφύλακτα την συμβατότητα του συγκεκριμένου προϊόντος με τους 
υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β! Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.3 της Τεχν. Περιγραφής. 
2.4.3.2.3 Υποσχετικές Επιστολές ή Δηλώσεις προς την αναθέτουσα αρχή των Βιομηχανικών Οίκων κατασκευής των 
τριών προς ενοποίηση Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Π.Σ.Θ., με 
αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, υπογεγραμμένες -κατά περίπτωση- από τον νόμιμο εκπρόσωπο των 
υπόψη Οίκων, στις οποίες τούτοι να επιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευση τους για παράδοση του γνήσιου 
εξοπλισμού προς το διαγωνιζόμενο με σκοπό την τεχνολογική αναβάθμιση και την ενσωμάτωση του εξοπλισμού 
πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA στους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6.4 της διακήρυξης.   
2.4.3.2.4 Υποσχετικές Επιστολές ή Δηλώσεις προς την αναθέτουσα αρχή των Βιομηχανικών Οίκων κατασκευής των 
τριών προς ενοποίηση Κέντρων  Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Π.Σ.Θ.,  με 
αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό,  υπογεγραμμένες -κατά περίπτωση- από τον νόμιμο εκπρόσωπο των 
υπόψη Οίκων, στις οποίες τούτοι να επιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευση τους για παροχή τεχνικής 
υποστήριξης προς το διαγωνιζόμενο με σκοπό την ανάπτυξη των λογισμικών διεπαφής και την ενσωμάτωσή τους 
στα τρία υφιστάμενα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης, σύμφωνα με το 
άρθρο της 2.2.6.γ διακήρυξης.   
2.4.3.2.5 Ενημερωτικά έντυπα (Brochures) ή/και εγχειρίδια χρήσης (User manuals) των υπό προμήθεια προϊόντων, 
τα οποία θα περιλαμβάνουν την περιγραφή τους και τα βασικά τεχνικά τους χαρακτηριστικά. 
2.4.3.2.6 Τα «ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» των υπό προμήθεια ειδών, τα οποία κατά την ως άνω παράγρ. 
2.4.3.2.1 δηλώνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης, συμπληρωμένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
υποδείγματα υπ’ αριθ. 2 έως 12 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης, ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 
διαγωνιζόμενο. 
2.4.3.2.7 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία τούτος θα αναφέρει δεσμευτικά  την εκ μέρους 
του προβλεπόμενη στελέχωση της «ομάδας έργου» για την εκτέλεσή της σύμβασης, την οποία (στελέχωση) 
οφείλουν να διατηρούν σε όλη την διάρκεια αυτής ο διαγωνιζόμενος, είτε αθροιστικά τα μέλη διαγωνιζόμενης 
Ένωσης και η σύνθεση της οποίας (σε επιστημονικά στελέχη και λοιπό τεχνικό προσωπικό ) θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγρ. 2.2.6.β της παρούσας . Στην  υπόψη δήλωση που θα 
υπογράφεται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, θα αναφέρεται επίσης συνοπτικά η 
κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των μελών της υπόψη ομάδας. 

2.4.3.2.8 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία τούτος θα αναφέρει δεσμευτικά τα  τεχνικά μέσα 
που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι τα μέσα που είναι απαραίτητα για την τεχνολογική αναβάθμιση 
αλλά και την ενσωμάτωση του εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA, σε 
υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: εργαστήριο με δοκιμαστήρια των υφιστάμενων 
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ρυθμιστών κυκλοφορίας που προβλέπεται να αναβαθμιστούν με σκοπό τον έλεγχο των ηλεκτρονικών μονάδων και 
την εξομοίωση της λειτουργίας τους, λογισμικά πακέτα για τον προγραμματισμό τους κ.λ.π.. 
  
Εναλλακτικά, εφόσον ο οικονομικός φορέας δε διαθέτει τους τεχνικούς πόρους των ως άνω εδαφίων α και β, 
πρέπει να αναφέρει τις ενέργειες, στις οποίες υπόσχεται ότι θα προβεί για τη διασφάλιση της έγκαιρης διάθεσης 
τούτων, δηλώνοντας παράλληλα -επί ποινή αποκλεισμού- την σκοπούμενη πηγή εφοδιασμού του (τον βιομηχανικό 
Οίκο παραγωγής τους). Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφορά των σκοπούμενων ενεργειών του διαγωνιζόμενου, θα 
πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται με στοιχεία που τούτος οφείλει να υποβάλει με την Τεχνική του Προσφορά. 
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, η παρούσα απαίτηση για την διασφάλιση των 
τεχνικών πόρων εκ μέρους της ένωσης, μπορεί σε ότι αφορά το σύνολό του υπό ενοποίηση εξοπλισμού, να 
ικανοποιείται αθροιστικά από τα καθέκαστα μέλη της. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Επισημαίνονται τα στοιχεία που θα υποβληθούν στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ - ΣΧΕΤ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του διαγωνιζόμενου για την 

προέλευση των υπό προμήθεια προϊόντων.  

Παράγρ. 2.4.3.2.1: Υπεύθυνη δήλωση με 

ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου, για 

τους Βιομηχανικούς Οίκους παραγωγής των υπό 

προμήθεια προϊόντων, όπως στο αντίστοιχο 

υπόδειγμα  υπ’αριθ. 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  

V. 

2 ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ή ΔΗΛΩΣΗ του 

Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής του διακομιστή 

επικοινωνίας του Κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας και 

ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης του Β! Τομέα περί 

της συμβατότητάς του με τους υφιστάμενους ρυθμιστές 

κυκλοφορίας του Β! Τομέα. 

Παράγρ. 2.4.3.2.2:  Υποσχετική επιστολή ή 

δήλωση του Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής 

του διακομιστή επικοινωνίας του Κέντρου 

ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης του Β! Τομέα, 

με επίσημη μετάφραση (εάν δεν είναι στην 

Ελληνική).  

3 ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ των 

Βιομηχανικών Οίκων για την παράδοση του 
εξοπλισμού αναβάθμισης και της συνεργατικής 
λειτουργίας GLOSA. 

Παράγρ. 2.4.3.2.3:  Υποσχετικές επιστολές ή 

δηλώσεις των Βιομηχανικών Οίκων για 
παράδοση του εξοπλισμού αναβάθμισης και 
της συνεργατικής λειτουργίας GLOSA των 

ρυθμιστών κυκλοφορίας,  με επίσημη 

μετάφραση (εάν δεν είναι στην Ελληνική).  

4 ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ των 

Βιομηχανικών Οίκων για την ανάπτυξη και 

ενσωμάτωση των λογισμικών διεπαφής. 

Παράγρ. 2.4.3.2.4:  Υποσχετικές επιστολές ή 

δηλώσεις των Βιομηχανικών Οίκων για παροχή 
τεχνικής υποστήριξης προς το διαγωνιζόμενο 
για την ανάπτυξη των λογισμικών διεπαφής , 

στα τρία υφιστάμενα Κέντρα διαχείρισης 

κυκλοφορίας και ελέγχου φωτεινής 

σηματοδότησης, με επίσημη μετάφραση (εάν δεν 

είναι στην Ελληνική).  

5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ή/ και ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ των υπό προμήθεια προϊόντων, 

περιλαμβάνοντα την περιγραφή τους και τα βασικά τεχν. 

χαρακτηριστικά τους. 

Παράγρ. 2.4.3.2.5:  Ενημερωτικά έντυπα 

(Brochures) ή/και εγχειρίδια χρήσης (User 

manuals) των υπό προμήθεια ειδών, με 

μετάφραση (εάν δεν είναι στην Ελληνική). 

6 «ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» με τις 

τεχνικές επιδόσεις των υπό προμήθεια προϊόντων. 

Παράγρ. 2.4.3.2.6:  Συμπλήρωση των 

συνημμένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, υπ’ αριθ. 2 

έως 12 Φύλλων Συμμόρφωσης για τα υπό 

προμήθεια είδη, με ψηφιακή υπογραφή του 

διαγωνιζόμενου. 

7 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του διαγωνιζόμενου με τη 

στελέχωση της «ομάδας έργου». 

Παράγρ. 2.4.3.2.7: Υπεύθυνη δήλωση με 

ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου, για τη 

στελέχωση της «ομάδας έργου» 

8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του διαγωνιζόμενου για τα 

τεχνικά μέσα 

Παράγρ. 2.4.3.2.8: Υπεύθυνη δήλωση με 

ψηφιακή υπογραφή του διαγωνιζόμενου, για τα 

τεχνικά μέσα. 
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν107. 

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

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

Η τιμή του κάθε παραδοτέου (υλικού προς προμήθεια ή/ και παρεχόμενης υπηρεσίας) δίνεται  σε ευρώ ανά 
μονάδα. 108 

Ο προϋπολογισμός ανά είδος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της διακήρυξης, είναι ενδεικτικός. Η συνολική  
προσφερόμενη τιμή του οικονομικού φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του προϋπολογισμού της 
διακήρυξης. 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δε μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
της παρούσας διακήρυξης109) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.110 Στην προσφορά τους, οι συμμετέχοντες, πρέπει επίσης να υπολογίζουν 
εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους, των αναλωσίμων και του κέρδους τους.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως 
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή111 στο συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη αντίστοιχο συμβατικό τεύχος 
του Προϋπολογισμού της Μελέτης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών112   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10)  μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

                                                           
107

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
108

 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες 
κ.α. 

109
 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 

110
 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 

111
 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 

112
 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς.  Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών113 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,114  

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών115 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
17/07/2019 και ώρα 10:00 δηλαδή 3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά 

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου116. 

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

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 
των οικονομικών προσφορών. 

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

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. 
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 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

116
 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή117 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές118.   

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά)  
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους 
προσφέροντες119  ή στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου120 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 
2.2.8  αυτής, με την επιφύλαξη ότι εάν προηγήθηκε υποβολή των δικαιολογητικών των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραπάνω παραγρ. 2.2.4 έως 2.2.8 κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 2.4.2.5 της  
παρούσας διακήρυξης, τα ήδη υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά εξαιρούνται της υποχρέωσης επανυποβολής 
τους. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της 
προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται 
αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων, συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α του ν. 4412/2016΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του (με την επιφύλαξη του άρθρου 104) και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον  
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 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
118

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
120

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή,  ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του121.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στο 
προηγούμενο τέταρτο εδάφιο του παρόντος άρθρου και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των παραδοτέων ειδών κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15%122 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 10%123 
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά , 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 
επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,  παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

123
 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
372, του ν. 4412/2016 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από 
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, του ν. 4412/2016 , 
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του 
άρθρου 104, του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση 

124 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες125 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής126 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν 
η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης127. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά128 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών129 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 
του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  
της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
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 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
125

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
126

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
127

 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
128

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
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 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 
επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 
μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου 
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής130. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ131. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων 
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή πλήρη γνώση  της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά132. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε 
το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
131

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

132
 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό (ή ΑΔΑΜ) της διακήρυξης  
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, το δε περιεχόμενό της οφείλει να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής..133 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εν λόγω εγγύηση αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος 
των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά, με τους όρους που αναφέρονται στην παράγρ. 6.4 της παρούσας. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

4.1.2  Εγγύηση προκαταβολής. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της διακήρυξης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση 
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος 
πληρωμής). 

Η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του 
κατά περίπτωση τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά.  

4.1.3  Εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας.  

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2, του άρθρου 72, του Ν.4412/2016, μετά την ολοκλήρωση της οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και του τελευταίου τμηματικού αντικειμένου, ήτοι του συνόλου της σύμβασης, 
ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει «εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας» για την αντίστοιχη 12-μηνη περίοδο  
που ορίσθηκε στο εδάφιο 6, της παράγρ. 1.3 της παρούσας, προς  διασφάλιση ενδεχόμενης ανάγκης για την 
αποκατάσταση ελαττωμάτων που ενδεχομένως να ανακύψουν ή ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμελή τεχνική 
υποστήριξη ή/και δυσλειτουργία λόγω ελαττωμάτων των παραδοθέντων αγαθών ή των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στο ποσό των 40.000,00 €, ήτοι σε ποσοστό 
περίπου 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς τον ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής λειτουργίας, 
προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και 
επιπλέον τα αναφερόμενα στοιχεία στην παράγραφο 2.1.5 της παρούσας, το δε περιεχόμενό της οφείλει να είναι 
σύμφωνο προς τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και προς το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται με την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγρ. 
6.6 της παρούσας. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Ο ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης οφείλει να διαθέτει έμπειρο και 
επαρκές τεχνικό προσωπικό, ιδίως δε να διαθέτει τη στελέχωση σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο 
δεσμεύθηκε ότι θα απασχολεί, σύμφωνα προς τα σχετικά στοιχεία που υπέβαλε κατά τον διαγωνισμό. Στην 
περίπτωση που ο ανάδοχος σκοπεύει κατά τους όρους της παραγρ. 2.2.8 της διακήρυξης να χρησιμοποιήσει τις 
υπηρεσίες «τρίτου φορέα», για την απόκτηση απ’ αυτόν της ζητούμενης από την διακήρυξη τεχνικής ικανότητας, η 
στελέχωση σε προσωπικό οφείλει να είναι αυτή που δηλώθηκε υπεύθυνα κατά τον διαγωνισμό ότι διαθέτει ο 
«τρίτος φορέας». 

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

4.3.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς 
και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.134. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 
θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια - τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, η διαδικασία της αντικατάστασής του προϋποθέτει την υποβολή αίτησης του αναδόχου προς την 
Α.Α. αιτιολογούσας τους λόγους που επιβάλλουν την αιτούμενη αντικατάσταση και στην συνέχεια την κατ’ 
αρχήν έγκρισή της, έπειτα δε την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου όλων των αντίστοιχων για τον υποψήφιο 
αντικαταστάτη «δικαιολογητικών επιλογής» και καταλληλότητας («μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού») που 
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη κατά το στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης, προκειμένου να εγκριθεί 
οριστικά εκ μέρους της Α.Α. η αντικατάσταση. 
 
4.3.5 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

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

4.3.6 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, να  διευθύνει τις υπό 
εκτέλεση εργασίες/υπηρεσίες αυτοπροσώπως (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) είτε με ειδικά εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του (υποχρεωτικά εάν είναι νομικό πρόσωπο) που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, καθώς 
επίσης και τον αναπληρωτή αυτού του τελευταίου με τα αυτά προσόντα. Τα ως άνω άτομα οφείλουν να διαθέτουν 
την κατάρτιση και προσόντα που ορίζονται στις παράγρ. 2.2.6.β εδάφια (i) και (ii) καθώς και 2.2.9.2.Β.4.β της 
διακήρυξης, να είναι δε εκείνα που ο ανάδοχος κατά τον διαγωνισμό, αναφερόμενος στους ανθρώπινους πόρους 
της επιχείρησής του, δήλωσε στα προσκομισθέντα στοιχεία προς αξιολόγηση της προσφοράς του και δεσμεύθηκε 
ότι θα διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Για την υπογραφή από τον ανάδοχο οποιωνδήποτε εγγράφων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, 
ελλείψει αναλυτικότερου σχετικού με το αντικείμενο της σύμβασης διαδικαστικού πλαισίου του νόμου 
εφαρμόζονται αναλογικά προς το  άρθρο 143 του Ν. 4412/2016 οι σχετικές διατάξεις "περί εκπροσώπησης". Τα 
παραπάνω αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα μπορούν, εφόσον τύχουν σχετικής εξουσιοδότησης από τον 
ανάδοχο που θα κατατεθεί στην Υπηρεσία, να τον αντιπροσωπεύουν επίσης και κατά την υπογραφή όλων των 
σχετικών εγγράφων που αφορούν την  παρούσα σύμβαση και αναφέρονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας, 
όπως Πρωτοκόλλων Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής (Π.Τ.Ο.Π..)  

4.3.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Μελέτη  και τα σχετικά με 
αυτήν σχέδια και διαγράμματα κ.λ.π. να τηρεί τις διαστάσεις και την διάταξη των διαφόρων τμημάτων ή μερών 
κλπ, και να συμμορφώνεται επακριβώς προς τις διατάξεις της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών της 
Μελέτης. 

4.3.8 Εάν κατά την διάρκεια της  σύμβασης, ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια που δεν είχαν 
προβλεφθεί, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις 
του για την αντιμετώπισή τους. Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της 
Υπηρεσίας.  

4.3.9 Ο ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην 
παρούσα «παραδοτέων», που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται 
μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεπομένων. Για κάθε μεταβολή, από την 
οποία προέρχεται οικονομία, καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η ανάλογη δαπάνη προς την αντιπαροχή τούτου . 

4.3.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επείγοντα περιστατικά που ενέχουν κίνδυνο για την κυκλοφοριακή ασφάλεια 
να συμμορφώνεται προς τις προφορικές εντολές του Επόπτη. Στην περίπτωση όμως αυτή, η οποιαδήποτε εντολή 
οφείλει να καταχωρείται είτε εκ μέρους του Επόπτη , είτε από τον ίδιο τον ανάδοχο – εν είδει γραπτής 
επιβεβαίωσης – στο  ημερολόγιο της σύμβασης.   

4.3.11 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εγγράφως στην Δ/νουσα 
Υπηρεσία την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή της διεύθυνση, σε περίπτωση δε οποιασδήποτε σχετικής 
μελλοντικής μεταβολής των εν λόγω στοιχείων μέχρις της περαίωσης και οριστικής παραλαβής της παρούσας 
σύμβασης, θα είναι επίσης υποχρεωμένος να αναφέρει την εν λόγω μεταβολή πάραυτα. 

Με γραπτή δήλωσή του επίσης ο ανάδοχος, εφόσον δεν είναι ο ίδιος κάτοικος Θεσσαλονίκης, θα διορίσει τον 
αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως με την δήλωση αυτή και έγγραφη αποδοχή του διορισμού του από τον 
αντίκλητο. 

Ο αντίκλητος θα πρέπει να είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, προς αυτόν δε θα κοινοποιούνται τα έγγραφα της 
Υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή του αντικλήτου όπως επίσης και κάθε μεταβολή της διεύθυνσής του κατά την διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης θα πρέπει να αναφέρεται πάραυτα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

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

4.4.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/135 136 , και της σύμφωνης γνώμης 
της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η ενεργοποίηση  της ρήτρας της προαίρεσης που αναφέρεται στην 
παράγρ. 1.3, υποπαράγρ. 6 της παρούσας διακήρυξης εντός του ποσού  της αρχικής δαπάνης της σύμβασης. Η 
εφαρμογή της ρήτρας της προαίρεσης θα σκοπεύει στην αντιμετώπιση αναγκών που θα διαπιστώνονται κατά την 
εξέλιξη της εκτέλεσης της σύμβασης, υπό την έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.   
Εάν κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου, λόγω απρόβλεπτης ανάγκης, παραστεί η ανάγκη τροποποίησης του 
περιεχομένου των «παραδοτέων» διότι είτε εξ αιτίας οψιγενών συμβάντων, μη δυναμένων εξ αρχής να 
προβλεφθούν, είτε ακόμη και τεχνικών σφαλμάτων προμέτρησης, τούτο (το περιεχόμενο) χρειάζεται να 
τροποποιηθεί για την άρτια εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης,  ανεξαρτήτως αν η τροποποίηση αυτή 
αφορά  στην προμήθεια των προβλεπόμενων ειδών ή στην παροχή των συναφών με την προμήθεια υπηρεσιών, η 
παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στο 
προηγούμενο εδάφιο.  

Για τον σκοπό αυτό, τόσο οι αναγκαίες μεταβολές των διαφόρων «παραδοτέων», όσο  και η σύγκριση της σχετικής 
τους δαπάνης τους προς την αντίστοιχη προβλεπόμενη συμβατικά, θα απεικονίζεται σε Πίνακα που θα συνταχθεί 
και στον οποίο θα ανακεφαλαιώνονται όλες οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις.  

Προμήθειες ειδών είτε υπηρεσίες  που χαρακτηρίζονται σαν συμπληρωματικές είτε σαν μειωτικές αντίστοιχων επί 
μέρους προμηθειών ή υπηρεσιών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί συλλήβδην στα «παραδοτέα» της Μελέτης, θα 
τιμολογούνται  με βάση την τιμή μονάδας του αντίστοιχου «παραδοτέου» μόνον για το μεταβαλλόμενο επί πλέον ή 
επί έλασσον τμήμα αυτού. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης137  

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

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

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

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

                                                           
135

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

136
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για 

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

137
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

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

1) Ο ανάδοχος  οφείλει για την εκάστοτε  χορήγησή της  να υποβάλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα, στο οποίο θα 
καθορίζεται το αιτούμενο σχετικό ποσό. Το ύψος του ποσού της προκαταβολής που ο ανάδοχος θα δικαιούται, 
δύναται να ανέρχεται στο 50% της  προϋπολογιζόμενης αθροιστικά δαπάνης των «παραδοτέων», η έναρξη 
εκτέλεσης των οποίων, με βάση  το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να συντελεσθεί εντός του τρέχοντος ή/ και του  
επόμενου τριμήνου του τρέχοντος. Η έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματος αυτού του αναδόχου, ήτοι της ενήμερης 
καταβολής της αιτηθείσας υπ’ αυτού προκαταβολής, θα υπάγεται στις γενικότερες ρυθμίσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας για τις συναλλαγές, όπως οι αναφερόμενες παρακάτω  στο τελευταίο εδάφιο της παρούσας παραγρ. 
5.1.1, οι οποίες διέπουν και την  εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος. 

2) Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 
υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες138 το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας 
προκαταβολής139.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016140, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (παράγρ. 6 του ως άνω 
άρθρου του νόμου).  

Ειδικότερα για εκείνα τα ζητήματα διαδικαστικής κυρίως φύσεως, όπως π.χ. σε περίπτωση υπερημερίας του 
Εργοδότη (αρμόδιου Φορέα) στην έγκριση είτε/και στην εξόφληση των λογαριασμών –του αναδόχου, είτε στην 
εμπρόθεσμη χορήγηση της προκαταβολής, θα εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 
138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», όπως τούτη αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2011/7/ΕΕ 
και ενσωματώθηκε στο εσωτερικό Δίκαιο με τον Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 
4127/2013(ΦΕΚ 107/9-5-2013), πλην των διατάξεων που καταργήθηκαν με το άρθρο 377, παράγρ. 1 σημείο (13) 
του Ν.4412 /2016.5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

                                                           
138

 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 
139

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

140
 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016141 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016)142 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος143 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει, ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά, είτε δεν παράσχει τις υπηρεσίες στις οποίες 
υποχρεούται για να τοποθετήσει, θέσει σε λειτουργία και υποστηρίξει τεχνικά, τα παραδοτέα αγαθά, ή δεν 
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.   

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που παρεμποδίζουν τον ανάδοχο στην εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, κατά τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Ειδ. Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο144 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

                                                           
141

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

142
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και 

απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

143
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

144
 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της 
λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής 
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της ένωσης,  
αναλογικά προς το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο ποσό της σύμβασης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων145   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.2. (Παραλαβή υλικών 
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους  γνώσης  της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016146  οργάνου, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών εφαρμόζεται το άρθρο 205Α του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

                                                           
145

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
146

 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, στο πλαίσιο των παρακάτω αναφερομένων προθεσμιών, να παραδώσει τμηματικά 
και οριστικά, τα είδη που τούτες περιλαμβάνουν, μαζί με τον προβλεπόμενο από τη σύμβαση λογισμικό εξοπλισμό 
όλων των Κεντρικών διατάξεων διαχείρισης των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων, παρέχοντας παράλληλα τις 
συναφείς υπηρεσίες που προβλέπονται στην Μελέτη για την τοποθέτησή τους, την ρύθμισή τους και την θέση τους 
σε λειτουργία, καθώς και να προβεί στην αντίστοιχα προβλεπόμενη αξιολόγηση της λειτουργίας τους, εκπαίδευση 
του προσωπικού και στην προβολή/ δημοσιότητα του ενοποιημένου συστήματος προς το κοινό.  

Οι τμηματικές οριστικές παραλαβές των παραδοτέων θα εκτελούνται σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα 
Προμήθειας που ακολουθεί (Πίνακας 1). 

Εντός 15 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, θα ολοκληρωθεί  η παράδοση του τεχνικού αντικειμένου της 
σύμβασης. Οι ανά «παραδοτέο» τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται ως εξής: 
1)  Παραδοτέο Π1.1α - Περιοχές εφαρμογής στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης:  

Καθορισμός περιοχών εφαρμογής στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης κυκλοφορίας.  
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 1ου μήνα έως το πέρας του 2ου μήνα 

2) Παραδοτέο Π1.2.α - Νέα Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους των περιοχών:  
Ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης, με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την εφαρμογή νέων 
στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 12ου μήνα έως το πέρας του 15ου μήνα 

3) Παραδοτέο Π1.2.β - Εφαρμογή Νέων Προγραμμάτων σηματοδότησης στους κόμβους των περιοχών παρέμβασης:  

Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 125 ρυθμιστές κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων στρατηγικών 

(Κεντρ. Τομέας 104 τεμ., οδός Τσιμισκή 12 τεμ., Β΄ Τομέας 9 τεμ.). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 14ου μήνα έως το πέρας του 15ου μήνα 

4)  Παραδοτέο Π1.3.α - Στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας:  
Εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 3ου μήνα έως το πέρας του 5ου μήνα 

5)   Παραδοτέο Π1.3.β - Εφαρμογή Στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας:  
Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 6ου μήνα έως το πέρας του 8ου μήνα 

6) Παραδοτέο Π1.4 - Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης:  

Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης, («υποσύστημα διαχείρισης σεναρίων-scenario manager» και 
«υποσύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας- dashboard»). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 9ου μήνα έως το πέρας του 11ου μήνα 

7) Παραδοτέο Π2.1α - Παραλαβή εξοπλισμού και λογισμικού Κέντρου Ελέγχου  
Προμήθεια διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Β’ Τομέα. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 3ου μήνα έως το πέρας του 4ου μήνα 

8)  Παραδοτέο Π2.1β - Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων ΚΕΚ: 
8.1 ) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα ( Ίδε Παραδοτέο Π2.1α(1). 
 8.2) Ρύθμιση δικτύου  του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης οδού 
Τσιμισκή για την επικοινωνία των υποδικτύων  
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 4ου μήνα έως το πέρας του 5ου μήνα 

9)  Παραδοτέο Π2.2α  Παραλαβή εξοπλισμών Πεδίου:  
9.1) Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με το 
αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας (Κεντρ. Τομέας: 40 τεμ., Β΄ Τομέας: 5 τεμ.). 
9.2) Προμήθεια ενσύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με το 
αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης (Κεντρ. Τομέας: 5 τεμ.). 



 

Σελίδα 53 

9.3) Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας (Κεντρ. Τομέας: έως 8 ομ. σημ 20 τεμ., 9 έως 12 ομ. σημ 9 τεμ., 13 έως 16 ομ. σημ 16 τεμ., Β΄ 
Τομέας: 9 έως 12 ομ. σημ 1 τεμ., 13 έως 16 ομ. σημ 4 τεμ.,) . 

9.4) Προμήθεια ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου (Κεντρ. Τομέας: 403 τεμ., Β΄ 

Τομέας: 47 τεμ.). 

9.5) Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 

τύπου (Κεντρ. Τομέας: 53 τεμ., Β΄ Τομέας: 5 τεμ.). 

9.6) Προμήθεια ασύρματων αναμεταδοτών για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου (Κεντρ. 

Τομέας 213 τεμ., Β΄ Τομέας 22 τεμ.). 

9.7) Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων – VMS (τεμ. 5). 

9.8) Προμήθεια ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth (τεμ. 12). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 3ου μήνα έως το πέρας του 6ου μήνα 

 10) Παραδοτέο Π2.2β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων εξοπλισμών πεδίου: 

 10.1) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 
επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης  (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.1 - Κεντρ. Τομέας: 
40 τεμ., Β΄ Τομέας: 5 τεμ.). 

10.2) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ενσύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 

επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης  (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.2 - Κεντρ. Τομέας: 

5 τεμ.). 

10.3) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση 
υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.3 - Κεντρ. Τομέας: έως 8 ομ. σημ 20 τεμ., 9 έως 
12 ομ. σημ 9 τεμ., 13 έως 16 ομ. σημ 16 τεμ., Β΄ Τομέας: 9 έως 12 ομ. σημ 1 τεμ., 13 έως 16 ομ. σημ 4 τεμ.). 
10.4) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου (Ίδε 

Παραδοτέο Π2.2α, 9.4 - Κεντρ. Τομέας: 403 τεμ., Β΄ Τομέας: 47 τεμ.). 
10.5) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης 

οχημάτων μαγνητικού τύπου ((Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.5 - Κεντρ. Τομέας: 53 τεμ., Β΄ Τομέας: 5 τεμ.).. 
10.6) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων αναμεταδοτών για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 

μαγνητικού τύπου. (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.6 - Κεντρ. Τομέας 213 τεμ., Β΄ Τομέας 22 τεμ.). 

10.7)  Παραμετροποίηση και τοποθέτηση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων – VMS ( Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.7 - 

τεμ. 5). 

10.8) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 

9.8 - τεμ. 12). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 7ου μήνα έως το πέρας του 12ου μήνα 

 11) Παραδοτέο Π2.3α - Παραλαβή εξοπλισμού ΕΣΜ : 
11.1) Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA, συμβατού με τους 
ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα, παραγωγής μηνυμάτων με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των 
φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) και την διαβίβασή τους στην Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 
11.2) Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για την παραγωγή μηνυμάτων 
SPAT/MAP με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 7ου μήνα έως το πέρας του 8ου μήνα 

12) Παραδοτέο Π2.3β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των Συνεργατικών ΕΣΜ: 
12.1) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας 
GLOSA, συμβατού με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα, παραγωγής μηνυμάτων με την 
τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time- to-red) και την διαβίβασή τους στην 
Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 
12.2) Εργασίες διασύνδεσης της Ανώτερης Βαθμίδας με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης VMS, για την 
εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων και ανάπτυξη βιβλιοθηκών μηνυμάτων VMS. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 9ου μήνα έως το πέρας του 11ου μήνα 

13) Παραδοτέο Π2.4α - Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ: 

13.1) Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του 

Κεντρικού Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 

13.2) Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού 

Τσιμισκή με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 

13.3)  Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ 
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Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 6ου μήνα έως το πέρας του 8ου μήνα 

14)  Παραδοτέο Π2.4β - Τελική Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ: 

14.1) Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Κεντρικού 

Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 

14.2)  Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή 

με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 

14.3)  Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα με την 

Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 9ου μήνα έως το πέρας του 11ου μήνα 

15)  Παραδοτέο Π2.5.α - Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ: 

Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 6ου μήνα έως το πέρας του 8ου μήνα 

16)  Παραδοτέο Π2.5.β - Τελική Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ: 
Παραμετροποίηση λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 10ου μήνα έως το πέρας του 12ου μήνα 

Εντός 18 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης θα ολοκληρωθούν και τα τα ακόλουθα παραδοτέα: 

17)    Παραδοτέο Π3.1 - Αξιολόγηση επιπτώσεων λειτουργίας συστήματος:  
Λειτουργία και αξιολόγηση λειτουργίας ενοποιημένου συστήματος. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 16ου μήνα έως το πέρας του 18ου μήνα 

18)    Παραδοτέο Π3.2 - Δράσεις εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό: 
Εκπαίδευση, προβολή και δημοσιότητα του ενοποιημένου συστήματος. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 17ου μήνα έως το πέρας του 18ου μήνα 

Η υπόψη προθεσμία των 18 μηνών ορίζεται ως η «τελική προθεσμία» της σύμβασης. 

Στην διάρκεια της τμηματικής προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή θα προβαίνει στη επί μέρους τμηματική οριστική 
παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων από τον ανάδοχο, κατά τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση της 
κατά περίπτωση συμμόρφωσης τούτου στις σχετικές με τα παραδοτέα τεχνικές και συναφείς απαιτήσεις των 
συμβατικών τευχών, συντάσσοντας για τα συγκεκριμένα είδη ή/ και τις συναφείς υπηρεσίες το εκάστοτε αντίστοιχο 
Πρωτόκολλο Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής για την πληρωμή του αναδόχου, με την διαδικασία και εντός των 
προθεσμιών που αναφέρονται στην παρακάτω παράγρ. 6.2..  

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

6.1.2 Ποινικές ρήτρες: 

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

Η εφαρμογή εκ μέρους της Υπηρεσίας οιασδήποτε εκ των παραπάνω αναφερόμενων ποινικών ρητρών, για 
παραβίαση προθεσμιών, προϋποθέτει την έγγραφη προειδοποίηση του  αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, για την 
εκτέλεση συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης του μέσα σε ρητά κατονομαζόμενα  και εύλογα χρονικά όρια. 
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Π.Ε.1 Σχεδιασμός                                     

στουςα Περιοχές εφαρμογής στρατηγικών ολοκληρωμένης 

διαχείρισης                                     

Π1.2στουςα Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους των 

περιοχών         

 

                          

Π1.2.β Εφαρμογή Νέων Προγράμματα σηματοδότησης στους 

κόμβους των περιοχών παρέμβασης               

 

                    

Π1.3.α Στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας                                     

Π1.3.β Εφαρμογή Στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

κυκλοφορίας                   

Π1.4 Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης                   

Π.Ε.2 Υλοποίηση                                     

Π2.1α Παραλαβή εξοπλισμού και λογισμικού Κέντρου Ελέγχου                                     

Π2.1β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων 

ΚΕΚ                                     

Π2.2α Παραλαβή εξοπλισμών Πεδίου                                     

Π2.2β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων 

εξοπλισμών πεδίου                                     

Π2.3α Παραλαβή εξοπλισμού ΕΣΜ                                    
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Π2.3β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των Συνεργατικών ΕΣΜ                   

Π2.4α Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ                   

Π2.4β Τελική Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ                   

Π2.5.α Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού 

ΟΣΥΛΑΔΚ                   

Π2.5.β Τελική Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ                   

Π.Ε.3 Υποστήριξη λειτουργίας / Αξιολόγηση                                     

Π3.1 Αξιολόγηση επιπτώσεων λειτουργίας συστήματος                                     

Π3.2 Δράσεις εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό                   

(Πίνακας 1) 



6.1.3 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό ή/ και η συναφής υπηρεσία, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

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

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

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που το υλικό ή η διάταξη, για λόγους που σχετίζεται με την φύση της εγκατάστασης 
στην οποία τούτα ενσωματώνονται, είναι τεχνικά αναγκαίο να προσκομίζεται απ’ ευθείας στην θέση τοποθέτησής 
του και όχι με την διακόμισή του μέσω της αποθήκης υποδοχής, η παραλαβή του υλικού μπορεί να γίνεται επί 
τόπου από την αρμόδια επιτροπή.   

6.2. Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.2.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην 

αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχν. Έργων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 

ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας)  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση 
της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι 
της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 
Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς 
και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία 
που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν 
στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος πρέπει επίσης να διαθέτει συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX) και να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τον 
αριθμό τηλεφώνου της έδρας του, στον οποίο θα ειδοποιείται με αστική κλήση ειδάλλως με χρέωσή του, στις 
επείγουσες περιπτώσεις. 

6.2.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού 
σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 
ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις 
για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2.4. Ειδικότερα, η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το περιεχόμενο των συμβατικών 
όρων και των λοιπών στοιχείων (σχεδίων, διαγραμμάτων κ.λ.π.) της εγκεκριμένης Μελέτης. Τυχόν απαιτούμενες 
μετατροπές στα σχέδια της Μελέτης είναι δυνατόν να συντάσσονται από τον ανάδοχο, έπειτα από σχετική 
συνεννόηση και εντολή της Υπηρεσίας, η οποία και θα τα εγκρίνει. Η διαδικασία αυτή είναι απολύτως αναγκαίο να 
τηρείται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις τροποποιήσεως των προγραμμάτων σηματοδότησης των εγκ/σεων. Kάθε 
κακοτεχνία, για την οποία -κατά την αιτιολογημένη κρίση της Υπηρεσίας- ως υπαίτιος κρίνεται ο ανάδοχος, θα 
καθαιρείται άμεσα απ’ αυτόν και θα ανακατασκευάζεται με δικές του δαπάνες, άνευ ουδενός δικαιώματος 
αποζημίωσής του γι' αυτό.  

6.2.5. Πριν την προσκόμιση των υλικών και των διαφόρων παραδοτέων ειδών προς παράδοση στην Υπηρεσία, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σ’ αυτήν προς θεώρηση και κατ’ αρχήν να τύχει της «προ ενσωμάτωσης 
έγκρισής» της Υπηρεσίας (Τμήμα Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων), τα στοιχεία των ως άνω ειδών (προέλευση, 
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δηλώσεις κατασκευαστικών Οίκων, βεβαιώσεις πιστοποιημένων φορέων, τεχνικά έντυπα, περιγραφές κ.λ.π.) με τα 
οποία θα τεκμαίρεται η ανταπόκριση τούτων προς τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές και τις σχετικές με τούτα 
δεσμεύσεις που ανέλαβε ο ανάδοχος κατά την υποβολή της προσφοράς του. 

6.3  Διάρκεια σύμβασης147  

6.3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες, με την λήξη της οποίας άρχεται η περίοδος της «εγγυημένης 
λειτουργίας της προμήθειας», διάρκειας 12 μηνών. Το εν λόγω χρονικό διάστημα αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού και λήγει με την υποβολή του τελευταίου «παραδοτέου» στον χρόνο που 
ορίζεται στο συμφωνητικό.  

6.3.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου148. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος149  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 
παρούσας. 

6.4  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.4.1.  1) H παραλαβή των υλικών και των συναφών υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του Ν.4412/16, από επιτροπές πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 3   
του άρθρου 221150 του ως άνω νόμου και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της διακήρυξης (σχέδιο σύμβασης).  

2) Κατά την διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προαναφερόμενων διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
και  μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή 
παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες. 
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
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 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
148

 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση 
-τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

149
 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

150
 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 

ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό 
εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή 
και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται 
αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
220. 
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και 
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

 

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

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

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 
κατ΄ έφεση εξέτασης. 

 

6.4.3 Τα Πρωτόκολλα Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής (Π.Τ.Ο.Π.) των παραδοτέων θα συντάσσονται μετά την 
ποσοτική και ποιοτική εξέταση αυτών , ο έλεγχος δε τούτων  θα πραγματοποιείται  όπως αναφέρεται στα επόμενα 
εδάφια 1 έως 3 και -κατά περίπτωση- θα υλοποιείται προ της ενσωμάτωσής τους ή/ και μετά απ’ αυτήν,  
εξαρτώμενος χρονικά σε ό, τι αφορά την άσκησή του από την τεχνική ιδιαιτερότητα του παραδοτέου και την 
εκάστοτε αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας.  

1) Για τον έλεγχο λαμβάνονται  υπόψη, αφενός μεν τα παραστατικά που ορίζονται στην παράγρ. 6.1.3 της 
διακήρυξης για την παραλαβή των ειδών είτε στην αποθήκη υποδοχής των υλικών της Υπηρεσίας ή ακόμη και επί 
τόπου, εφόσον τούτο καθίσταται για τεχνικούς λόγους αναγκαίο, αφετέρου δε τα λοιπά στοιχεία (ενδεικτικά των 
υπολογισμών, των διαγραμμάτων κ.λ.π.) για την πλήρη επιμέτρηση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια προϊόντων 
και των συναφών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 2) Η ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων θα 
γίνεται με την μακροσκοπική εξέτασή τους και θα περιλαμβάνει την εκ μέρους της Επιτροπής Παραλαβής 
αντίστοιχη εξέταση των προς παραλαβή ειδών, κυρίως  με την θεώρηση και την επιβεβαίωση -σε ό, τι αφορά την 
πληρότητά τους- δια της παραβολής των αντίστοιχων στοιχείων που προσκόμισε ο ανάδοχος (προέλευση, 
δηλώσεις, βεβαιώσεις πιστοποιημένων φορέων, τεχνικά έντυπα, περιγραφές κ.λ.π.) τόσο κατά την υποβολή της 
προσφοράς του, όσο και εκ των υστέρων, κατά το στάδιο της  έγκρισης της προμηθείας «προ ενσωμάτωσης» 
τούτων, όπως αναφέρεται στην παράγρ. 6.2.5  της παρούσας. Εργαστηριακές είτε άλλου είδους εξετάσεις, πέραν 
αυτών που προβλέπονται ρητά στους όρους των συμβατικών τευχών να εφαρμοσθούν κατά τον ποιοτικό έλεγχο 
των «παραδοτέων», δεν θα είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο.  

      3) Η ποιοτική παραλαβή των συναφών υπηρεσιών θα διενεργείται επίσης μακροσκοπικά, κυρίως με τον έλεγχο 
της επάρκειας και της λειτουργικότητας των «παραδοτέων», στο βαθμό που τούτος θα καθίσταται εφικτός στην 
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συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία διενεργείται, ανάλογα προς την πρόοδο της εκτέλεσης της 
σύμβασης. Τέλος, η ποιοτική παραλαβή θα μπορεί να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
προβλέπεται ρητά στους όρους των συμβατικών τευχών.  

 

6.4.4.  
Αν η παραλαβή των υλικών ή/ και των συναφών υπηρεσιών  συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου, εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με 
βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του 
στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

6.4.5.. Μετά την  ολοκλήρωση του τελευταίου παραδοτέου , ο ανάδοχος συνυποβάλλει ένα «Συνοπτικό Πίνακα των 
Παραδοτέων» ειδών και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν απ’ αυτόν σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, στον 
οποίο θα συνοψίζει όλα τα σχετικά κονδύλια των παραδοτέων (υλικών και συναφών υπηρεσιών), με τις αντίστοιχες 
ποσότητες που συμπεριλήφθηκαν στα κατά καιρούς συνταχθέντα ή/και ήδη γενόμενα αποδεκτά από την Υπηρεσία 
Πρωτόκολλα Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής (Π.Τ.Ο.Π.), όπως αυτά ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους   
της παρούσας.   

6.4.6. Με την αποδοχή εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής και του τελευταίου Πρωτοκόλλου Τμηματικής 
Οριστικής Παραλαβής (Π.Τ.Ο.Π.), ολοκληρώνεται η οριστική παραλαβή και του συνόλου της σύμβασης και ο 
Επόπτης της σύμβασης, επιβεβαιώνει την ημερομηνία της ολοκλήρωσής της προκειμένου να ορισθεί η αφετηρία 
του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, επικυρώνοντας  παράλληλα την ορθότητα του υποβληθέντος από τον 
ανάδοχο «Συνοπτικού Πίνακα των Παραδοτέων» και εκδίδει την «Βεβαίωση ολοκλήρωσης της προμήθειας», η 
οποία κατατίθεται στη Υπηρεσία.   

 

  
Η Υπηρεσία προβαίνει στην πλήρη αποδέσμευση και επιστροφή  στον ανάδοχο -κατόπιν αιτήσεώς του- της 
εγγυητικής επιστολής του «καλής εκτέλεσης», με τις εξής προϋποθέσεις:  
α) Κατόπιν εκκαθάρισης τυχόν υφισταμένων εκκρεμοτήτων λόγω τυχόν εφαρμογής ποινικών ρητρών ή παραλαβής 
των υλικών και των συναφών υπηρεσιών με παρατηρήσεις, είτε και απόρριψης τούτων. 
β) Με την κατάθεση από τον ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής «εγγυημένης λειτουργίας της  προμήθειας», περί 
της οποίας  η παράγρ. 4.2 της παρούσας.  

6.5  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.5.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών ή/ και των 
συναφών υπηρεσιών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

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

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας- ζημίες στις εγκαταστάσεις - ανωτέρα βία - 
αναγνώριση αποζημιώσεων 151  

6.6.1 Μετά το πέρας της σύμβασης θα επακολουθήσει το χρονικό διάστημα διάρκειας 12 μηνών της  εγγυημένης 
λειτουργίας της παρούσας σύμβασης προμήθειας.  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της 
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προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη 
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Η υποχρέωση του αναδόχου κατά τον χρόνο της εγγυημένης 
λειτουργίας είναι η επισκευή και η επανόρθωση το ταχύτερο με δικές του δαπάνες κάθε δυσλειτουργίας, βλάβης ή 
φθοράς των παραπάνω που οφείλεται στην κακή τους ποιότητα και όχι σε συνήθη χρήση, είτε σε φθορές και/είτε 
ζημίες που προκλήθηκαν χωρίς ευθύνη του αναδόχου (από τρίτους), που εφόσον επισυμβούν και κληθεί να τις 
αποκαταστήσει, τούτος υποχρεούται μεν να το πράξει, αποζημιούμενος όμως κατάλληλα από την Υπηρεσία.  

6.6.2 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την Υπηρεσία για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη ή απώλεια των 
υλικών που παραδόθηκαν, είτε για αστοχία στις παρεχόμενες συναφείς υπηρεσίες, είτε γενικότερα για 
οποιαδήποτε ζημία αυτών που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού 
του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων.  

Αντιθέτως, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για φθορές/ ζημίες ή βλάβες των υλικών που παραδόθηκαν, είτε για ζημίες 
στις παρεχόμενες συναφείς υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως π.χ. λόγω 
θεομηνίας, είτε λόγω συνδρομής δυναμικών αιτίων (π.χ. προσκρούσεις οχημάτων σε στοιχεία των εγκαταστάσεων) 
ή εξ αιτίας άλλων μη ελέγξιμων από τον ανάδοχο δραστηριοτήτων τρίτων (π.χ. βανδαλισμοί κ.λ.π.), τέλος δε από 
άλλες αιτίες που δεν μπορεί να προβλέψει ο ανάδοχος για να λάβει έγκαιρα μέτρα (π.χ. ανωμαλίες της ηλεκτρικής 
παροχής από τα δίκτυα της Δ.Ε.Η., δράση τρωκτικών στα υπόγεια καλώδια κ.λ.π.). Ο ανάδοχος μπορεί -εφόσον 
συντρέξουν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις- να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία, αναφέροντας 
εγγράφως τα περιστατικά στην αναθέτουσα αρχή δια της Υπηρεσίας εντός προθεσμίας 20 ημερών που τάσσει το 
σχετικό άρθρο 204 του Ν.4412/2016, αιτούμενος αποζημίωση για τους προαναφερθέντες λόγους και 
προσκομίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή, δια των γνωμοδοτικών της 
οργάνων, υποχρεούται να απαντήσει στο σχετικό αίτημα του αναδόχου, άλλως παρερχομένης απράκτου της 
νόμιμης προθεσμίας θα θεωρείται ότι έγινε κατά τεκμήριο αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για την σχετική προς 
την συγκεκριμένη περίπτωση αποζημίωσή του, λόγω ανωτέρας βίας. Για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις 
η αποζημίωση του αναδόχου πραγματοποιείται με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν.4412/2016 και 
για την αποτίμησή της, όπου τούτο είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία που 
προκύπτουν από τα εγκεκριμένα τεύχη της σύμβασης.  

Επίσης ο  ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή φθορά υλικών που θα συμβεί εκτός του 
συμβατικού χρόνου  της σύμβασης, εκτός αν εγκριθεί παράταση της υφιστάμενης συμβατικής προθεσμίας. 

6.6.3 Αν ο ανάδοχος παραμελήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά την διατήρηση καλής λειτουργίας 
και επέλθει είτε επίκειται βλάβη του εξοπλισμού και των υλικών που ενσωμάτωσε στο έργο, τότε καλείται 
εγγράφως από την Υπηρεσία όπως μέσα σε ορισμένη προθεσμία συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν ο 
ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς την παραπάνω διαταγή, οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από την αναθέτουσα 
αρχή εις βάρος και για λογαριασμό του, με συμψηφισμό των σχετικών δαπανών προς τα ενδεχομένως οφειλόμενα 
σ' αυτόν ποσά ή ακόμη και με ρευστοποίηση της κατατεθειμένης εγγυήσεώς του «εγγυημένης λειτουργίας της 
προμήθειας». 

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

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

6.6.4 Η παραλαβή της «εγγυημένης καλής λειτουργίας» συντελείται με την έγκριση του σχετικού  πρωτοκόλλου από 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, μετά την οποία η εγγυητική επιστολή της «εγγυημένης λειτουργίας της 
προμήθειας της σύμβασης» αποδεσμεύεται πλήρως και επιστρέφεται στον ανάδοχο, κατόπιν αιτήσεώς του, με την 
προϋπόθεση της εκκαθάρισης τυχόν υφισταμένων εκκρεμοτήτων λόγω τυχόν παραλαβής της ως άνω 
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προβλεπόμενης υπηρεσίας «εγγυημένης καλής λειτουργίας» με παρατηρήσεις και συνεπακόλουθης ανάγκης 
εφαρμογής καταλογισμού δαπάνης στον ανάδοχο. 

6.6.5 Υπενθυμίζεται εν τέλει ότι για την διαχρονική ποιότητα των παραδοτέων ειδών, ισχύουν οι αντίστοιχες 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής152  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής στην παρούσα σύμβαση.  
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
  

  

  

  

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΡΙΤΗΣ 
  

  

  

  

ΠΑΥΛΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 
  

  

  

  

ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
  

  

  

  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΝΟΣ 
  

  

  

  

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

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

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1.1) Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
1.2) Οργανωτική δομή  
 

 
 
1.3) Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές: 
α) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  (Π.Κ.Μ.) έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης, που βρίσκονται στην Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης, εφεξής καλούμενh 
χάριν συντομίας Μ.Ε.Θ., με τις οποίες ρυθμίζεται η κυκλοφορία σε 261  κόμβους και πεζοδιαβάσεις ενταγμένες σε 
Κέντρα  Ελέγχου H ευθύνη της εποπτείας και της διατήρησης των εγκαταστάσεων αυτών σε καλή λειτουργία (άρση 
βλαβών και συντήρηση) ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Κ. Μ.  
Οι παραπάνω εγκ/σεις φαίνονται αναλυτικά στους Καταλόγους των παραγράφων 2.2.1 και 2.2.2 του τεύχους 
δημοπράτησης της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ και συνοπτικά είναι κατανεμημένες ως εξής: 

 Στην Κεντρική Περιοχή  της Θεσσαλονίκης λειτουργούν 221 εγκαταστάσεις ενταγμένες στα Κέντρα Διαχείρισης 

και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης αφενός του Κεντρικού Τομέα και αφετέρου της οδού Τσιμισκή που 
αναφέρονται στο παρακάτω β΄ εδάφιο. 

 Στον Β! Τομέα λειτουργούν 87 εγκαταστάσεις  εκ των οποίων οι 40 ανήκουν στην Μ.Ε.Θ. Η λειτουργία αυτών 
των τελευταίων ελέγχεται από το αντίστοιχο Κέντρο Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης που ομοίως 
αναφέρεται στο παρακάτω β΄ εδάφιο.  

β) Τα υφιστάμενα Κέντρα Διαχείρισης και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης (συνοπτικά Κ.Δ.Ε.Φ.Σ.) της Μ.Ε.Θ  
εξυπηρετούν τρία ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου των φωτεινών σηματοδοτών στις ακόλουθες περιοχές της πόλης, 
ήτοι: 

 Το Κ.Δ.Ε.Φ.Σ., τεχνολογίας του οίκου SIEMENS, το οποίο ελέγχει 209 εγκαταστάσεις, φωτ. σηματοδότησης του 
κεντρικού τομέα   του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Οι αντίστοιχοι ρυθμιστές κυκλοφορίας 
των ως άνω εγκαταστάσεων είναι κατασκευής του αυτού Οίκου (SIEMENS), διαφόρων τύπων.  
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 Το Κ.Δ.Ε.Φ.Σ., αποκαλούμενο και «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Κυκλοφορίας» 
(Ο.Σ.Δ.Ε.Κ.), τεχνολογίας του οίκου MIZAR, το οποίο ελέγχει 12 εγκαταστάσεις, φωτ. σηματοδότησης στον 
οδικό άξονα της οδού Τσιμισκή, ήτοι τους σηματοδοτούμενους κόμβους από κόμβο ΧΑΝΘ μέχρι κόμβο 
Δικαστηρίων. Οι αντίστοιχοι ρυθμιστές κυκλοφορίας των ως άνω εγκαταστάσεων είναι κατασκευής του 
αυτού Οίκου (MIZAR).  

 Το Κέντρο Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης, τεχνολογίας του οίκου SCAE, το οποίο ελέγχει 40 
εγκαταστάσεις του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, χωροθετημένες κυρίως στις βασικές 
αρτηρίες εισόδου της πόλης.  Οι αντίστοιχοι ρυθμιστές κυκλοφορίας των ως άνω εγκαταστάσεων είναι 
κατασκευής του αυτού Οίκου (SCAE), διαφόρων τύπων. 

γ) Κάθε σηματοδοτική εγκατάσταση ενός κόμβου περιλαμβάνει συνοπτικά τη συσκευή ρύθμισης κυκλοφορίας με 
τους ανιχνευτές κυκλοφορίας και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επικοινωνίας και διεπαφής με το Κέντρο Ελέγχου στο 
οποίο τούτη εντάσσεται, καθώς και τον λοιπό εξοπλισμό πεδίου (ερμάριο μικτονόμησης, φωτεινούς σηματοδότες, 
ιστούς σηματοδότησης, καλωδιακά δίκτυα ζεύξης (ισχύος) και ανίχνευσης κ.λ.π.) 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σκοπός της  σύμβασης  είναι  η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας των 
παραπάνω αναφερθέντων επιμέρους Κέντρων Διαχείρισης Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης, το οποίο θα 
λειτουργεί ως Ανώτερη Βαθμίδα Ρύθμισης και θα επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης 
και ελέγχου, επιτυγχάνοντας την προσαρμογή αυτής της ενιαίας στρατηγικής, βάσει τόσο των διαφορετικών 
λειτουργικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του οδικού δικτύου, στα οποία εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα 
υφιστάμενα συστήματα, όσο και των ιδιαιτεροτήτων των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών στις διάφορες περιοχές. 
Σημειώνεται ότι στο ΠΣΘ και εντός των ορίων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μπορούν να διακριθούν λειτουργικά δυο 
διαφορετικές περιοχές, τόσο από χωρική όσο και από κυκλοφοριακή θεώρηση,  η διαχείριση της κυκλοφορίας των 
οποίων θα βελτιωθεί εφόσον ακολουθηθούν εξειδικευμένες στρατηγικές διαχείρισης αυτής. Αυτές  ορίζονται ως η 
Περιοχή Ι που περιλαμβάνει   χωρικά την Κεντρική Περιοχή Θεσσαλονίκης και η Περιοχή ΙΙ που περιλαμβάνει 
αντιστοίχως το Υπόλοιπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η δημοπράτηση της παρούσας 
σύμβασης αφορά το σύνολο του παραπάνω αναφερόμενου αντικειμένου και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
 

 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1 Περιγραφή του αντικειμένου. 
3.1.1  Το αντικείμενο της σύμβασης προμήθειας είναι: 
α) Η λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων κέντρων ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης για την εφαρμογή 
στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης της κυκλοφορίας και η εξέλιξη των υφιστάμενων υποδομών, ώστε να 
αναπτυχθεί ένα Ευφυές Σύστημα Μεταφορών που ολοκληρώνεις τις λειτουργικές δυνατότητες των υφιστάμενων 
κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας στο δίκτυο αρμοδιότητας της ΠΚΜ. 
β) Η αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων κυκλοφορίας 
στους επιμέρους τομείς εποπτείας του κάθε συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας, για την επίτευξη της 
λειτουργικότητας του Ευφυούς Συστήματος Μεταφορών: 
 την αναβάθμιση εξοπλισμών πεδίου, 

 τη διασύνδεση ρυθμιστών κυκλοφορίας, που σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα, στα υφιστάμενα Κέντρα Ελέγχου  
κυκλοφορίας, 

 τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανίχνευσης της κυκλοφορίας με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, 

 συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του εξοπλισμού και διασύνδεσή τους με τα υφιστάμενα κέντρα 
ελέγχου 

γ) Η επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης των μετακινούμενων, 
με έμφαση στην ενημέρωση των μετακινούμενων μέσω Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και 
μελλοντικών εφαρμογών, αλλά και την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την ευρείας 
κλίμακας παροχή υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. 
δ) H ανάπτυξη και εφαρμογή επικαιροποιημένων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης προσαρμοσμένων στις 
πραγματικές κυκλοφοριακές απαιτήσεις και στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας στο ιεραρχημένο δίκτυο του 
ΠΣΘ, με έμφαση στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μειωμένων εκπομπών ρύπων. 
ε) Η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών 
διαχείρισης της κυκλοφορίας που θα λειτουργεί σε ανώτερη λειτουργική βαθμίδα, το οποίο θα ολοκληρώνει μέσω 
κατάλληλων διεπαφών τα υφιστάμενα συστήματα και θα επιτρέπει την ενοποιημένη λειτουργία τους. 
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3.1.2   Η σύμβαση προμήθειας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια υλοποίησης: 
 Σχεδιασμός του Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ανάπτυξη των στρατηγικών διαχείρισης.  
 Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση/προγραμματισμός των υποσυστημάτων και των διεπαφών τους και 

του εξοπλισμού πεδίου ρύθμισης και ανίχνευσης κυκλοφορίας.  
 Εκπαίδευση στη λειτουργία, Αξιολόγηση και δράσεις δημοσιότητας. 

Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνονται:  
1.1 Οριστικοποίηση περιοχών εφαρμογής στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης  
1.2 Αξιολόγηση υφιστάμενων και εκπόνηση νέων προγραμμάτων σηματοδότησης  
1.3 Εκπόνηση Στρατηγικών Διαχείρισης Κυκλοφορίας  
1.4 Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης  

Στο δεύτερο στάδιο περιλαμβάνονται:  
2.1 Αναβάθμιση, επέκταση και παραμετροποίηση εξοπλισμών των επιμέρους Κέντρων Ελέγχου ΦΣ  
2.2 Αναβάθμιση, επέκταση και παραμετροποίηση εξοπλισμών πεδίου ρύθμισης και ανίχνευσης κυκλοφορίας  
2.3 Εγκατάσταση, επέκταση, παραμετροποίηση εξοπλισμών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών  
2.4 Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Κέντρων Ελέγχου ΦΣ  
2.5 Παραμετροποίηση και εφαρμογή κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ  

Στο τρίτο στάδιο:  
α) τίθεται σε λειτουργία το ενοποιημένο Ευφυές Σύστημα Μεταφορών και Κυκλοφορίας και εφαρμόζονται οι 
στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας,  
β) υλοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού της ΠΚΜ,  

         γ) αξιολογείται η λειτουργία του σε σχέση με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού για την αποδοτικότητά του στην 
περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση της κυκλοφορίας. 
3.1.3  Το περιεχόμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τον πίνακα «Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης Παραδοτέων» που 
παρατίθεται στην παράγρ. 2, του Μέρους Β! του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, μπορεί να διακριθεί σε δύο μέρη, κατ’ 
αντιστοιχία προς το τεχνικό αντικείμενο, το οποίο περιγράφεται συνοπτικά στα παρακάτω εδάφια (α) και (β), 
χαρακτηριζόμενα (τα μέρη) το μεν πρώτο ως «προμήθεια», το δε δεύτερο ως «παροχή γενικών υπηρεσιών».  
Συνοπτικά, τα προαναφερόμενα διακριτά μέρη έχουν ως εξής: 
α) Προμήθεια του υλικού και λογισμικού εξοπλισμού,  υπαγόμενη στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV : 34996000-5 (Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών), με προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη 1.339.612,00 € που απαιτείται για την δημιουργία του Συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας και την 
συνεπακόλουθη προσαρμογή των υφιστάμενων Κέντρων Διαχείρισης και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης και 
των αντίστοιχων εγκ/σεων πεδίου της Μ.Ε.Θ. στις νέες συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται.  
β) Παροχή γενικών υπηρεσιών, υπαγόμενη στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 
64226000-6 (Υπηρεσίες τηλεματικής), με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 684.553,32,32 € για την  ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και εγκατάσταση του Συστήματος ενοποιημένης λειτουργίας των επιμέρους Κέντρων Διαχείρισης 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης (τοποθέτηση του εξοπλισμού, ρυθμίσεις, προγραμματισμός, παραμετροποίηση 
κ.λ.π.) και τέλος την αξιολόγηση, ενημέρωση του κοινού (χρηστών) και δημοσίων φορέων και την εκπαίδευση του 
προσωπικού που θα διαχειρίζεται  το ενοποιημένο Σύστημα κ.λ.π.  
Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η υπό δημοπράτηση σύμβαση χαρακτηρίζεται «μικτή» (άρθρο 4, παράγρ. 2 
του Ν.4412/2016) με περιεχόμενο αφενός εκείνο που αφορά στην προμήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ειδικών υλικών, ανταλλακτικών κ.λ.π.) και αφετέρου αυτό που αφορά στην παροχή γενικών υπηρεσιών. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του μέρους εκείνου του περιεχομένου που αφορά στην προμήθεια νέου 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανέρχεται σε  ποσοστό περίπου  66,18 % της συνολικής, αποτελούσα και το «κύριο 
μέρος» της σύμβασης, δεδομένου ότι υπερβαίνει την αντίστοιχη του μέρους εκείνου του περιεχομένου που αφορά 
την παροχή υπηρεσιών, ποσοστού αντιστοίχως 33,82. %, υπαγόμενη για τα μεν υπό προμήθεια προϊόντα στον 
κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV : 34996000-5 (Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και 
σηματοδότησης οδών), για δε τις υπηρεσίες στον συμπληρωματικό κωδικό CPV: 64226000-6 (Υπηρεσίες 
τηλεματικής). 
3.2) Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης. 
Η εκτέλεση της σύμβασης δεν προϋποθέτει πρόδρομες ενέργειες, όπως απαλλοτριώσεις, αδειοδοτήσεις ή άλλου 
είδους συναινέσεις και προκαταρκτικές συμφωνίες με τρίτους φορείς. Εξ άλλου η χρηματοδότηση, όπως 
αναφέρεται και στην παράγρ. 1 του Β! Μέρους του παρόντος Παραρτήματος είναι διασφαλισμένη. 
Για την συγκεκριμένη σύμβαση δεν υπάρχει επίσης αναγκαιότητα τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης σύμφωνα με το αρ.πρωτ. ΛΠοικ.100357 19/1/2016 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας/Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
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Κατά συνέπεια, η σύμβαση μπορεί να θεωρείται ώριμη προς υλοποίηση. 
3.3 Τεχνικές Προδιαγραφές - Μεθοδολογία υλοποίησης..  
α) Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται  στο τεύχος δημοπράτησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, Κεφάλαιο 1  
«ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ», παράγρ. 1.1 «Περιγραφή φυσικού αντικειμένου». Στο αυτό συμβατικό τεύχος αναφέρονται 
ο τρόπος και οι μέθοδοι που ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει σε κάθε τμήμα της σύμβασης για την εκτέλεσή της, 
η οργάνωση των τεχνικών συνεργείων του, τα μέσα (ηλεκτρονικός και λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμός) και οι 
υλικοί πόροι που τούτος είναι απαραίτητο να διαθέτει, οι χρονικοί κατά περίπτωση περιορισμοί για την έναρξη των 
ενεργειών του μέχρι και τελεσφόρησης των επεμβάσεών του και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.  
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και του ειδικού εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) που προβλέπονται να 
ενσωματώνονται στις εγκαταστάσεις της φωτεινής σηματοδότησης, είτε να εφαρμόζονται για την παροχή των 
υπηρεσιών που αποτελούν μέρος της σύμβασης, περιγράφονται στο τεύχος δημοπράτησης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Μελέτης. 
3.3 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης.  
Στην παράγρ. 2.2.6, περίπτωση β΄ της παρούσας διακήρυξης ορίζεται η ελάχιστη σύνθεση σε εξειδικευμένα στελέχη 
που οφείλει να διαθέτει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης, ενώ αντίστοιχα η σύνθεση της «Ομάδας 
Έργου» θα διαμορφωθεί απ’ αυτόν και θα υποβληθεί με τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού ως στοιχείο 
αξιολόγησης (παράγρ. 2.2.9.2, υποπαράγρ. Β.4, περίπτ. β΄.1 της παρούσας διακήρυξης). 
3.4 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης. 
Τα στοιχεία αυτά παρέχονται αναλυτικά στην παράγρ 6.1.1 της παρούσας διακήρυξης. Προβλέπονται: 
Εντός 15 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης, θα ολοκληρωθεί η παράδοση του τεχνικού αντικειμένου της 
σύμβασης. Οι ανά «παραδοτέο» τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται ως εξής: 
1)  Παραδοτέο Π1.1α - Περιοχές εφαρμογής στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης:  

Καθορισμός περιοχών εφαρμογής στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης κυκλοφορίας.  
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 1ου μήνα έως το πέρας του 2ου μήνα 

2) Παραδοτέο Π1.2.α - Νέα Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους των περιοχών:  
Ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης, με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την εφαρμογή νέων 
στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 12ου μήνα έως το πέρας του 15ου μήνα 

3) Παραδοτέο Π1.2.β - Εφαρμογή Νέων Προγραμμάτων σηματοδότησης στους κόμβους των περιοχών παρέμβασης:  

Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 125 ρυθμιστές κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων στρατηγικών 

(Κεντρ. Τομέας 104 τεμ., οδός Τσιμισκή 12 τεμ., Β΄ Τομέας 9 τεμ.). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 14ου μήνα έως το πέρας του 15ου μήνα 

4)  Παραδοτέο Π1.3.α - Στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας:  
Εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 3ου μήνα έως το πέρας του 5ου μήνα 

5)   Παραδοτέο Π1.3.β - Εφαρμογή Στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας:  
Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 6ου μήνα έως το πέρας του 8ου μήνα 

6) Παραδοτέο Π1.4 - Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης:  

Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης, («υποσύστημα διαχείρισης σεναρίων-scenario manager» και 
«υποσύστημα παρακολούθησης κυκλοφορίας- dashboard»). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 9ου μήνα έως το πέρας του 11ου μήνα 

7) Παραδοτέο Π2.1α - Παραλαβή εξοπλισμού και λογισμικού Κέντρου Ελέγχου  
Προμήθεια διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Β’ Τομέα. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 3ου μήνα έως το πέρας του 4ου μήνα 

8)  Παραδοτέο Π2.1β - Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων ΚΕΚ: 
8.1 ) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα ( Ίδε Παραδοτέο Π2.1α(1). 
 8.2) Ρύθμιση δικτύου  του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης οδού 
Τσιμισκή για την επικοινωνία των υποδικτύων  
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 4ου μήνα έως το πέρας του 5ου μήνα 

9)  Παραδοτέο Π2.2α  Παραλαβή εξοπλισμών Πεδίου:  
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9.1) Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με το 
αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας (Κεντρ. Τομέας: 40 τεμ., Β΄ Τομέας: 5 τεμ.). 
9.2) Προμήθεια ενσύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με το 
αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης (Κεντρ. Τομέας: 5 τεμ.). 
9.3) Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας (Κεντρ. Τομέας: έως 8 ομ. σημ 20 τεμ., 9 έως 12 ομ. σημ 9 τεμ., 13 έως 16 ομ. σημ 16 τεμ., Β΄ 
Τομέας: 9 έως 12 ομ. σημ 1 τεμ., 13 έως 16 ομ. σημ 4 τεμ.,) . 

9.4) Προμήθεια ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου (Κεντρ. Τομέας: 403 τεμ., Β΄ 

Τομέας: 47 τεμ.). 

9.5) Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 

τύπου (Κεντρ. Τομέας: 53 τεμ., Β΄ Τομέας: 5 τεμ.). 

9.6) Προμήθεια ασύρματων αναμεταδοτών για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου (Κεντρ. 

Τομέας 213 τεμ., Β΄ Τομέας 22 τεμ.). 

9.7) Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων – VMS (τεμ. 5). 

9.8) Προμήθεια ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth (τεμ. 12). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 3ου μήνα έως το πέρας του 6ου μήνα 

 10) Παραδοτέο Π2.2β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων εξοπλισμών πεδίου: 

 10.1) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 
επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης  (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.1 - Κεντρ. Τομέας: 
40 τεμ., Β΄ Τομέας: 5 τεμ.). 

10.2) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ενσύρματων μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 

επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης  (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.2 - Κεντρ. Τομέας: 

5 τεμ.). 

10.3) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση 
υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.3 - Κεντρ. Τομέας: έως 8 ομ. σημ 20 τεμ., 9 έως 
12 ομ. σημ 9 τεμ., 13 έως 16 ομ. σημ 16 τεμ., Β΄ Τομέας: 9 έως 12 ομ. σημ 1 τεμ., 13 έως 16 ομ. σημ 4 τεμ.). 
10.4) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου (Ίδε 

Παραδοτέο Π2.2α, 9.4 - Κεντρ. Τομέας: 403 τεμ., Β΄ Τομέας: 47 τεμ.). 
10.5) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης 

οχημάτων μαγνητικού τύπου ((Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.5 - Κεντρ. Τομέας: 53 τεμ., Β΄ Τομέας: 5 τεμ.).. 
10.6) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων αναμεταδοτών για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 

μαγνητικού τύπου. (Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.6 - Κεντρ. Τομέας 213 τεμ., Β΄ Τομέας 22 τεμ.). 

10.7)  Παραμετροποίηση και τοποθέτηση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων – VMS ( Ίδε Παραδοτέο Π2.2α, 9.7 - 

τεμ. 5). 

10.8) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth (Ίδε Παραδο-τέο 

Π2.2α, 9.8 - τεμ. 12). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 7ου μήνα έως το πέρας του 12ου μήνα 

 11) Παραδοτέο Π2.3α - Παραλαβή εξοπλισμού ΕΣΜ : 
11.1) Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA, συμβατού με τους 
ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα, παραγωγής μηνυμάτων με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των 
φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) και την διαβίβασή τους στην Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 
11.2) Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για την παραγωγή μηνυμάτων 
SPAT/MAP με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red). 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 7ου μήνα έως το πέρας του 8ου μήνα 

12) Παραδοτέο Π2.3β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των Συνεργατικών ΕΣΜ: 
12.1) Παραμετροποίηση και τοποθέτηση εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας 
GLOSA, συμβατού με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα, παραγωγής μηνυμάτων με την 
τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time- to-red) και την διαβίβασή τους στην 
Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 
12.2) Εργασίες διασύνδεσης της Ανώτερης Βαθμίδας με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης VMS, για την 
εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων και ανάπτυξη βιβλιοθηκών μηνυμάτων VMS. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 9ου μήνα έως το πέρας του 11ου μήνα 

13) Παραδοτέο Π2.4α - Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ: 
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13.1) Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του 

Κεντρικού Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 

13.2) Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού 

Τσιμισκή με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 

13.3)  Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ 

Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 6ου μήνα έως το πέρας του 8ου μήνα 

14)  Παραδοτέο Π2.4β - Τελική Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ: 

14.1) Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Κεντρικού 

Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 

14.2)  Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή 

με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 

14.3)  Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα με την 

Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 9ου μήνα έως το πέρας του 11ου μήνα 

15)  Παραδοτέο Π2.5.α - Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ: 

Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 6ου μήνα έως το πέρας του 8ου μήνα 

16)  Παραδοτέο Π2.5.β - Τελική Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ: 
Παραμετροποίηση λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 10ου μήνα έως το πέρας του 12ου μήνα 

Εντός 18 μηνών από της υπογραφής της σύμβασης θα ολοκληρωθούν και τα τα ακόλουθα παραδοτέα: 

17)    Παραδοτέο Π3.1 - Αξιολόγηση επιπτώσεων λειτουργίας συστήματος:  
Λειτουργία και αξιολόγηση λειτουργίας ενοποιημένου συστήματος. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 16ου μήνα έως το πέρας του 18ου μήνα 

18)    Παραδοτέο Π3.2 - Δράσεις εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό: 
Εκπαίδευση, προβολή και δημοσιότητα του ενοποιημένου συστήματος. 
Τμηματική προθεσμία: Από την έναρξη του 17ου μήνα έως το πέρας του 18ου μήνα 

Η υπόψη προθεσμία των 18 μηνών ορίζεται ως η «τελική προθεσμία» της σύμβασης. 

3.5 Υπεργολαβία. 
Η υπεργολαβική ανάθεση μέρους της σύμβασης σε άλλο οικονομικό φορέα (υπεργολάβο) διέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 58 και 78 του Ν.4412/2016 και εκτίθεται ειδικότερα στην παράγρ. 4.4 της παρούσας 
διακήρυξης.  
3.6 Τόπος υλοποίησης της προμήθειας και παροχής των συναφών υπηρεσιών.  
Η προμήθεια των ειδών και  η παροχή των συναφών υπηρεσιών θα υλοποιείται στην Περιοχή της Μητροπολιτικής 
Ενότητας της Θεσσαλονίκης,  στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της Δ.Τ.Ε της Π.Κ.Μ. και στις θέσεις (οδικούς κόμβους 
και Κ.Δ.Ε.Φ.Σ.)   στα οποία βρίσκεται τοποθετημένος ο υπό ενοποίηση εξοπλισμός, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
αναλυτικότερα στα συμβατικά τεύχη της Μελέτης.  
3.7 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης. 
Τα παραδοτέα υλικά και οι συναφείς υπηρεσίες αντιστοιχούν σε αυτά που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο 
Προϋπολογισμό της διακήρυξης, όπως αυτός αανφέρεται αναλυτικά στο Μέρος Β κατωτέρω και στην οικονομική 
προσφορά του αναδόχου. Η παρακολούθηση των οφειλομένων παραδόσεων θα πραγματοποιείται από τον επόπτη 
και το λοιπό εντεταλμένο προσωπικό κατά τα αναφερόμενα στην παράγρ. 6.2 της παρούσας διακήρυξης. Η 
παραλαβή των υπηρεσιών και του λοιπού αντικειμένου της σύμβασης θα υλοποιείται σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στις παραγρ. 6.4 της παρούσας διακήρυξης και το άρθρο 12 της Ειδ. Συγγρ. Υποχρεώσεων. 
3.8 Εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας. 
 Προβλέπεται εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας για διάστημα 12 μηνών μετά την εκπνοή της 18-μηνης τελικής 
προθεσμίας 
3.9 Προαιρέσεις. 
Στην παρούσα σύμβαση επιφυλάσσεται στην αναθέτουσα αρχή δικαίωμα προαίρεσης, χωρίς αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου και δυνητικά με παράταση της προθεσμίας, ήτοι η αναθέτουσα αρχή δικαιούται 
να ζητήσει μονομερώς από τον ανάδοχο να αυξομειώσει τις ποσότητες των προς προμήθεια αγαθών και των 
προς παροχή υπηρεσιών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του 
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άρθρου 132 του Ν.4412/2016, με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών που ανέκυψαν κατά την 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. 
3.10 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης – Παρατάσεις της προθεσμίας.  
α) Σύμφωνα με το το άρθρο 6.1.1 και τον Πίνακα 1 της διακύρηξης. 
β) Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής στις εξής περιπτώσεις: 
i) Ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος.  Αν τα «παραδοτέα» παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του οι κυρώσεις 
που προβλέπονται με το άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
ii) Με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής λόγω απρόβλεπτων συνθηκών εξ αιτίας των οποίων δυνατόν να 
προκύψει ανάγκη παράτασης της συματικής προθεσμίας κατόπιν τροποποίησης της σύμβασης σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 132 του Ν4412/2016  
3.11 Τροποποίηση Σύμβασης. 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή ενεργοποιήσει την ρήτρα της προαίρεσης που αναφέρεται στην παράγρ. 1.3, 
υποπαράγρ. 4, η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016 για την ολοκλήρωση του αντικειμένου, σύμφωνα προς τις ανάγκες που θα ανακύψουν 

 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Χρηματοδότηση  
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 της διακήρυξης. 
2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :   
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.509.965,00 € μαζί με τον ΦΠΑ 24. % (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 2.024.165,32 €, ΦΠΑ : 485.799,68 €). 
Ο ενδεικτικός ανώτατος προϋπολογισμός της παρούσας «διακήρυξης» ανά  «παραδοτεο» έχει όπως στον ακόλουθο 
πίνακα.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Α/Α Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α ΣΧΕΤΙΚΟ CPV 
ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Παραδοτέο Π1.1α Περιοχές εφαρμογής 
στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

64226000-6 
      

1.1 Καθορισμός περιοχών εφαρμογής στρατηγικών 
βέλτιστης διαχείρισης κυκλοφορίας 

>> 
1 12.500,00 € 12.500,00 € 

2 
Παραδοτέο Π1.2.α Νέα Προγράμματα 
σηματοδότησης στους κόμβους των περιοχών 

64226000-6 
      

2.1 

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

>> 

125 1.000,00 € 125.000,00 € 

3 
Παραδοτέο Π1.2.β Εφαρμογή Νέων 
Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους 
των περιοχών παρέμβασης 

64226000-6 
      

3.1 
Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 
125 ρυθμιστές κυκλοφορίας για την υλοποίηση 
νέων στρατηγικών  

>> 
      

3.2 Σε ρυθμιστές κυκλοφορίας στον Κεντρικό Τομέα >> 104 800,00 € 83.200,00 € 

3.3 Σε ρυθμιστές κυκλοφορίας στην οδό Τσιμισκή  >> 12 800,00 € 9.600,00 € 

3.4 Σε ρυθμιστές κυκλοφορίας στον Β’ Τομέα >> 9 800,00 € 7.200,00 € 
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4 
Παραδοτέο Π1.3.α Στρατηγικές 
ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας 

64226000-6 
      

4.1 Εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  >> 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

5 
Παραδοτέο Π1.3.β Εφαρμογή Στρατηγικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας 

64226000-6 
      

5.1 Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  >> 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

6 
Παραδοτέο Π1.4 Τελική Αρχιτεκτονική 
ολοκλήρωσης 

64226000-6 
      

6.1 Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης >> 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

7 
Παραδοτέο Π2.1α Παραλαβή εξοπλισμού και 
λογισμικού Κέντρου Ελέγχου 

34996000-5 
      

7.1 
Προμήθεια διακομιστή επικοινωνίας (frontend) 
του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα 

>> 
1 45.500,00 € 45.500,00 € 

8 
Παραδοτέο Π2.1β Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των αναβαθμισμένων ΚΕΚ 

64226000-6 
      

8.1 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση διακομιστή 
επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Β’ Τομέα  

>> 

1 5.000,00 € 5.000,00 € 

8.2 

Ρύθμιση δικτύου  του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης οδού Τσιμισκή για την 
επικοινωνία των υποδικτύων  

>> 

1 3.500,00 € 3.500,00 € 

9 
Παραδοτέο Π2.2α Παραλαβή εξοπλισμών 
Πεδίου 

34996000-5 
      

9.1 

Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής 
ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους 
με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής 
Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης 
σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

>> 

      

9.1.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 40 1.075,00 € 43.000,00 € 

9.1.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5 1.075,00 € 5.375,00 € 

9.2 

Προμήθεια ενσύρματων μονάδων διεπαφής 
ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους 
με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής 
Σηματοδότησης 

>> 

      

9.2.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 5 600,00 € 3.000,00 € 

9.3 
Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 
τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας 

>> 
      

9.3.1 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας έως και 8 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
20 3.050,00 € 61.000,00 € 

9.3.2 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας 9 έως και 12 σηματοδοτικών 
ομάδων 

>> 
9 3.555,00 € 31.995,00 € 

9.3.3 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας 13 έως και 16 σηματοδοτικών 
ομάδων 

>> 
16 4.375,00 € 70.000,00 € 

9.3.4 
Για ρυθμιστή του Β’ Τομέα χωρητικότητας 9 έως 
και 12 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
1 3.555,00 € 3.555,00 € 

9.3.5 Για ρυθμιστές του Β’ Τομέα χωρητικότητας 13 έως 
και 16 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
4 4.375,00 € 17.500,00 € 
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9.4 Προμήθεια ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 

>> 
      

9.4.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 403 585,00 € 235.755,00 € 

9.4.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 47 585,00 € 27.495,00 € 

9.5 
Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής 
(Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου 

>> 
      

9.5.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 53 3.547,00 € 187.991,00 € 

9.5.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5 3.547,00 € 17.735,00 € 

9.6 
Προμήθεια ασύρματων αναμεταδοτών για 
αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 
τύπου 

>> 
      

9.6.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 213 1.439,00 € 306.507,00 € 

9.6.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 22 1.439,00 € 31.658,00 € 

9.7 
Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων 
μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 

>> 
5 28.800,00 € 144.000,00 € 

9.8 
Προμήθεια ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας 
Bluetooth 

>> 
12 2.708,00 € 32.496,00 € 

10 
Παραδοτέο Π2.2β Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των αναβαθμισμένων εξοπλισμών 
πεδίου 

64226000-6 

      

10.1 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για 
την επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο 
Φωτεινής Σηματοδότησης 

>> 

      

10.1.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 40 125,00 € 5.000,00 € 

10.1.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5 125,00 € 625,00 € 

10.2 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ενσύρματων 
μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για 
την επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο 
Φωτεινής Σηματοδότησης 

>> 

      

10.2.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 5 200,00 € 1.000,00 € 

10.3 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική 
αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας  

>> 

      

10.3.1 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας έως και 8 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
20 350,00 € 7.000,00 € 

10.3.2 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας 9 έως και 12 σηματοδοτικών 
ομάδων 

>> 
9 350,00 € 3.150,00 € 

10.3.3 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας 13 έως και 16 σηματοδοτικών 
ομάδων 

>> 
16 525,00 € 8.400,00 € 

10.3.4 
Για ρυθμιστή του Β’ Τομέα χωρητικότητας 9 έως 
και 12 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
1 350,00 € 350,00 € 

10.3.5 Για ρυθμιστές του Β’ Τομέα χωρητικότητας 13 έως 
και 16 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
4 525,00 € 2.100,00 € 

10.4 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 
τύπου 

>> 
      

10.4.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 403 65,00 € 26.195,00 € 

10.4.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 47 65,00 € 3.055,00 € 
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10.5 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων 
ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

>> 
      

10.5.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 53 387,00 € 20.511,00 € 

10.5.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5 387,00 € 1.935,00 € 

10.6 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
αναμεταδοτών για αισθητήρες ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 

>> 
      

10.6.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 213 160,00 € 34.080,00 € 

10.6.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 22 160,00 € 3.520,00 € 

10.7 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση πινακίδων 
μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 

>> 
5 3.200,00 € 16.000,00 € 

10.8 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ανιχνευτών 
κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth 

>> 
12 290,00 € 3.480,00 € 

11 Παραδοτέο Π2.3α Παραλαβή εξοπλισμού ΕΣΜ         

11.1 

Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση 
της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA, συμβατού 
με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού 
Τομέα, παραγωγής μηνυμάτων με την τρέχουσα 
ένδειξη και διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών 
(time-to-green, time-to-red) και την διαβίβασή 
τους στην Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου  

34996000-5 

7 3.150,00 € 22.050,00 € 

11.2 

Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση της 
συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για την 
παραγωγή μηνυμάτων SPAT/MAP με την 
τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτ. 
σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red)  

64226000-6 

1 45.000,00 € 45.000,00 € 

12 
Παραδοτέο Π2.3β Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των Συνεργατικών ΕΣΜ 

64226000-6 
      

12.1 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση εξοπλισμού 
πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής 
υπηρεσίας GLOSA, συμβατού με τους ρυθμιστές 
κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα, παραγωγής 
μηνυμάτων με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια 
των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-
red) και την διαβίβασή τους στην Ανώτερη 
Βαθμίδα Ελέγχου  

>> 

7 350,00 € 2.450,00 € 

12.2 

Εργασίες διασύνδεσης της Ανώτερης Βαθμίδας 
με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης VMS, για την 
εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων και 
ανάπτυξη βιβλιοθηκών μηνυμάτων VMS 

>> 

1 13.000,00 € 13.000,00 € 

13 
Παραδοτέο Π2.4α Ενδιάμεση Λειτουργική 
έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ 

64226000-6 
      

13.1 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Κεντρικού Τομέα με την 
Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1 15.900,00 € 15.900,00 € 

13.2 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή με την 
Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1 15.900,00 € 15.900,00 € 
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13.3 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Β’ Τομέα με την Ανώτερη 
Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1 15.900,00 € 15.900,00 € 

14 
Παραδοτέο Π2.4β Τελική Λειτουργική έκδοση 
ενοποίησης ΚΕΚ 

64226000-6 
      

14.1 

Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του 
Κεντρικού Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα 
Ελέγχου 

>> 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

14.2 
Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού 
Τσιμισκή με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 
1 2.000,00 € 2.000,00 € 

14.3 
Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ 
Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

15 
Παραδοτέο Π2.5α Ενδιάμεση Λειτουργική 
έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ 

34996000-5 
      

15.1 Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης 
Βαθμίδας Ελέγχου 

>> 
1 53.000,00 € 53.000,00 € 

16 Παραδοτέο Π2.5β Τελική Λειτουργική έκδοση 
κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ 

64226000-6 
      

16.1 Παραμετροποίηση λογισμικού υποστήριξης της 
Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου 

>> 
1 125.000,00 € 125.000,00 € 

17 Παραδοτέο Π3.1 Αξιολόγηση επιπτώσεων 
λειτουργίας συστήματος 

64226000-6 
      

17.1 
Λειτουργία και αξιολόγηση λειτουργίας 
ενοποιημένου συστήματος  

>> 
1 15.000,00 € 15.000,00 € 

18 Παραδοτέο Π3.2 Δράσεις εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικό υλικό 

64226000-6 
      

18.1 
Εκπαίδευση, προβολή και δημοσιότητα του 
ενοποιημένου συστήματος. 

>> 
1 8.002,32 € 8.002,32 € 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 2.024.165,32 € 

 

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

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

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την 
ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με 
την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται κατά την εκτέλεσή της. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα 
μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες 
γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά 
τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή 
επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες 
τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο 
υπογραφής του Συμφωνητικού. 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το προσωπικό 
που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα οχήματα που θα 
απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα 
όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που 
αφορούν την παροχή της προμήθειας. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες που 
προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της προμήθειας με υπαιτιότητα του Αναδόχου, καθώς και 
έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από 
αυτές ή σε σχέση με αυτές. 

8. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας θα 
διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του 
κοινού. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά το στάδιο της παροχής των προβλεπόμενων συναφών στην παρούσα 
σύμβαση προμήθειας/ υπηρεσιών, προς ασφαλή καθοδήγηση των οχημάτων και πεζών, να 
συμμορφώνεται σε τυχόν εκδοθείσα, με μέριμνα της Υπηρεσίας, σχετική άδεια προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τις αρμόδιες αρχές, να τοποθετεί και να επιμελείται της διατήρησης των 
απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών ανακλαστικών πινακίδων και λοιπών σημάτων για την 
απρόσκοπτη και την ασφαλή κυκλοφορία επί της οδού, των παρακαμπτηρίων προσπελάσεων και γενικά 
επί όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων κατά την μέρα και την νύχτα, σε εφαρμογή της ισχύουσας 
Νομοθεσίας. 

10. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την προμήθεια με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 
νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν 
την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη 
όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν. 

11. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και 
ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά: κράνη, γυαλιά 
προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ. 

12. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων 
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά 
όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από 
αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 
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13. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 

14. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση του 
εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή της προμήθειας και 
ευθύνεται για κάθε ζημία του. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να επισκέπτονται του 
χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον εξοπλισμό. 

15. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
16. Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 

δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του  διατίθεται από  την  

Υπηρεσία, για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε  

τρίτους,  λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δέντρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού 

των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

17. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την παροχή των υπηρεσιών να συμμορφώνεται πλήρως προς την 

εγκύκλιο Υ.Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192 (εγκύκλιος Α213/5-5-1975) για την προστασία του περιβάλλοντος. 

18. Δεν θα κοπεί κανένα δένδρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να δοθεί η 

έγκριση ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο θα έχουν σημειωθεί τα 

δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν. 

19. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού  

περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη της παροχής των υπηρεσιών (ή από 

τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο ανάδοχος ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε 

ευθυνών που να μπορούν να προκύψουν γι αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα 

έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με 

δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας. 

20.  Επισημαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΕΕΕΣ  

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

http://www.hsppa.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Άλλες Δηλώσεις  &  Στοιχεία (υπομνήματα) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:  ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των κύριων συμβάσεων προμήθειας ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα στην 3-ετία 2015 έως 2017. (παραγρ. 2.2.9.2.(Β.4), περίπτ. α΄ της διακήρυξης. 
 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Προμηθευτή» για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΑΓΩΝ.: …../ …./ 201..  
 

Α/      
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή 
ΣΥΝΟΠΤ. ΠΕΡΙΓΡ. ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ                                                                                          

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΔΟΣ. ή 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ          

Φ.Σ. ΟΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΥΠΟΙ   
ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΤΗΛΕΜ. 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΣΥΜΒ. ή 

ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΔ 

ΠΕΡΑΣ  
ΣΥΜΒΑΣ. ή 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ     

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015             

               

               

         

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016            

               

               

         

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017            

               

              

         

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

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

Ο διαγωνιζόμενος 
 
 
 

(Ψηφ. υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:  ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τον  μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών των κύριων συμβάσεων 
προμήθειας ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα κατά την 3-ετία 2015 έως 
2017, στον τομέα  που καλύπτεται από την σύμβαση  (παραγρ. 2.2.9.2.(Β.3), περίπτ β΄ της διακήρυξης) 
 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Προμηθευτή» για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΑΓΩΝ.: …../ …./ 201..  
 

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Α
/                 
Α 

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

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΙΘ.ΤΙ
ΜΟΛΟΓ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΤΙΜΟΛ. 

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΕΙΤΕ 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒ.                        
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛ.  
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 

ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ» 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015            

         

                 

         

         

                 

                 

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016            

         

                 

         

         

                 

                 

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017            

         

         

         

         

                 

                 

 ΣΥΝΟΛΟ «ΕΙΔΙΚΟΥ» ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3-ΕΤΙΑΣ:  

 ΜΕΣΟΣ «ΕΙΔΙΚΟΣ» ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:  

 
ΣΥΝΗΜΜ. 
Αντιγρ.Τιμολογίων, φύλλα …… 

 

Θεσσαλονίκη …/…/20…. 
Ο διαγωνιζόμενος 

 
 

(Ψηφιακή υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλα Τεχνικής Συμμόρφωσης 

 

Α!  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» ο διαγωνιζόμενος οικονομικός 
φορέας υποβάλλει ηλεκτρονικά, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού, όλα τα ζητούμενα στη συνέχεια του παρόντος Α! μέρους στοιχεία και αρχεία που αφορούν 
την Τεχνική προσφορά του, συμπεριλαμβανομένων και των  «Φύλλων Τεχνικής Συμμόρφωσης» του 
υλικού και λογισμικού εξοπλισμού του εξοπλισμού που  τούτος προτίθεται να προμηθεύσει. Τα εν λόγω   
στοιχεία και αρχεία στην συνέχεια προσκομίζονται απ’ αυτόν  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή. Στο Β!! μέρος του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V παρατίθενται 
υποδείγματα ορισμένων εκ των ως άνω υποβλητέων στοιχείων, προκειμένου ο διαγωνιζόμενος να τα 
λάβει υπόψη του και να τα συμπληρώσει κατάλληλα κατά την υποβολή τους. Τα εν λόγω υποδείγματα 
έχουν αναρτηθεί, μαζί με τα αντίστοιχα υπόλοιπα απαιτούμενα της παρούσας διακήρυξης,  σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  
Αναλυτικότερα: 
1) Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Επισημαίνεται ότι με τα 
στοιχεία που ο διαγωνιζόμενος θα συμπεριλάβει στην υπόψη ηλεκτρονική φόρμα, θα προσδιορίζονται 
δεσμευτικά  αφενός τα  είδη που τούτος προτίθεται να προμηθεύσει και αφετέρου οι ανθρώπινοι πόροι 
(στελέχωση της «ομάδας έργου») και οι αντίστοιχοι υλικοί (τεχνικά μέσα) που τούτος σκοπεύει να 
διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου της σύμβασης,  
Συνεπακόλουθα ο ηλεκτρονικός φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου οφείλει να 
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου να τεκμηριωθεί η τεχνική πληρότητά της (της 
Προσφοράς): 
α) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, υπογεγραμμένη ψηφιακά και 
συμπληρωμένη σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα υπ’ αριθ. 1, στην οποία θα ορίζοντ αι απ’ αυτόν 
δεσμευτικά οι Βιομηχανικοί Οίκοι παραγωγής και οι τύποι των αναφερόμενων στο παραπάνω 
υπόδειγμα προϊόντων  τα οποία τούτος πρόκειται να  προμηθεύσει στο πλαίσιο των απαιτήσεων των 
συμβατικών τευχών της Μελέτης, καθώς και h χώρα καταγωγής τούτων. Ο δηλών, εφόσον 
κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευάσει το κατά περίπτωση προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της, 
άλλως η προσφορά του θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον τούτος δεν πρόκειται να  
κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην παρούσα δήλωσή 
του θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το κατά περίπτωση 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επί πλέον ο διαγωνιζόμενος οικονομικός 
φορέας, πρέπει να δηλώνει ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 
οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός 
της έχει αποδεχθεί έναντι αυτού (του προσφέροντος) την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, 
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδο χή.  
β) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, στην οποία τούτος θα αναφέρει 
δεσμευτικά  την εκ μέρους του διάθεση ανθρωπίνων πόρων, ήτοι την προβλεπόμενη στελέχωση της 
«ομάδας έργου» για την εκτέλεσή της σύμβασης, την οποία (στελέχωση) οφείλουν να διατηρούν σε 
όλη την διάρκεια αυτής ο διαγωνιζόμενος, είτε αθροιστικά τα μέλη διαγωνιζόμενης Ένωσης και η 
σύνθεση της οποίας (σε επιστημονικά στελέχη και λοιπό τεχνικό προσωπικό) θα πρέπει κατ’ ελάχιστο 
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγρ. 2.2.6.β της διακήρυξης. Στην  υπόψη δήλωση που θα 
υπογράφεται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, θα αναφέρεται επίσης 
συνοπτικά η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των μελών της υπόψη ομάδας . 
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γ) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα, στην οποία τούτος θα αναφέρει 
δεσμευτικά τα  τεχνικά μέσα που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι ότι:  
     γα) Διαθέτει τα μέσα που είναι απαραίτητα για την τεχνολογική αναβάθμιση αλλά και την ενσωμάτωση 

του εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA, σε υφιστάμενους 
ρυθμιστές κυκλοφορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: εργαστήριο με δοκιμαστήρια των υφιστάμενων 
ρυθμιστών κυκλοφορίας που προβλέπεται να αναβαθμιστούν με σκοπό τον έλεγχο των ηλεκτρονικών 
μονάδων και την εξομοίωση της λειτουργίας τους, λογισμικά πακέτα για τον προγραμματισμό τους 
κ.λ.π..  

 γβ) Έχει εξασφαλίσει την τεχνική υποστήριξη των αντίστοιχων Βιομηχανικών Οίκων κατασκευής των 
προς ενοποίηση τριών υφιστάμενων Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Π.Σ.Θ., για την ανάπτυξη των λογισμικών  διεπαφής και την ενσωμάτωσή τους στα 
τρία υφιστάμενα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Π.Σ.Θ. με 
σκοπό τη διασύνδεσή τους προς την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου. 

Εναλλακτικά, εφόσον ο οικονομικός φορέας δε διαθέτει τους τεχνικούς πόρους των ως άνω εδαφίων α 
και β, πρέπει να αναφέρει τις ενέργειες, στις οποίες υπόσχεται ότι θα προβεί για τη διασφάλιση της 
έγκαιρης διάθεσης τούτων, δηλώνοντας παράλληλα -επί ποινή αποκλεισμού- την σκοπούμενη πηγή 
εφοδιασμού του (τον βιομηχανικό Οίκο παραγωγής τους). Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφορά των 
σκοπούμενων ενεργειών του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται με στοιχεία που τούτος 
οφείλει να υποβάλει με την Τεχνική του Προσφορά, η βασιμότητα των οποίων (των στοιχείων) θα 
τεκμαίρεται κατά την αιτιολογημένη κρίση της αναθέτουσας αρχής. 
Εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόμενες ενώσεις οικονομικών φορέων, η παρούσα απαίτηση για την 
διασφάλιση των τεχνικών πόρων εκ μέρους της ένωσης, μπορεί σε ότι αφορά το σύνολό του υπό 
ενοποίηση εξοπλισμού, να ικανοποιείται και αθροιστικά από τα καθέκαστα μέλη της. 
δ) Υποσχετική Επιστολή ή Δήλωση προς την αναθέτουσα αρχή, με αναφορά στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του προτεινόμενου Βιομηχανικού Οίκου 
παραγωγής του διακομιστή επικοινωνίας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης του Β! Τομέα, περί συμβατότητας του συγκεκριμένου προϊόντος με τους 
υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β! Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 5.4 της Τεχν. 
Περιγραφής. 
ε) Υποσχετικές Επιστολές ή Δηλώσεις προς την αναθέτουσα αρχή, με αναφορά στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό, υπογεγραμμένες -κατά περίπτωση- από το νόμιμο εκπρόσωπο έκαστου εκ των τριών 
Βιομηχανικών Οίκων κατασκευής των προς ενοποίηση Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης της Μ.Ε.Θ.,  στις οποίες (επιστολές ή δηλώσεις) τούτοι να επιβεβαιώνουν τη 
δέσμευση τους για την εμπρόθεσμη παράδοση προς τον διαγωνιζόμενο του αναγκαίου γνήσιου 
εξοπλισμού και των συναφών ανταλλακτικών,  με σκοπό την τεχνολογική αναβάθμιση και την 
ενσωμάτωση του εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA στους 
υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6.δ της διακήρυξης.   
στ) Υποσχετικές Επιστολές ή Δηλώσεις προς την αναθέτουσα αρχή, με αναφορά στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό, υπογεγραμμένες -κατά περίπτωση- από το νόμιμο εκπρόσωπο έκαστου εκ των τριών 
Βιομηχανικών Οίκων κατασκευής των προς ενοποίηση Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης της Μ.Ε.Θ.,  στις οποίες (επιστολές ή δηλώσεις) τούτοι να επιβεβαιώνουν τη 
δέσμευση τους για παροχή τεχνικής υποστήριξης προς το διαγωνιζόμενο με σκοπό την ανάπτυξη των 
λογισμικών διεπαφής και την ενσωμάτωσή τους στα τρία υφιστάμενα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο της 2.2.6.γ διακήρυξης.   
Σχετικά με τα ως άνω εδάφια β΄ έως δ΄, γίνεται μνεία ότι οι παραπάνω Υποσχετικές Επιστολές ή 
Δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των τριών Βιομηχανικών Οίκων κατασκευής των προς ενοποίηση 
Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της Μ.Ε.Θ., εάν είναι 
διατυπωμένες σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, οφείλουν να συνοδεύονται από επίσημα 
επικυρωμένη μετάφραση, κατά τις ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.  
ζ)  Ενημερωτικά έντυπα (Brochures) ή/και εγχειρίδια χρήσης (User manuals) των υπό προμήθεια 
προϊόντων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την περιγραφή τους και τα βασικά τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά, προκειμένου τούτα να μπορούν να συγκριθούν με τις απαιτήσεις της Μελέτης και να 
αξιολογηθούν αντίστοιχα από την Ε.Δ.. Τα έντυπα εάν δεν είναι διατυπωμένο στην Ελληνική είτε στην 
Αγγλική γλώσσα, οφείλει να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα 
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κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος, σε αντιστοιχία –κατά το εφικτό- προς τα 
ερωτήματα προς απάντηση των «Φύλλων Τεχνικής Συμμόρφωσης», περί των οποίων το επόμενο 
εδάφιο στ΄ . 
η) Τα παρακάτω «Φύλλα Τεχνικης Συμμορφωσης» των υπό προμήθεια ειδών, υπογεγραμμένα 
ψηφιακά από τον διαγωνιζόμενο και συμπληρωμένα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το παρακάτω 
αντίστοιχο υποδείγματα υπ’ αριθ. 2 έως 12, τα οποία (είδη) τούτος δηλώνει, κατά το ως άνω εδάφιο 
α΄ και την παράγρ. 2.4.3.2.1 της διακήρυξης, ότι θα προμηθεύσει ή/ και –εφόσον πρόκειται περί  
παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη λογισμικού- θα παραδώσει, για την εκτέλεση της σύμβασης. Η 
αναλυτική συμπλήρωση των υπόψη Φύλλων Τεχνικής Συμμόρφωσης, οφείλει να πραγματοποιηθεί 
σε πλήρη αντιστοιχία προς τα λοιπά στοιχεία των ως άνω εδαφίων (α) έως (δ). 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Επισημαίνεται επίσης ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία «Τεχνικής Προσφοράς» που 
έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της προθεσμίας των 3 ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους 
υποβολής, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί -συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  
 
Β! ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 :  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τους προτεινόμενους από τον οικονομικό φορέα 
κατασκευαστικούς Οίκους  παραγωγής και τους τύπους των προσφερόμενων προϊόντων (παράγρ. 
2.4.3.2.1  της  διακήρυξης). 
 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «αναδόχου προμηθείας» για την δημόσια σύμβαση: 
«ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» 
ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΑΓΩΝ.: …../ …./ 201.. 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  
 

Ο υπογεγραμμένος ...................... ............................... .κάτοικος ………………..  με την ιδιότητα του νόμιμου 
εκπροσώπου της Επιχείρησης ................................................ με έδρα.............................. συμμετέχουσας 
στον διαγωνισμό προς ανάδειξη «αναδόχου προμηθείας» για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΈΛΕΓΧΟΥ», διενεργούμενο από από την Περιφέρεια  
Κεντρ. Μακεδονίας/ Δ.Τ.Ε.  την .../.../201.. και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2 και τους Γενικούς   
Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, 

δηλώνω υπεύθυνα 
ότι από την Επιχείρηση που εκπροσωπώ, ο-οι βιομηχανικός-οί Οίκος-οι που προτείνεται-ονται να είναι ο-
οι παραγωγός-οί των προβλεπόμενων από την Μελέτη προς προμήθεια ειδών και η αντίστοιχη 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία τούτα θα κατασκευασθούν, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης αυτής, 
έχουν ως ακολούθως: 
(i) Για το «Λογισμικό υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου» (άρθρο A.1 των Τεχν. Προδιαγρα- 

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

 (ii)    Για τον «Διακομιστή επικοινωνίας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής    
        Σηματοδότησης του Β! Τομέα» (άρθρο Α.2 των Τεχν. Προδιαγραφών), ο Οίκος   ………………………………           
         με έδρα …………………………., τύπος …………………………………… . 
        Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(iii)   Για τον «Εξοπλισμό πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA» (άρθρο A.3 των  
        Τεχν. Προδιαγραφών), ο Οίκος  …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος  
        …………………………………… 
        Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(iv)   Για την «Ασύρματη μονάδα διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για την επικοινωνία του με το  
        αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης» (άρθρο A.4 των Τεχν. Προδιαγραφών), ο Οίκος   
        …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος ……………………………………  
       Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ……………………………………….  

(v)    Για την «Ενσύρματη μονάδα διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας του με το αντίστοιχο Κέντρο  
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        Φωτεινής Σηματοδότησης» (άρθρο Α.5 των Τεχν. Προδιαγραφών), ο Οίκος  ………………………………, με  
        έδρα …………………………., τύπος …………………………………… 
        Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(vi)   Για τον “Ασύρματο Αισθητήρα Ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου” (άρθρο  A.7 του των Τεχν.   
        Προδιαγραφών), ο Οίκος  …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος   …………………   
        Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ……………………………………….   

 (vii)  Για την «Ασύρματη Μονάδα Διεπαφής (Access Point) αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού  
        τύπου» (άρθρο Α.8 των Τεχν. Προδιαγραφών), ο Οίκος  …………………………………………., με έδρα  
        …………………………., τύπος …………………………………… 
        Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(viii) Για τον «Ασύρματο Αναμεταδότη για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου» (άρθρο  
        A.9 των Τεχν. Προδιαγραφών) ο Οίκος  …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος  
        …………………………………… 
        Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(ix)   Για τις «Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)», τύπου Α και Β, (άρθρο A.10 των Τεχν. Προδια- 
         γραφών) ο Οίκος  ……………………………, με έδρα …………………………., τύπος   ……………………… και  …………….         
         ……………………. 
        Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ……………………………………….        

 (x)    Για τον «ανιχνευτή κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth» (άρθρο A.11 των Τεχν. Προδιαγραφών)  
        ο Οίκος  …………………………………………., με έδρα …………………………., τύπος         …………………………………… 
        Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

(xi)   Το «Λογισμικό για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για την παραγωγή μηνυμά- 
        των SPAT/MAP» (άρθρο B.4 των Τεχν. Προδιαγραφών) θα αναπτυχθεί όπως προβλέπεται στις   
        συμβατικές  Προδιαγραφές και θα διαθέτει τις ιδιότητες που αναφέρονται  στο «Φύλλο Τεχνικής  
        Συμμόρφωσης»  (υπόδειγμα Νο 12). 
        Επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του προϊόντος & τόπος εγκ/σης αυτής: ………………………………………. 

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

Επισυνάπτω επίσης στην παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση Υποσχετικές επιστολές* (ή Δηλώσεις), με 
αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, υπογεγραμμένες  από τους νόμιμους εκπροσώπους των 
αρμόδιων (όπως διευκρινίζεται αντίστοιχα στις παρακάτω Παρατηρήσεις) βιομηχανικών Οίκων, στην 
οποία –κατά περίπτωση- τούτοι δηλώνoυν τα ακόλουθα: 

α) Για την περίπτωση (ii), ήτοι για τον «διακομιστή επικοινωνίας του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β! Τομέα»,  ότι ο προτεινόμενος βιομηχ. 
Οίκος, παραγωγός τούτου, εγγυάται την συμβατότητα του συγκεκριμένου προϊόντος με τους 
υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β! Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 5.4 της Τεχν. 
Περιγραφής. 
β) Για την περίπτωση (iii), ήτοι για τον «Εξοπλισμό πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής 
υπηρεσίας GLOSA», ότι ο κατά περίπτωση αρμόδιος  βιομηχ. Οίκος δεσμεύεται για την παράδοση 
προς τον διαγωνιζόμενο του κατάλληλου γνήσιου εξοπλισμού, με σκοπό την τεχνολογική 
αναβάθμιση και την ενσωμάτωση τούτου στον εξοπλισμό πεδίου και αντικείμενο την υλοποίηση 
της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA στους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας  του 
αντίστοιχου Κέντρου, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6.4 της διακήρυξης.**  
γ) Ότι ο κατά περίπτωση αρμόδιος βιομηχ. Οίκος, επιβεβαιώνει την δέσμευσή του για παροχή 
τεχνικής υποστήριξης προς το διαγωνιζόμενο με σκοπό την ανάπτυξη  του λογισμικού διεπαφής 
και την ενσωμάτωσή τούτου στο αντίστοιχο (κατασκευής του) Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης, εκ των τριών υφισταμένων στο Π.Σ.Θ., σύμφωνα με το 
άρθρο της 2.2.6.γ διακήρυξης.**    

      δ) Ενημερωτικα έντυπα και λοιπά τεχνικά στοιχεία (εχχειρίδια χρήσης, περιγραφές κ.λ.π.) του   
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       Κατασκευαστικού Οίκου των παραπάνω Προϊόντων (i) έως (x) ***  
                                                                                                                   Θεσσαλονίκη  …/ …/ 201.. 

                                                                                                                  Ο διαγωνιζόμενος 
                                                                                                                  

                                                                                                                      (Ψηφιακή υπογραφή) 
Παρατηρήσεις: 
*  Η παραπάνω υποσχετική επιστολή ή δήλωση του Βιομηχανικού Οίκου παραγωγής  του λογισμικού 
του Σ.Τ.Ε.Ε., εάν είναι ξενόγλωση, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 
**  Οι υπόψη δηλώσειςη θα υποβληθούν από έκαστο εκ των τριών βιομηχ. Οίκων, κατασκευαστές των 
Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Π.Σ.Θ. ,  
*** Τα προς υποβολή ενημερωτικά έντυπα,  εάν είναι ξενόγλωσα (σε άλλη γλώσσα πλην της      
Αγγλικής) να συνοδεύεται από μετάφραση στην Ελληνική, σε ότι αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτη -    
     ριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του προσφερόμενου «Λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου» (παράγρ. 
2.4.3.2.6  της  διακήρυξης). 

 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη «αναδόχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6 και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι το προσφερόμενο από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο A.1 των Τεχν. Προδιαγραφών, «Λογισμικό υποστήριξης της Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου» διαθέτει τα 
τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 
 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Να έχει εγκατασταθεί κατ’ ελάχιστο σε μία ευρωπαϊκή πόλη κατά την τελευταία 
τριετία 2015 έως 2017. 

 
 

 

2 
Να έχει εγκατασταθεί κατ’ ελάχιστο σε πλήθος ρυθμιστών κυκλοφορίας 
τουλάχιστον ίσο προς τον αριθμό των ρυθμιστών που προβλέπεται να 
ενταχθούν στην Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης. 

 
 

 

3 

Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω δικτύου LAN με Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου 

φωτεινής σηματοδότησης τρίτων κατασκευαστών, μέσω ευρέως διαδεδομένου 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας ανοιχτής αρχιτεκτονικής (OCIT-C ή/και DATEX) 

συμβατό με τα υφιστάμενα Κέντρα Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης για 

εφαρμογές διαχείρισης κυκλοφορίας.  

 

 

 

4 

Δυνατότητα εκπόνησης και βελτιστοποίησης στρατηγικών ολοκληρωμένης 

διαχείρισης της κυκλοφορίας που θα επιτυγχάνουν κατ’ ελάχιστον:  

- την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας σε επιλεγμένες διαδρομές, 

άξονες ή περιοχές,  

- τη βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και άξονες,   

- την ενημέρωση των μετακινούμενων, μέσω των Πινακίδων Μεταβλητών 
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Μηνυμάτων και υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 

(C-ITS),  

- την επαναδρομολόγηση των μετακινούμενων (re-routing) και την  

- εφαρμογή σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας. 

5 
Δυνατότητα εκ των προτέρων αξιολόγησης των στρατηγικών διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και των επιπτώσεών τους με χρήση κατάλληλων μεθόδων και 
προτύπων. 

 
 

 

6 
Δυνατότητα επιλογής και εφαρμογής των στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 
με χρήση μαθηματικών σχέσεων και ελεύθερου προγραμματισμού. 

 
  

7 

Δυνατότητα παρακολούθησης του εξοπλισμού πεδίου: 
- την κατάσταση λειτουργίας των ρυθμιστών κυκλοφορίας 
- τα δεδομένα των ανιχνευτών κυκλοφορίας  
- την κατάσταση λειτουργίας των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων 
- την κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων πληροφόρησης 

μετακινούμενων και Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών 
- τα τρέχοντα προγράμματα σηματοδότησης των σηματοδοτούμενων κόμβων 

 
 

 

8 

Δυνατότητα παρακολούθησης μετρήσιμων δεικτών: 

- Χρονοσειρές  φόρτου και σημειακής ταχύτητας 

- Χρόνοι διαδρομής  
- Μέση ταχύτητα κυκλοφορίας οχημάτων 
- Συνθετικοί δείκτες απόδοσης λειτουργίας που λαμβάνουν υπόψη τη ροή και 

τη χωρητικότητα 

 
 

 

9 
Δυνατότητα διασύνδεσης με κατάλληλη εφαρμογή Ενημέρωσης 
Μετακινούμενων, μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η διαχείριση των 
Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων.  

 
 

 

10 

Δυνατότητα ομογενοποίησης, επεξεργασίας/ανάλυσης και αποθήκευσης 
δεδομένων κυκλοφορίας και δημιουργίας ηλεκτρονικών αναφορών των 
μετρήσεων κυκλοφορίας που έχουν καταγραφεί στους κόμβους και 
αποθήκευσης των δεδομένων με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου. 

 
 

 

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

11 
Πρόσβαση χρηστών μέσω κατάλληλων και ασφαλών διεπαφών και υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

   

12 
Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών, ρόλων και επιπέδων πρόσβασης στις 
λειτουργίες του συστήματος. 

   



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 24 

 

13 
Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές πηγές (συστήματα/υπηρεσίες) 
δεδομένων κυκλοφορίας και κινητικότητας. 

   

14 
Τήρηση όλων των τρεχουσών κανόνων, κανονισμών και απαιτήσεων για την 
ασφάλεια στην ανταλλαγή δεδομένων και για τη διασφάλιση της προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

  
 

15 Δυνατότητα απομακρυσμένης συντήρησης και αναβάθμισης.    

16 
Φιλικό προς τον χρήστη γραφικό περιβάλλον λειτουργίας με παροχή οδηγιών 
λειτουργίας καθώς και βοηθητικών μενού για τους χρήστες. 

   

17 
Υποστήριξη τελευταίων εκδόσεων ευρέως χρησιμοποιούμενων λειτουργικών 
συστημάτων (Windows ή Linux). 

   

18 
Δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των παραμέτρων του λογισμικού από τον 
χρήστη μέσω κατάλληλων διεπαφών. 

   

19 
Παροχή όλων των μενού κατ’ ελάχιστον στην αγγλική γλώσσα (επιθυμητά και 
στην ελληνική γλώσσα). 

   

      
                                                                                         Θεσσαλονίκη       /    /     

                                                                                                 Ο υπευθύνως δηλών   
 

                (Ψηφιακή υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του προσφερόμενου «Διακομιστή επικοινωνίας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και    
                            Ελέγχου  Φωτεινής Σηματοδότησης του Β! Τομέα» (παράγρ. 2.4.3.2.6  της  διακήρυξης). 
 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6 και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι ο προσφερόμενος από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο Α.2 των Τεχν. Προδιαγραφών, «Διακομιστής επικοινωνίας του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β! Τομέα» διαθέτει τα τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο 
παρακάτω  Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 
 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Συγχρονισμός των ωρολογιακών διατάξεων των διασυνδεδεμένων ρυθμιστών με 
αυτό του διακομιστή    

2 
Αποστολή εντολών για την εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης από τα 
ενταμιευμένα στη μνήμη των ρυθμιστών (plan selection)    

3 Λήψη των μηνυμάτων των βλαβών από τους ρυθμιστές σε πραγματικό χρόνο    

4 
Λήψη των μετρήσεων κυκλοφορίας (φόρτος, ποσοστό κατάληψης, μέση 
ταχύτητα) που αποστέλλουν οι ρυθμιστές 

   

5 Λήψη της τρέχουσας ένδειξης των φωτεινών σηματοδοτών των ρυθμιστών    

6 
Λήψη της πρόβλεψης της διάρκειας της τρέχουσας ένδειξης των φωτεινών 
σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) των ρυθμιστών για την εφαρμογή της 
συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA 

  
 

7 
Βάση Δεδομένων για την αποθήκευση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των 
εγκαταστάσεων, των βλαβών των ρυθμιστών και των μετρήσεων κυκλοφορίας    
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8 
Λήψη είτε/και αποστολή των προγραμμάτων σηματοδότησης στους ρυθμιστές 
μέσω του διακομιστή    

9 

Αποστολή εντολών προς τους ρυθμιστές για αφή, σβέση, θέση σε κατάσταση 
αναλαμπής, αλλαγή τρέχοντος προγράμματος και τρόπου λειτουργίας (τοπικού 
ή κεντρικού, με επενέργεια από την κυκλοφορία ή με προγράμματα σταθερών 
χρόνων) 

 

 

 

10 
Πρόσβαση στο μενού των ρυθμιστών για τη διάγνωση βλαβών και τη 
διαμόρφωση των παραμέτρων του προγραμματισμού των ρυθμιστών  

 
 

11 
Λήψη των ψηφιακών αρχείων από τη μνήμη των ρυθμιστών, όπως του 
ιστορικού λειτουργίας, των διαγνωστικών αρχείων των βλαβών, των αρχείων 
μετρήσεων κυκλοφορίας κ.λ.π. 

 
 

 

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

12 
Επικοινωνία με τους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β! Τομέα, 
παραγωγής του Βιομηχανικού Οίκου SCAE, μέσω συμβατού πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας 

   

13 
Η επικοινωνία των ρυθμιστών με τον διακομιστή θα υλοποιείται μέσω του 
διαδικτύου, θα είναι τύπου TCP/IP, σε πραγματικό χρόνο και με μόνιμο/συνεχή 
τρόπο 

 
 

 

14 
Η σύνδεση των ρυθμιστών με το διαδίκτυο θα υλοποιείται μέσω δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας, τύπου GPRS/3G     

15 

Λειτουργικό σύστημα με λειτουργικότητα διακομιστή (Windows Server) 

Επεξεργαστή 8πλου πυρήνα 

Μνήμη RAM χωρητικότητας 2x16Gb 

4 σκληρούς δίσκους τύπου SAS10K, χωρητικότητας 300Gb 

1 σκληρός δίσκος τύπου SAS10K, χωρητικότητας 1 Tb για backup 

2 τροφοδοτικές διατάξεις κατάλληλης ισχύος 

Κάρτα δικτύου Ethernet 1Gb 

Οθόνη 22’’, πληκτρολόγιο, ποντίκι 

Μονάδα αδιάλειπτης παροχής UPS 3.000VA 

 

 

 

      
                                           Θεσσαλονίκη          /    /     

           Ο υπευθύνως δηλών 
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               (Ψηφιακή υπογραφή) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του προσφερόμενου «Εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας 
GLOSA» (παράγρ. 2.4.3.2.6  της  διακήρυξης). 

 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6 και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι ο προσφερόμενος από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο A.3 των Τεχν. Προδιαγραφών, «Εξοπλισμός πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας 
GLOSA» διαθέτει τα τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Ασύρματη επικοινωνία μέσω ασφαλούς διόδου VPN, (δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
GPRS/2G/3G) της συσκευής και την Ανώτερη Βαθμίδα για τη μετάδοση 
δεδομένων. 

 
 

 

2 

Συλλογή δεδομένων και παραγωγή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο με την 

τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτεινών σηματοδοτών και διαβίβαση σε 

Ανώτερη βαθμίδα. 

 
 

 

3 
Συμβατότητα με τους αντίστοιχους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Α’ 

Τομέα, στους οποίους θα εγκατασταθούν ο εξοπλισμός 
   

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

4 GPRS/2G/3G cellular modem για την επικοινωνία με την Ανώτερη Βαθμίδα  
  

5 Επεξεργαστής ισχύος τουλάχιστον 1 GHz  
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6 
Τροφοδοσία με Ethernet 3 x 10/100 MBit Ethernet (RJ45), 48V DC, συμβατό με 
802.3at Power-over-Ethernet (PoE+)    

7 
Διεπαφή χρήστη μέσω web με δυνατότητες εύκολης ρύθμισης και παροχής 
διαγνωστικών εργαλείων 

   

8 
Εξωτερικό περίβλημα με αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C ως 85°C. Συμβατό με 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9227 και του προτύπου NEMAX / IP67.    

9 Μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος 18W     

10 Συνδέσεις συμβατές με τις απαιτήσεις του προτύπου IP67    

      
                                                                                        Θεσσαλονίκη       /     /     

                                                                                                     Ο υπευθύνως δηλών 
 
 

 (Ψηφιακή υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της προσφερόμενης «Ασύρματης μονάδας διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για την επικοινωνία 
του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης»  (παράγρ. 2.4.3.2.6  της  διακήρυξης). 

 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ.2.4.3.2.6  και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι η προσφερόμενη από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο A.4 των Τεχν. Προδιαγραφών, «Ασύρματη μονάδα διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 
επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης» διαθέτει τα τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται 
πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 
 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας μέσω συστήματος επικοινωνίας CANTO 
GPRS με τον κεντρικό υπολογιστή διαχείρισης κυκλοφορίας τύπου Siemens Scala  

 
 

2 
Δυνατότητα δημιουργίας ασύρματης διεπαφής μέσω συστήματος επικοινωνίας 
CANTO GPRS 

 
 

 

3 
Δυνατότητα λήψης εντολής αλλαγής προγράμματος, αφής-σβέσης κόμβου μέσω 
συστήματος επικοινωνίας CANTO GPRS 

 
 

 

4 Δυνατότητα αποστολής κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου BEFA 15    

5 
Δυνατότητα αποστολής κατάστασης λειτουργίας ρυθμιστή κυκλοφορίας μέσω 
μέσω συστήματος επικοινωνίας CANTO GPRS 

 
 

 

6 Ταχύτητα σειριακής μετάδοσης: 10/100 Mbps    

7 Απόσταση μετάδοσης 100m    

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

8 Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S)    
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9 Ισχύς λειτουργίας: 10 V DC – 30 V DC    

10 Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 1,7 A    

11 Διαχείριση μέσω διεπαφής web    

      
                              Θεσσαλονίκη         /    /    

          Ο υπευθύνως δηλών 
 
 

                                                                                                                                                 (Ψηφιακή υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του προσφερόμενου «Ενσύρματη μονάδα διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας του με το αντίστοιχο 
Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης»  (παράγρ. 2.4.3.2.6  της  διακήρυξης). 
 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6  και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V  της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι η προσφερόμενη από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο Α.5 των Τεχν. Προδιαγραφών, «Ενσύρματη μονάδα διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας του με το 
αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης» διαθέτει τα τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω 
Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Δυνατότητα ενσύρματης επικοινωνίας ρυθμιστή κυκλοφορίας με κεντρικό 
υπολογιστή διαχείρισης κυκλοφορίας τύπου Siemens Scala  

 
 

2 Δυνατότητα δημιουργίας διεπαφής μέσω πρωτοκόλλου BEFA 15    

3 
Δυνατότητα λήψης εντολής αλλαγής προγράμματος, αφής-σβέσης κόμβου μέσω 

πρωτοκόλλου BEFA 15 
 

 
 

4 Δυνατότητα αποστολής κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου BEFA 15    

5 
Δυνατότητα αποστολής κατάστασης λειτουργίας ρυθμιστή κυκλοφορίας μέσω 

πρωτοκόλλου BEFA 15 
 

 
 

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

6 Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων: 2400bits/s3    

7 Ισχύς λειτουργίας: 5V +-5%    

8 Κατανάλωση ρεύματος: 100 mA    

                                                                                    Θεσσαλονίκη     /    /    
                                                                                      Ο υπευθύνως δηλών 

                                                                                                                                                                            (Ψηφιακή υπογραφή) 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 33 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7:  ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του προσφερόμενου “Ασύρματου Αισθητήρα Ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου” (παράγρ.    
                            2.4.3.2.6  της  διακήρυξης). 

 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6 και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V tης διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι ο προσφερόμενος από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο  A.7 των Τεχν. Προδιαγραφών, “Ασύρματος Αισθητήρας Ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου” 
διαθέτει τα τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 

 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Ανίχνευση κινούμενων και στάσιμων οχημάτων με μέτρηση του μαγνητικού 
πεδίου    

2 
Αυτόνομη λειτουργία χωρίς καλωδιακή σύνδεση για ηλεκτρική παροχή ή 
επικοινωνία    

3 Ρυθμιζόμενη ζώνη ανίχνευσης (τυπική διάσταση διαμέτρου 2 μέτρων) 
 

  

4 
Ασύρματη επικοινωνία με την Ασύρματη Μονάδα Διεπαφής (Access Point) και τον 
Ασύρματο Αναμεταδότη μέσω «ελεύθερης συχνότητας»  

 
  

5 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας του αισθητήρα περίπου 30 μέτρα 
 

  

6 Δυνατότητα παραμετροποίησης του αισθητήρα μέσω ηλ. υπολογιστή 
 

  

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

7 Τυπικές διαστάσεις αισθητήρα περίπου 8εκ μήκος x 8εκ πλάτος x 6εκ ύψος   
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8 Βαθμός προστασίας αισθητήρα IP65    

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

10 
Ενσωματωμένη μπαταρία, ικανή να υποστηρίζει τη αυτόνομη λειτουργία του 
αισθητήρα για πολυετή χρήση, με εκτιμώμενη ελάχιστη διάρκεια της τάξεως των 5 
ετών 

 
 

 

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

                   
                                                               Θεσσαλονίκη       /    /    

         Ο υπευθύνως δηλών  
 
          (Ψηφιακή υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8:  ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της προσφερόμενης «Ασύρματη Μονάδα Διεπαφής (Access Point) αισθητήρα ανίχνευσης οχημάτων   

                               μαγνητικού τύπου» (παράγρ.  2.4.3.2.6  της  διακήρυξης). 

 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6  και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι η προσφερόμενη από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο Α.8 των Τεχν. Προδιαγραφών, «Ασύρματη Μονάδα Διεπαφής (Access Point) αισθητήρα ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου» διαθέτει τα τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής 
Συμμόρφωσης. 
 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Ασύρματη επικοινωνία με τους τοπικούς μαγνητικούς αισθητήρες και/είτε με 
αναμεταδότες αυτών μέσω «ελεύθερης συχνότητας», στην ίδια συχνότητα που 
χρησιμοποιούν οι ασύρματοι μαγνητικοί αισθητήρες για μετάδοση δεδομένων   

 
 

 

2 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αισθητήρα περίπου 30 μέτρα    

3 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αναμεταδότη περίπου 150 μέτρα 
 

  

4 
Δυνατότητα διασύνδεσης με τους υφιστάμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας, 
παραγωγής των Βιομηχανικών Οίκων SIEMENS, SWARCO, SCAE, για τη μετάδοση 
των σημάτων ανίχνευσης 

 
 

 

6 Δυνατότητα παραμετροποίησης της Μονάδας Διεπαφής μέσω ηλ. υπολογιστή 
 

  

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

7 Τυπικές διαστάσεις αισθητήρα περίπου 11εκ μήκος x 9εκ πλάτος x 3εκ ύψος    
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8 Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος μικρότερη από 800mW    

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

      
                          Θεσσαλονίκη      /     /    

                                Ο υπευθύνως δηλών 
 

          (Ψηφιακή υπογραφή) 
 

  



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 37 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του προσφερόμενου «Ασύρματου Αναμεταδότη για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων  μαγνητι- 
                            κού    τύπου» (παράγρ.  2.4.3.2.6  της  διακήρυξης). 
                              
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6   και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V  της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι ο προσφερόμενος από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο A.9 των Τεχν. Προδιαγραφών, «Ασύρματος Αναμεταδότης για αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου» διαθέτει τα τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής 
Συμμόρφωσης. 
 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Ασύρματη επικοινωνία με τους τοπικούς μαγνητικούς αισθητήρες και τη 
Μονάδα Διεπαφής μέσω «ελεύθερης συχνότητας», στην ίδια συχνότητα που 
χρησιμοποιούν οι ασύρματοι μαγνητικοί αισθητήρες για μετάδοση δεδομένων   

 
 

 

2 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αισθητήρα περίπου 30 μέτρα    

3 Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας με αναμεταδότη περίπου 150 μέτρα    

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

7 Βαθμός προστασίας αισθητήρα IP65    

8 Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος μικρότερη από 600mW    

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

      
                                                                                Θεσσαλονίκη      /    /    

                                                                        Ο υπευθύνως δηλών 
            

                                                                                                                                         
(Ψηφιακή υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10: ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ των προσφερόμενων «Πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)» (παράγρ.  2.4.3.2.6  της   
 Διακήρυξης). 

 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6 και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι οι προσφερόμενες από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο A.10 των Τεχν. Προδιαγραφών, «Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)», (Τύπου Α και Β), 
διαθέτουν τα τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 
 
Τύπου Α 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων τύπου full matrix που μπορεί να εμφανίζει 
κείμενο και πικτόγραμμα (τουλάχιστον 2 γραμμές κειμένου με 17 χαρακτήρες 
ανά γραμμή, με μέγεθος χαρακτήρων B σύμφωνα με το EN-12966). 

 
 

 

 ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ    

2 Κράμα αλουμινίου ή αντίστοιχο υλικό  
  

3 
Το μπροστινό μέρος να έχει επεξεργαστεί με πρόσθετο μαύρο υλικό ή χρώμα 
χαμηλής ανακλαστικότητας ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αντίθεση σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 12966-1:2005 + A1:2009. 

 
  

4 
Όλα τα ανοίγματα να είναι αδιάβροχα και να προστατεύονται από τη διείσδυση 
εντόμων.    

5 Παθητική ή/και ενεργητική κυκλοφορία αέρα σε όλο τον εσωτερικό χώρο.    
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6 Αντοχή σε κρούση σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1.    

7 
Αντίσταση στη διάβρωση βάσει δοκιμής ψεκασμού με αλάτι (salt spray test) 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9227.    

 ΙΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    

8 IP65 στο μπροστινό μέρος σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 60529    

9 IP55 στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 60529    

 ΙV. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΟΔΟΣΙΑΣ    

10 Τροφοδοσία ρεύματος: 240 VAC ±10%, 50/60 Hz    

11 Ξεχωριστές ασφάλειες ρεύματος για τους ελεγκτές και τα LED    

12 Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις (τουλάχιστον κατηγορίας D)    

 V. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ    

13 Ενεργό μέρος πινακίδας (WxH): 176x32 pixels    

14 Pixel pitch: 16mm     

15 Εξωτερικές διαστάσεις (WxHxD): τουλάχιστον 3.000mm x 650mm x 250mm    

16 Τα LED να είναι τύπου SMD με αντίσταση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.    

17 
Κατά μέγιστο το 60% του ονομαστικού ρεύματος LED να απαιτείται για την 
επίτευξη των οπτικών χαρακτηριστικών της πινακίδας, σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 12966-1:2005 + A1:2009. 

 
 

 

18 Φωτεινότητα: ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός    

19 
Αυτόματος (κάνοντας χρήση του ενσωματωμένου αισθητήρα φωτός) και 
χειροκίνητος καθορισμός επιπέδου φωτεινότητας. 

   

 VΙ. ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

20 Διεπαφές: τουλάχιστον Ethernet και GSM/GPRS    
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21 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: NTCIP 1203V03.04    

22 

Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και μέσω 
του ελεγκτή της να μεταφέρει στο κεντρικό σύστημα κατ’ ελάχιστο πληροφορίες 
σχετικά με: σφάλματα λειτουργίας των LED, σφάλματα καλωδίων, σφάλματα 
δεδομένων και επικοινωνίας και θερμοκρασία λειτουργίας. 

 

 

 

23 
Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας σε περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας με 
το ΚΕ.    

24 

Πρόσβαση: Θα υπάρχει πόρτα πρόσβασης στο πίσω μέρος της πινακίδας, που 
θα διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης σε άνοιγμα 90μοιρών και  σύστημα 
ασφαλείας κατά του ανέμου. 

Επιπλέον, η πόρτα πρόσβασης θα πρέπει να διαθέτει κλειδαριά αντιβανδαλικού 
τύπου και αισθητήρα επαφής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. 

 

 

 

 VΙΙ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ EN 12966    

25 Θερμοκρασία: T1 ή Τ2    

26 Προστασία: P2    

27 Αντοχή σε ανεμοπίεση (wind load): WL9    

28 Temporary deflection by bending: TDB2    

29 Temporary deflection from torsion: TDT0    

30 Χρώμα LED: white, C2     

31 Φωτεινότητα (Luminance): L3*     

32 Αντίθεση (Contrast): R3     

33 Εύρος δέσμης ορατότητας (Viewing Angle): B6    

34 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν των αριθμό πιστοποιητικού 
που αποδεικνύει ότι οι προσφερόμενες πινακίδες  συμμορφώνονται με την 
κανονιστική διάταξη 305/2011/ΕΕ. 
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35 
Κάθε πινακίδα  πρέπει να διαθέτει σήμα CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-
1: 2005 + A1: 2009    

 VΙΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    

36 Τα VMS εγκαθίσταται σε στύλο τύπου «Γ».    

      
Τύπου Β 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 
Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων τύπου full matrix που μπορεί να εμφανίζει 
κείμενο και πικτόγραμμα (τουλάχιστον 4 γραμμές κειμένου με 10 χαρακτήρες 
ανά γραμμή, με μέγεθος χαρακτήρων B σύμφωνα με το EN-12966) 

 
 

 

 ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ    

2 Κράμα αλουμινίου ή αντίστοιχο υλικό  
  

3 
Το μπροστινό μέρος να έχει επεξεργαστεί με πρόσθετο μαύρο υλικό ή χρώμα 
χαμηλής ανακλαστικότητας ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αντίθεση σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 12966-1:2005 + A1:2009. 

 
  

4 
Όλα τα ανοίγματα να είναι αδιάβροχα και να προστατεύονται από τη διείσδυση 
εντόμων.    

5 Παθητική ή/και ενεργητική κυκλοφορία αέρα σε όλο τον εσωτερικό χώρο.    

6 Αντοχή σε κρούση σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1.    

7 
Αντίσταση στη διάβρωση βάσει δοκιμής ψεκασμού με αλάτι (salt spray test) 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9227.    

 ΙΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    

8 IP65 στο μπροστινό μέρος σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 60529    

9 IP55 στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 60529    

 ΙV. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΟΔΟΣΙΑΣ    
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10 Τροφοδοσία ρεύματος: 240 VAC ±10%, 50/60 Hz    

11 Ξεχωριστές ασφάλειες ρεύματος για τους ελεγκτές και τα LED    

12 Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις (τουλάχιστον κατηγορίας D)    

 V. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΗΣ    

13 Ενεργό μέρος πινακίδας (WxH): 88x80 pixels    

14 Pixel pitch: 16mm     

15 Εξωτερικές διαστάσεις (WxHxD): τουλάχιστον 1.600mm x 1.500mm x 250mm    

16 Τα LED να είναι τύπου SMD με αντίσταση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.    

17 
Κατά μέγιστο το 60% του ονομαστικού ρεύματος LED να απαιτείται για την 
επίτευξη των οπτικών χαρακτηριστικών της πινακίδας, σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 12966-1:2005 + A1:2009. 

 
 

 

18 Φωτεινότητα: ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός    

19 
Αυτόματος (κάνοντας χρήση του ενσωματωμένου αισθητήρα φωτός) και 
χειροκίνητος καθορισμός επιπέδου φωτεινότητας. 

   

 VΙ. ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

20 Διεπαφές: τουλάχιστον Ethernet και GSM/GPRS    

21 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: NTCIP 1203V03.04    

22 

Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και μέσω 
του ελεγκτή της να μεταφέρει στο κεντρικό σύστημα κατ’ ελάχιστο πληροφορίες 
σχετικά με: σφάλματα λειτουργίας των LED, σφάλματα καλωδίων, σφάλματα 
δεδομένων και επικοινωνίας και θερμοκρασία λειτουργίας. 

 

 

 

23 
Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας σε περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας με 
το ΚΕ.    

24 Πρόσβαση: Θα υπάρχει πόρτα πρόσβασης στο πίσω μέρος της πινακίδας, που 
θα διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης σε άνοιγμα 90μοιρών και  σύστημα 
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ασφαλείας κατά του ανέμου. 

Επιπλέον, η πόρτα πρόσβασης θα πρέπει να διαθέτει κλειδαριά αντιβανδαλικού 
τύπου και αισθητήρα επαφής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. 

 VΙΙ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ EN 12966    

25 Θερμοκρασία: T1 ή Τ2    

26 Προστασία: P2    

27 Αντοχή σε ανεμοπίεση (wind load): WL9    

28 Temporary deflection by bending: TDB2    

29 Temporary deflection from torsion: TDT0    

30 Χρώμα LED: white, C2     

31 Φωτεινότητα (Luminance): L3*     

32 Αντίθεση (Contrast): R3     

33 Εύρος δέσμης ορατότητας (Viewing Angle): B6    

34 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν των αριθμό πιστοποιητικού 
που αποδεικνύει ότι οι προσφερόμενες πινακίδες  συμμορφώνονται με την 
κανονιστική διάταξη 305/2011/ΕΕ. 

 
 

 

35 
Κάθε πινακίδα  πρέπει να διαθέτει σήμα CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-
1: 2005 + A1: 2009    

 VΙΙΙ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    

36 Τα VMS εγκαθίσταται σε στύλο τύπου «Ι».    

                                                                             Θεσσαλονίκη           /      /    
                                                                    Ο υπευθύνως δηλών 

            
                                                                                                                                                       

(Ψηφιακή υπογραφή) 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 44 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11:  ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του προσφερόμενου «ανιχνευτή κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth» (παράγρ.  2.4.3.2.6  της   
                               διακήρυξης). 

 
Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6 και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι ο προσφερόμενος από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο A.11 των Τεχν. Προδιαγραφών, «ανιχνευτής κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth» διαθέτει τα τεχνικά 
(λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 
 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

 1 Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων τοπικά (π.χ. σε κάρτα μνήμης microSD).    

2 
Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε θερμοκρασίες από 
τουλάχιστον -25οC έως +70οC.  

   

3 Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε συνθήκες υγρασίας 0-95%.    

4 Η συσκευή πρέπει να είναι χαμηλής κατανάλωσης (< 5w)    

5 Αδιάλειπτη λειτουργία συστήματος 24ώρες για 365 ημέρες το έτος.    

6 
Η αναγνώριση των συσκευών των οδηγών/ επιβατών θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε εύρος τουλάχιστον 10 μέτρων από το σημείο 
εγκατάστασης του εκάστοτε ανιχνευτή. 

 
 

 

7 Αναγνώριση συσκευών που κινούνται μέχρι 200 χμ/ω.    

8 Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 4 κεραιών Bluetooth για καλύτερη καταγραφή.    
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9 
Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από συσσωρευτές ενέργειας (solar 
panels) 

   

10 Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από δίκτυο της ΔΕΗ.     

11 Επικοινωνία μέσω θύρας USB ή/και RS485/232    

12 Επικοινωνία μέσω Ethernet ή/και GPRS    

13 Συγχρονισμός εσωτερικού ρολογιού μέσω ΝΤΡ    

14 

Η μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα, που δε θα υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προσφορά κατάλληλου λογισμικού 
συλλογής των δεδομένων πεδίου. 

 

 

 

15 Κάλυψη απαιτήσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων    

16 
Στεγανό ερμάριο προδιαγραφών για προστασία από νερό, υγρασία, σκόνη, 
διάβρωση και κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, προδιαγραφών 
τουλάχιστον IP66. 

 
 

 

17 

Οι αισθητήρες θα πρέπει να  διαθέτουν δυνατότητα για την μελλοντική συλλογή 
περιβαλλοντικών δεδομένων μέσω πρόσθετου αισθητήρα που θα μπορεί να 
συλλέγει τις παρακάτω πληροφορίες: 

 Θερμοκρασία, από -40 ως 70 οC 

 Υγρασία, από 0 – 100% 

 Θόρυβο, μέχρι 120 Db 

 Φωτεινότητα, από 0 -100% 

 CO, από 30 until 1000 ppm  

 CO2, από 400 – 4000 ppm - 
 NO, 0,05 bis 5 ppm 

 

 

 

      

                                                                        Θεσσαλονίκη       /     /    
                                                                    Ο υπευθύνως δηλών 

            
 

                                                                                                                                         
(Ψηφιακή υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12:  ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του «λογισμικού για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για την  
                               παραγωγή μηνυμάτων SPAT/MAP» (παράγρ.  2.4.3.2.6  της  διακήρυξης). 

 
Προς:  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη «Ανάδοχου προμήθειας» για την δημόσια σύμβαση «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο υπογεγραμμένος …………..……….. του …………..……….., κάτοικος …………..……….., με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης …………..……….., με έδρα 
την …………..……….., …………..……….., συμμετέχουσας στον διαγωνισμό προς ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας για την δημόσια σύμβαση: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», διενεργούμενο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Ε. την …………..……… 
και έχοντας υπόψη την παράγρ. 2.4.3.2.6 και τους Γενικούς   Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα,  

Δηλώνω υπεύθυνα   
ότι το προς ανάπτυξη από την επιχείρησή μας, κατά το άρθρο B.4 των Τεχν. Προδιαγραφών, «λογισμικό για την υλοποίηση της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για 
την παραγωγή μηνυμάτων SPAT/MAP» θα διαθέτει τα τεχνικά (λειτουργικά και κατασκευαστικά) χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στο παρακάτω 
Φύλλο Τεχνικής Συμμόρφωσης. 
 

Α/ 

/Α 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΑ 

 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1 

To λογισμικό θα συλλέγει πληροφορίες από τα επιμέρους συστήματα ΦΣ καθώς 
και από το σύστημα ενημέρωσης μετακινούμενων, προκειμένου να παρέχει τις 
παρακάτω υπηρεσίες προς τους οδηγούς μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 
και tablets: 

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

 

 

 

2 

To λογισμικό θα βασίζεται στην ανταλλαγή τυποποιημένων μηνυμάτων 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η πληροφορία που θα περιλαμβάνεται στα 
μηνύματα θα παράγεται στους αντίστοιχους ρυθμιστές κυκλοφορίας για την 
υπηρεσία GLOSA και θα καταλήγει στην εφαρμογή για κινητά και tablets στο 
όχημα του οδηγού. 

 
  

3 To λογισμικό θα περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά και tablets για την παροχή 
των υπηρεσιών εντός του οχήματος.  
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4 

To λογισμικό θα υποστηρίζει τα παρακάτω τυποποιημένα μηνύματα: 

 SPAT: Τρέχουσα φάση προγράμματος και time stamp λήψης της 
πληροφορίας 

 MAP: Γεωμετρία και χαρακτηριστικά κόμβου 

 

 

 

5 

 Το λογισμικό συλλέγει την απαραίτητη πληροφορία από τους αντίστοιχους 
ρυθμιστές κυκλοφορίας η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες ενδείξεις των 
σηματοδοτών και την προβλεπόμενη διάρκειά τους (time-to-green, time-to-
red).  

 Το λογισμικό διαμορφώνει το σύνολο των μηνυμάτων SPAT και MAP, τα 
οποία θα διαχέει προς 3α συστήματα μέσω ανοιχτού ΑΡΙ, οποιασδήποτε 
μορφής (π.χ. web service, REST call κ.λπ.). 

 H εφαρμογή για κινητά και tablets λαμβάνει τα μηνύματα SPAT και MAP και 
βάσει της τρέχουσας θέσης -που λαμβάνει μέσω της υπηρεσίας GPS- και της 
πληροφορίας από τα μηνύματα, παρουσιάζει εκτιμήσεις για την βέλτιστη 
ταχύτητα του οχήματος με στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων. 

 

 

 

6 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τα παρακάτω: 

 Ανάπτυξη του κατάλληλου Server για τη συλλογή των πρωτογενών 
δεδομένων απ’ όλους τους εμπλεκόμενους ρυθμιστές κυκλοφορίας 

 Υλοποίηση Αρχιτεκτονικής Επικοινωνίας με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας 

 Δημιουργία των τοπογραφικών σχεδίων και ενσωμάτωση τους στα 
αντίστοιχα μηνύματα ΜΑΡ για όλους τους ρυθμιστές κυκλοφορίας.   

 Ανάπτυξη κεντρικής εφαρμογής για τη συλλογή, διαμόρφωση και αποστολή 
των μηνυμάτων SPAT/MAP. 

 Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά και tablets με σκοπό την παρουσίαση 
μηνυμάτων SPAT στον οδηγό. 

 

 

 

      
                                                              Θεσσαλονίκη       /      /    

                                                                  Ο υπευθύνως δηλών 
            

                                                                                                                                                              
(Ψηφιακή υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI   - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ( Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α ΣΧΕΤΙΚΟ CPV 
ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Παραδοτέο Π1.1α Περιοχές εφαρμογής 
στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

64226000-6 
      

1.1 Καθορισμός περιοχών εφαρμογής στρατηγικών 
βέλτιστης διαχείρισης κυκλοφορίας 

>> 
1   

2 
Παραδοτέο Π1.2.α Νέα Προγράμματα 
σηματοδότησης στους κόμβους των περιοχών 

64226000-6 
    

2.1 

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

>> 

125   

3 
Παραδοτέο Π1.2.β Εφαρμογή Νέων 
Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους 
των περιοχών παρέμβασης 

64226000-6 
      

3.1 
Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 
125 ρυθμιστές κυκλοφορίας για την υλοποίηση 
νέων στρατηγικών  

>> 
      

3.2 Σε ρυθμιστές κυκλοφορίας στον Κεντρικό Τομέα >> 104   

3.3 Σε ρυθμιστές κυκλοφορίας στην οδό Τσιμισκή  >> 12   

3.4 Σε ρυθμιστές κυκλοφορίας στον Β’ Τομέα >> 9   

4 
Παραδοτέο Π1.3.α Στρατηγικές 
ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας 

64226000-6 
    

4.1 Εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  >> 1   

5 
Παραδοτέο Π1.3.β Εφαρμογή Στρατηγικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας 

64226000-6 
    

5.1 Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  >> 1   

6 
Παραδοτέο Π1.4 Τελική Αρχιτεκτονική 
ολοκλήρωσης 

64226000-6 
    

6.1 Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης >> 1   

7 
Παραδοτέο Π2.1α Παραλαβή εξοπλισμού και 
λογισμικού Κέντρου Ελέγχου 

34996000-5 
    

7.1 
Προμήθεια διακομιστή επικοινωνίας (frontend) 
του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα 

>> 
1   

8 
Παραδοτέο Π2.1β Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των αναβαθμισμένων ΚΕΚ 

64226000-6 
    

8.1 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση διακομιστή 
επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Β’ Τομέα  

>> 

1   

8.2 

Ρύθμιση δικτύου  του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης οδού Τσιμισκή για την 
επικοινωνία των υποδικτύων  

>> 

1   

9 
Παραδοτέο Π2.2α Παραλαβή εξοπλισμών 
Πεδίου 

34996000-5 
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9.1 

Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής 
ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους 
με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής 
Σηματοδότησης και δαπάνες ασύρματης 
σύνδεσής του σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

>> 

      

9.1.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 40   

9.1.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5   

9.2 

Προμήθεια ενσύρματων μονάδων διεπαφής 
ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους 
με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής 
Σηματοδότησης 

>> 

    

9.2.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 5   

9.3 
Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 
τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας 

>> 
    

9.3.1 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας έως και 8 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
20   

9.3.2 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας 9 έως και 12 σηματοδοτικών 
ομάδων 

>> 
9   

9.3.3 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας 13 έως και 16 σηματοδοτικών 
ομάδων 

>> 
16   

9.3.4 
Για ρυθμιστή του Β’ Τομέα χωρητικότητας 9 έως 
και 12 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
1   

9.3.5 Για ρυθμιστές του Β’ Τομέα χωρητικότητας 13 έως 
και 16 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
4   

9.4 Προμήθεια ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 

>> 
    

9.4.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 403   

9.4.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 47   

9.5 
Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής 
(Access Point) αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου 

>> 
    

9.5.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 53   

9.5.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5   

9.6 
Προμήθεια ασύρματων αναμεταδοτών για 
αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 
τύπου 

>> 
    

9.6.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 213   

9.6.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 22   

9.7 
Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων 
μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 

>> 
5   

9.8 
Προμήθεια ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας 
Bluetooth 

>> 
12   

10 
Παραδοτέο Π2.2β Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των αναβαθμισμένων εξοπλισμών 
πεδίου 

64226000-6 

    

10.1 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για 
την επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο 
Φωτεινής Σηματοδότησης 

>> 

    

10.1.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 40   
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10.1.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5   

10.2 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ενσύρματων 
μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για 
την επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο 
Φωτεινής Σηματοδότησης 

>> 

    

10.2.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 5   

10.3 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική 
αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας  

>> 

    

10.3.1 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας έως και 8 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
20   

10.3.2 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας 9 έως και 12 σηματοδοτικών 
ομάδων 

>> 
9   

10.3.3 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα 
χωρητικότητας 13 έως και 16 σηματοδοτικών 
ομάδων 

>> 
16   

10.3.4 
Για ρυθμιστή του Β’ Τομέα χωρητικότητας 9 έως 
και 12 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
1   

10.3.5 Για ρυθμιστές του Β’ Τομέα χωρητικότητας 13 έως 
και 16 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
4   

10.4 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 
τύπου 

>> 
    

10.4.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 403   

10.4.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 47   

10.5 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων 
ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

>> 
    

10.5.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 53   

10.5.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5   

10.6 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
αναμεταδοτών για αισθητήρες ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 

>> 
      

10.6.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 213   

10.6.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 22   

10.7 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση πινακίδων 
μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 

>> 
5   

10.8 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ανιχνευτών 
κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth 

>> 
12   

11 Παραδοτέο Π2.3α Παραλαβή εξοπλισμού ΕΣΜ       

11.1 

Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση 
της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA, συμβατού 
με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού 
Τομέα, παραγωγής μηνυμάτων με την τρέχουσα 
ένδειξη και διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών 
(time-to-green, time-to-red) και την διαβίβασή 
τους στην Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου  

34996000-5 

7   
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11.2 

Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση της 
συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για την 
παραγωγή μηνυμάτων SPAT/MAP με την 
τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια των φωτ. 
σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red)  

64226000-6 

1   

12 
Παραδοτέο Π2.3β Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των Συνεργατικών ΕΣΜ 

64226000-6 
    

12.1 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση εξοπλισμού 
πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής 
υπηρεσίας GLOSA, συμβατού με τους ρυθμιστές 
κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα, παραγωγής 
μηνυμάτων με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια 
των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-
red) και την διαβίβασή τους στην Ανώτερη 
Βαθμίδα Ελέγχου  

>> 

7   

12.2 

Εργασίες διασύνδεσης της Ανώτερης Βαθμίδας 
με υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης VMS, για την 
εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων και 
ανάπτυξη βιβλιοθηκών μηνυμάτων VMS 

>> 

1   

13 
Παραδοτέο Π2.4α Ενδιάμεση Λειτουργική 
έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ 

64226000-6 
    

13.1 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Κεντρικού Τομέα με την 
Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1   

13.2 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή με την 
Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1   

13.3 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Β’ Τομέα με την Ανώτερη 
Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1   

14 
Παραδοτέο Π2.4β Τελική Λειτουργική έκδοση 
ενοποίησης ΚΕΚ 

64226000-6 
    

14.1 

Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του 
Κεντρικού Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα 
Ελέγχου 

>> 

1   

14.2 
Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού 
Τσιμισκή με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 
1   

14.3 
Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ 
Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1   

15 
Παραδοτέο Π2.5α Ενδιάμεση Λειτουργική 
έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ 

34996000-5 
    

15.1 Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης 
Βαθμίδας Ελέγχου 

>> 
1   

16 Παραδοτέο Π2.5β Τελική Λειτουργική έκδοση 
κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ 

64226000-6 
    

16.1 Παραμετροποίηση λογισμικού υποστήριξης της 
Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου 

>> 
1   

17 Παραδοτέο Π3.1 Αξιολόγηση επιπτώσεων 
λειτουργίας συστήματος 

64226000-6 
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17.1 
Λειτουργία και αξιολόγηση λειτουργίας 
ενοποιημένου συστήματος  

>> 
1   

18 Παραδοτέο Π3.2 Δράσεις εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικό υλικό 

64226000-6 
    

18.1 
Εκπαίδευση, προβολή και δημοσιότητα του 
ενοποιημένου συστήματος. 

>> 
1   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

   ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘ. …………… 

ΕΥΡΩ …………………… €                       …./…./20…. 

Προς: την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έδρα: …………………………………………………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ του/της: 

(επωνυμία) ………………………………………………………………..……….. (ΑΦΜ) ……………………… 

Διέυθυνση: ………………………………………………………………..……………………..………..………, (*) 

(*) Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής υπέρ Κ/ξίας ή Ένωσης το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως 
εξής: 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα. 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ της Κ/ΞΙΑΣ ή Ένωσης συμμετεχόντων: 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

(επωνυμία) ……………………………………..(ΑΦΜ) ……………….(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)…………………………. 

Διεύθυνση: (του πρώτου Κοινοπράκτη) …………………………………. ατομικά και για κάθε έναν από τους ανωτέρω ως 
αλληλέγγυους και εις ολόκληρον υπόχρεους μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Κ/ΞΙΑΣ ή Ένωσης,  

μέχρι του ποσού ευρώ …………………………………….1 (ολογράφως) ………………………….  € στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας για τη συμμετοχή του/της στο διαγωνισμό σας, που θα διεξαχθεί την …./…../20….. με 
τη διακήρυξη …………………………………………. για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο 
«ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» όπως και για 
κάθε επανάληψή του, εφόσον αυτός ήθελε γίνει στο επόμενο τρίμηνο από σήμερα. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή ισχύει …… ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και καλύπτει 
μόνο τις από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση καθ’ όλο το χρόνο 
ισχύος της. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας σας, 
συνοδευόμενο με συναίνεση του υπέρ ου, με την προϋπόθεση ότι το αίτημα θα μας υποβληθεί πριν την 
ημερομηνία λήξης της εγγυητικής. 

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 5 ημέρες από απλή 
έγγραφή ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουμε παράσχει προς το Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ και παραμένουν σε ισχύ, μαζί με το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε (**). 

(**) Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής από το ΤΜΕΔΕ, το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως 
εξής:Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε περιορισμό ποσοτικού ορίου 
και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται 
υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

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

4412/2016).   
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΙΘ. …………… 

ΕΥΡΩ ………………………                       …./…./20…. 

Προς: την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έδρα: …………………………………………………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ του/της: 

(επωνυμία) ………………………………………………………………..……….. (ΑΦΜ) ……………………… 

Διέυθυνση: ………………………………………………………………..……………………..………..………, (*) 

μέχρι του ποσού ευρώ ………………………………………………….. (ολογράφως) ………………….. €, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας για την από αυτόν καλή εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»  σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 
………………………………………. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της 
υπ’αριθμ. …………. Σύμβασης από τον παραπάνω, για τον οποίο εγγυόμαστε και για κάθε απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου, που προκύπτει από την σύμβαση.  

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 5 ημέρες από απλή 
έγγραφή ειδοποίησή του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου σας. 

Η παρούσα εγγυητική ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή/ και μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απαλλασσόμαστε από κάθε σχετική  υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουμε παράσχει προς το Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ και παραμένουν σε ισχύ, μαζί με το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής από το ΤΜΕΔΕ, το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε περιορισμό ποσοτικού ορίου και 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται 
υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘ. …………… 

ΕΥΡΩ ……………. €                       …./…./20…. 

Προς: την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έδρα: …………………………………………………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι σας παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι από την ένσταση δίζησης και το δικαίωμα διαίρεσης, υπέρ του/της: 

(επωνυμία) ………………………………………………………………..……….. (ΑΦΜ) ……………………… 

Διέυθυνση: ………………………………………………………………..……………………..………..………, (*) 

μέχρι του ποσού ευρώ …………………… (ολογράφως) ……………….. €, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας 
για την καλή λειτουργία της προμήθειας της υπ’αριθμ. ………….  σύμβασής σας με τίτλο: «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»,  που υπογράφηκε την 
……………………..  με σχετικό ΑΔΑΜ ανάρτησης αυτής …………………………………………...., ήτοι για την πιστή εφαρμογή 
των όρων της σύμβασης κατά τον χρόνο εγγύησης από τον παραπάνω για τον οποίο εγγυόμαστε, όπως και για 
κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου που προκύπτει από τους σχετικους με την καλή 
λειτουργία  της προμήθειας όρους της σύμβασης.  

Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουμε το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 5 ημέρες από απλή 
έγγραφή ειδοποίησή του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου σας. 

Η παρούσα εγγυητική ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή/ και μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απαλλασσόμαστε από κάθε σχετική  υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουμε παράσχει προς το Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ και παραμένουν σε ισχύ, μαζί με το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Σε περίπτωση έκδοσης της εγγυητ. Επιστολής από το ΤΜΕΔΕ, το προηγούμενο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε περιορισμό ποσοτικού ορίου και 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ 440/45, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται 
υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

 
 

 

  



 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 56 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

 
 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την .………….……, στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας, οι κάτωθι:  
α) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει επί της οδού Βασ. Όλγας 198, Α.Φ.Μ. 997612598, Ζ΄ Δ.Ο.Υ. 
Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον  Αντιπεριφερειάρχη της ……………………….   ……………………………, 
που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  και  
β) Ο …….…………………………… κάτοικος …………………………….., οδός ………………………….  αριθ.………, ενεργών ως νόμιμος 
εκπρόσωπος,  με την ιδιότητά του ως ……………………. της Επιχείρησης …………..……………………… με έδρα 
……………………………. Α.Φ.Μ. ………………….. που αναδείχθηκε Ανάδοχος για την εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης 
της επικεφαλίδας, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής: 
1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: 

I. Την απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αρίθμ. 1425 της 07/11/2018 (ΑΔΑ: 
ΩΧΘΒ465ΧΙ8-Τ9Ξ) με την οποία η παρούσα προμηθεια χρηματοδοτείται από Πιστώσεις  Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2018 με αριθ. ενάριθ. έργου  2018ΕΠ00810162.  

II. Την ……………………….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
δημοπράτησης της παρούσας. 

III. Την υπ’ αριθμ. ………………………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε 
το αποτέλεσμα του από  ………………. διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας της 
επικεφαλίδας, η εκτέλεση της οποίας ανατέθηκε στον Οικονομικό Φορέα (επιχείρηση) 
……………………………………… για το ποσόν των ……………………….ΕΥΡΩ, ισόποσο του συνολικού τιμήματος του 
Προϋπολογισμού Προσφοράς του αναδόχου και με τις τιμές μονάδας επίσης της Προσφοράς του, στα 
οποία (τίμημα και τιμές μονάδας) δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους 
της εγκεκριμένης μελέτης δημοπράτησης. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 
 

στον δεύτερο των συμβαλλομένων την  προμήθεια για το «ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», χρηματοδοτούμενης από πιστώσεις Πιστώσεις  Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2018 με αριθ. ενάριθ. έργου  2018ΕΠ00810162, όπως αναφέρεται παραπάνω, με τους 
κάτωθι ειδικότερους όρους και συμφωνίες: 
α) Είδη και υπηρεσίες με  αντίστοιχο τίμημα και τιμές μονάδας: 
Τα είδη και οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο ανάδοχος  αναφέρονται αναλυτικά στην ΟΙκνομική Προσφορά  που 
υπέβαλε τούτος ηλεκτρονικά και σε έντυπο, περιλαμβάνει δε τα εξής: 
 

Α/Α Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α ΣΧΕΤΙΚΟ CPV 
ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Παραδοτέο Π1.1α Περιοχές εφαρμογής 
στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

64226000-6 
      

1.1 Καθορισμός περιοχών εφαρμογής στρατηγικών 
βέλτιστης διαχείρισης κυκλοφορίας 

>> 
1   

2 
Παραδοτέο Π1.2.α Νέα Προγράμματα 
σηματοδότησης στους κόμβους των περιοχών 

64226000-6 
    

2.1 
Ανασύνταξη των προγραμμάτων σηματοδότησης, 
με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους για την εφαρμογή 
νέων στρατηγικών κυκλοφοριακής ρύθμισης 

>> 

125   

3 
Παραδοτέο Π1.2.β Εφαρμογή Νέων 
Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους 
των περιοχών παρέμβασης 

64226000-6 
      

3.1 
Εφαρμογή προγραμμάτων σηματοδότησης σε 125 
ρυθμιστές κυκλοφορίας για την υλοποίηση νέων 
στρατηγικών  

>> 
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3.2 Σε ρυθμιστές κυκλοφορίας στον Κεντρικό Τομέα >> 104   

3.3 Σε ρυθμιστές κυκλοφορίας στην οδό Τσιμισκή  >> 12   

3.4 Σε ρυθμιστές κυκλοφορίας στον Β’ Τομέα >> 9   

4 
Παραδοτέο Π1.3.α Στρατηγικές ολοκληρωμένης 
διαχείρισης κυκλοφορίας 

64226000-6 
    

4.1 Εκπόνηση στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  >> 1   

5 
Παραδοτέο Π1.3.β Εφαρμογή Στρατηγικών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας 

64226000-6 
    

5.1 Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας  >> 1   

6 
Παραδοτέο Π1.4 Τελική Αρχιτεκτονική 
ολοκλήρωσης 

64226000-6 
    

6.1 Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης >> 1   

7 
Παραδοτέο Π2.1α Παραλαβή εξοπλισμού και 
λογισμικού Κέντρου Ελέγχου 

34996000-5 
    

7.1 
Προμήθεια διακομιστή επικοινωνίας (frontend) του 
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου 
Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα 

>> 
1   

8 
Παραδοτέο Π2.1β Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των αναβαθμισμένων ΚΕΚ 

64226000-6 
    

8.1 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση διακομιστή 
επικοινωνίας (frontend) του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Β’ Τομέα  

>> 

1   

8.2 

Ρύθμιση δικτύου  του Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης οδού Τσιμισκή για την επικοινωνία 
των υποδικτύων  

>> 

1   

9 
Παραδοτέο Π2.2α Παραλαβή εξοπλισμών 
Πεδίου 

34996000-5 
      

9.1 

Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής 
ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους 
με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης 
και δαπάνες ασύρματης σύνδεσής του σε δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας 

>> 

      

9.1.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 40   

9.1.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5   

9.2 
Προμήθεια ενσύρματων μονάδων διεπαφής 
ρυθμιστών κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους 
με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής Σηματοδότησης 

>> 

    

9.2.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 5   

9.3 
Προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 
τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών 
κυκλοφορίας 

>> 
    

9.3.1 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 
έως και 8 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
20   

9.3.2 Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 
9 έως και 12 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
9   

9.3.3 Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 
13 έως και 16 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
16   

9.3.4 
Για ρυθμιστή του Β’ Τομέα χωρητικότητας 9 έως και 
12 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
1   

9.3.5 Για ρυθμιστές του Β’ Τομέα χωρητικότητας 13 έως 
και 16 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
4   
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9.4 Προμήθεια ασύρματων αισθητήρων ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 

>> 
    

9.4.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 403   

9.4.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 47   

9.5 
Προμήθεια ασύρματων μονάδων διεπαφής (Access 
Point) αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων 
μαγνητικού τύπου 

>> 
    

9.5.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 53   

9.5.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5   

9.6 
Προμήθεια ασύρματων αναμεταδοτών για 
αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 
τύπου 

>> 
    

9.6.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 213   

9.6.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 22   

9.7 
Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων μεταβλητών 
μηνυμάτων (VMS) 

>> 
5   

9.8 
Προμήθεια ανιχνευτών κυκλοφορίας τεχνολογίας 
Bluetooth 

>> 
12   

10 
Παραδοτέο Π2.2β Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των αναβαθμισμένων εξοπλισμών 
πεδίου 

64226000-6 

    

10.1 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 
επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής 
Σηματοδότησης 

>> 

    

10.1.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 40   

10.1.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5   

10.2 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ενσύρματων 
μονάδων διεπαφής ρυθμιστή κυκλοφορίας για την 
επικοινωνία του με το αντίστοιχο Κέντρο Φωτεινής 
Σηματοδότησης 

>> 

    

10.2.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 5   

10.3 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τεχνολογική 
αναβάθμιση υφιστάμενων ρυθμιστών κυκλοφορίας  

>> 

    

10.3.1 
Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 
έως και 8 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
20   

10.3.2 Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 
9 έως και 12 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
9   

10.3.3 Για ρυθμιστές του Κεντρικού Τομέα χωρητικότητας 
13 έως και 16 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
16   

10.3.4 
Για ρυθμιστή του Β’ Τομέα χωρητικότητας 9 έως και 
12 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
1   

10.3.5 Για ρυθμιστές του Β’ Τομέα χωρητικότητας 13 έως 
και 16 σηματοδοτικών ομάδων 

>> 
4   

10.4 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
αισθητήρων ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού 
τύπου 

>> 
    

10.4.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 403   

10.4.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 47   
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10.5 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
μονάδων διεπαφής (Access Point) αισθητήρων 
ανίχνευσης οχημάτων μαγνητικού τύπου 

>> 
    

10.5.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 53   

10.5.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 5   

10.6 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ασύρματων 
αναμεταδοτών για αισθητήρες ανίχνευσης 
οχημάτων μαγνητικού τύπου 

>> 
      

10.6.1 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα >> 213   

10.6.2 Για ρυθμιστές κυκλοφορίας του Β’ Τομέα >> 22   

10.7 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση πινακίδων 
μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) 

>> 
5   

10.8 
Παραμετροποίηση και τοποθέτηση ανιχνευτών 
κυκλοφορίας τεχνολογίας Bluetooth 

>> 
12   

11 Παραδοτέο Π2.3α Παραλαβή εξοπλισμού ΕΣΜ       

11.1 

Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου για την υλοποίηση 
της συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA, συμβατού με 
τους ρυθμιστές κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα, 
παραγωγής μηνυμάτων με την τρέχουσα ένδειξη 
και διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, 
time-to-red) και την διαβίβασή τους στην Ανώτερη 
Βαθμίδα Ελέγχου  

34996000-5 

7   

11.2 

Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση της 
συνεργατικής υπηρεσίας GLOSA για την 
παραγωγή μηνυμάτων SPAT/MAP με την τρέχουσα 
ένδειξη και διάρκεια των φωτ. σηματοδοτών (time-
to-green, time-to-red)  

64226000-6 

1   

12 
Παραδοτέο Π2.3β Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των Συνεργατικών ΕΣΜ 

64226000-6 
    

12.1 

Παραμετροποίηση και τοποθέτηση εξοπλισμού 
πεδίου για την υλοποίηση της συνεργατικής 
υπηρεσίας GLOSA, συμβατού με τους ρυθμιστές 
κυκλοφορίας του Κεντρικού Τομέα, παραγωγής 
μηνυμάτων με την τρέχουσα ένδειξη και διάρκεια 
των φωτ. σηματοδοτών (time-to-green, time-to-red) 
και την διαβίβασή τους στην Ανώτερη Βαθμίδα 
Ελέγχου  

>> 

7   

12.2 

Εργασίες διασύνδεσης της Ανώτερης Βαθμίδας με 
υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης VMS, για την 
εφαρμογή Ενημέρωσης Μετακινούμενων και 
ανάπτυξη βιβλιοθηκών μηνυμάτων VMS 

>> 

1   

13 
Παραδοτέο Π2.4α Ενδιάμεση Λειτουργική 
έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ 

64226000-6 
    

13.1 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Κεντρικού Τομέα με την 
Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1   

13.2 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης της οδού Τσιμισκή με την Ανώτερη 
Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1   

13.3 

Ανάπτυξη διεπαφής Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής 
Σηματοδότησης του Β’ Τομέα με την Ανώτερη 
Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1   
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14 
Παραδοτέο Π2.4β Τελική Λειτουργική έκδοση 
ενοποίησης ΚΕΚ 

64226000-6 
    

14.1 
Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Κεντρικού 
Τομέα με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 

1   

14.2 
Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης της οδού 
Τσιμισκή με την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 
1   

14.3 
Διασύνδεση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης του Β’ Τομέα με 
την Ανώτερη Βαθμίδα Ελέγχου 

>> 
1   

15 
Παραδοτέο Π2.5α Ενδιάμεση Λειτουργική 
έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ 

34996000-5 
    

15.1 Προμήθεια λογισμικού υποστήριξης της Ανώτερης 
Βαθμίδας Ελέγχου 

>> 
1   

16 Παραδοτέο Π2.5β Τελική Λειτουργική έκδοση 
κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ 

64226000-6 
    

16.1 Παραμετροποίηση λογισμικού υποστήριξης της 
Ανώτερης Βαθμίδας Ελέγχου 

>> 
1   

17 Παραδοτέο Π3.1 Αξιολόγηση επιπτώσεων 
λειτουργίας συστήματος 

64226000-6 
      

17.1 
Λειτουργία και αξιολόγηση λειτουργίας 
ενοποιημένου συστήματος  

>> 
1   

18 Παραδοτέο Π3.2 Δράσεις εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικό υλικό 

64226000-6 
    

18.1 
Εκπαίδευση, προβολή και δημοσιότητα του 
ενοποιημένου συστήματος. 

>> 
1   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

   ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% 

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

  
Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε ………………………  ΕΥΡΩ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 Σύνολο αξίας των ειδών που θα προμηθευθούν    €  ………………………... 

 Δαπάνη για ΦΠΑ 24%                 €  ………………………… 

 Σύνολο συμβατικής δαπάνης              €  ………………………… 
 
Τα ανωτέρω είδη και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. …… 
Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, ιδίως της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, καθώς και της από ………….. τεχνικής προσφοράς του αναδόχου.  
 
β) Τροποποίηση σύμβασης:  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και τους όρους 
της του άρθρου 4.4. της διακήρυξης, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 
221 του ν. 4412/2016 , και της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.  
 
γ) Εγγυήσεις: 
(i)Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 
ήτοι ………………………………….,  η οποία κατατέθηκε (πριν ή κατά) την υπογραφή της σύμβασης.  
Η κατατεθήσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό (ή ΑΔΑΜ) της διακήρυξης  και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, το δε 
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περιεχόμενό της είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της διακήρυξης και 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.. 

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

Η εν λόγω εγγύηση θα αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του 
τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά, με τους όρους που αναφέρονται στην παράγρ. 6.4 της 
διακύρηξης.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου. 

(ii) Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2, του άρθρου 72, του Ν.4412/2016, μετά την ολοκλήρωση της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και του τελευταίου τμηματικού αντικειμένου, ήτοι του συνόλου της 
σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει «εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας» για την αντίστοιχη 12-
μηνη περίοδο  που ορίσθηκε στο εδάφιο 6, της παράγρ. 1.3 της διακήρυξης, προς  διασφάλιση ενδεχόμενης 
ανάγκης για την αποκατάσταση ελαττωμάτων που ενδεχομένως να ανακύψουν ή ζημιών που προκλήθηκαν από 
πλημμελή τεχνική υποστήριξη ή/και δυσλειτουργία λόγω ελαττωμάτων των παραδοθέντων αγαθών ή των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στο ποσό των 40,000,00 €, 
ήτοι σε ποσοστό περίπου 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς τον ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής 
λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης και επιπλέον τα αναφερόμενα στοιχεία στην παράγραφο 2.1.5 της παρούσας, το δε περιεχόμενό της 
οφείλει να είναι σύμφωνο προς τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και προς το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται με την διαδικασία που 
αναφέρεται στην παράγρ. 6.6 της παρούσας 
 
δ) Ποινικές ρήτρες: 
Η οποιαδήποτε κατά περίπτωση παραβίαση εκ μέρους του αναδόχου των ως άνω τασσόμενων προθεσμιών κατά 
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συνολικής ή/και τμηματικών, θα συνεπάγεται την κατ’ αντιστοιχία επιβολή 
κυρώσεων (ποινικών ρητρών), σε εφαρμογή της παραγρ. 1, του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται  ότι 
το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζονται οι ποινικές ρήτρες θα ανέρχονται σε ποσοστό 5% της επιμέρους αξίας 
των εκπροσθέσμως «παραδοτέων», όπως αυτά αναλύονται στον προϋπολογισμό προσφοράς του αναδόχου. Οι 
κατά περίπτωση εφαρμοστέες ποινικές ρήτρες θα αφαιρούνται/ συμψηφίζονται από/ με την αμοιβή του 
αναδόχου. Προκειμένου περί ποινικών ρητρών που τυχόν εφαρμόσθηκαν λόγω παραβίασης τμηματικής 
προθεσμίας, θα αίρονται στην περίπτωση της τήρησης από τον ανάδοχο της τελικής προθεσμίας. 
Η εφαρμογή εκ μέρους της Υπηρεσίας οιασδήποτε εκ των παραπάνω αναφερόμενων ποινικών ρητρών, για 
παραβίαση προθεσμιών, προϋποθέτει την έγγραφη προειδοποίηση του  αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, για 
την εκτέλεση συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης του μέσα σε ρητά κατονομαζόμενα  και εύλογα χρονικά 
όρια. 

ε) Διοικητικές προσφυγές: 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων της διακήρυξης 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 
6.2. (Παραλαβή υλικών 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους  γνώσης  της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου, εντός προθεσμίας 30 ημερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών εφαρμόζεται το άρθρο 205Α του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

στ) Διαδικασία παραλαβής: 
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1) H παραλαβή των υλικών και των συναφών υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/16, από επιτροπές πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 3   του 
άρθρου 221 του ως άνω νόμου. 
2) Κατά την διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προαναφερόμενων διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και  μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή 
παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  
3) Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
4) Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
220 του ν.4412/2016. 
5) Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
6) Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 
που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
7) Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από την 
σχετική κατά τα ανωτέρω απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των 
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 
κατ΄ έφεση εξέτασης. 
8) Τα Πρωτόκολλα Τμηματικής Οριστικής Παραλαβής (Π.Τ.Ο.Π.) των παραδοτέων θα συντάσσονται μετά την 
ποσοτική και ποιοτική εξέταση αυτών , ο έλεγχος δε τούτων  θα πραγματοποιείται  όπως αναφέρεται στα επόμενα 
εδάφια α΄ έως γ΄ και -κατά περίπτωση- θα υλοποιείται προ της ενσωμάτωσής τους ή/ και μετά απ’ αυτήν,  
εξαρτώμενος χρονικά σε ό, τι αφορά την άσκησή του από την τεχνική ιδιαιτερότητα του παραδοτέου και την 
εκάστοτε αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας.  
α) Για τον έλεγχο λαμβάνονται  υπόψη, αφενός μεν τα παραστατικά που ορίζονται στην παράγρ. 6.1.3 της 
διακήρυξης για την παραλαβή των ειδών είτε στην αποθήκη υποδοχής των υλικών της Υπηρεσίας ή ακόμη και επί 
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τόπου, εφόσον τούτο καθίσταται για τεχνικούς λόγους αναγκαίο, αφετέρου δε τα λοιπά στοιχεία (ενδεικτικά των 
υπολογισμών, των διαγραμμάτων κ.λ.π.) για την πλήρη επιμέτρηση των ποσοτήτων των υπό προμήθεια 
προϊόντων και των συναφών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.  
β) Η ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων θα γίνεται με την μακροσκοπική εξέτασή τους και θα 
περιλαμβάνει την εκ μέρους της Επιτροπής Παραλαβής αντίστοιχη εξέταση των προς παραλαβή ειδών, κυρίως  με 
την θεώρηση και την επιβεβαίωση -σε ό, τι αφορά την πληρότητά τους- δια της παραβολής των αντίστοιχων 
στοιχείων που προσκόμισε ο ανάδοχος (προέλευση, δηλώσεις, βεβαιώσεις πιστοποιημένων φορέων, τεχνικά 
έντυπα, περιγραφές κ.λ.π.) τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς του, όσο και εκ των υστέρων, κατά το στάδιο 
της  έγκρισης της προμηθείας «προ ενσωμάτωσης» τούτων, όπως αναφέρεται στην παράγρ. 6.2.5  της παρούσας. 
Εργαστηριακές είτε άλλου είδους εξετάσεις, πέραν αυτών που προβλέπονται ρητά στους όρους των συμβατικών 
τευχών να εφαρμοσθούν κατά τον ποιοτικό έλεγχο των «παραδοτέων», δεν θα είναι υποχρεωτικές για τον 
ανάδοχο.  
γ) Η ποιοτική παραλαβή των συναφών υπηρεσιών θα διενεργείται επίσης μακροσκοπικά, κυρίως με τον έλεγχο 
της επάρκειας και της λειτουργικότητας των «παραδοτέων», στο βαθμό που τούτος θα καθίσταται εφικτός στην 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία διενεργείται, ανάλογα προς την πρόοδο της εκτέλεσης της 
σύμβασης. Τέλος, η ποιοτική παραλαβή θα μπορεί να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
προβλέπεται ρητά στους όρους των συμβατικών τευχών. 

ζ) Τρόπος επίλυσης διαφορών:  
Για την επίλυση ενδεχομένων διαφορών που αφορούν την κατάρτιση, εκτέλεση, ερμηνεία ή την λύση της 
παρούσας σύμβασης και γενικά για κάθε παρεπόμενη από τούτην αξίωση, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 
 Ο N.4212/2016, Βιβλίο ΙV (άρθρα 345 έως 374), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετά την έκδοσή 
του μέχρι σήμερα.   
 Το Π.Δ. 166/2003 «περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της ΕΕ για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τούτη  αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 2011/7/ΕΕ και 
ενσωματώθηκε στο εσωτερικό Δίκαιο με τον Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 
4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013), πλην των διατάξεων που καταργήθηκαν με το άρθρο 377, παράγρ. 1 σημείο (13) του 
Ν.4412 /2016. 

 Σε συσχετισμό προς τις ανωτέρω διατάξεις και καθόσον αφορά τα αποφαινόμενα όργανα (επί περιπτώσεων προς 
επίλυση διαφωνιών), οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και με αντίστοιχες Π.Δ., Αποφάσεων κ.λ.π. που πρόκειται να 
επακολουθήσουν, σχετικά με το αντικείμενο της επίλυσης διαφωνιών. 

 Τέλος, για την επίλυση διαφορών  που τυχόν ανακύψουν και εάν καθ’ οσον αφορά την εφαρμοστέα σ’ αυτές 
διαδικασία δεν καλύπτονται από το πλαίσιο των παραπάνω αναφερόμενων νόμων και λοιπών διατάξεων, συμφωνείται 
ότι θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Α.Κ.. 

 
η) Τρόπος και χρόνος πληρωμής: 
Η πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με τη σχετική δήλωσή του που έχει συμπεριλάβει στον υποφάκελο της 
οικονομικής του προσφοράς, θα πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο (επιλέγεται ένα εκ των επομένων 
εδαφίων α και β): 

α) Με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο τρόπος αυτός πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, είτε 
β) με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50%, κατά το σχετικό αίτημα του αναδόχου, της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72, §1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την  οριστική 
παραλαβή -κατά περίπτωση- των “παραδοτέων”.  
Η παραπάνω προκαταβολή της παραγρ. (β) θα είναι -όπως αναφέρεται- έντοκη και θα χορηγείται τμηματικά 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους: 

1) Ο ανάδοχος οφείλει για την εκάστοτε  χορήγησή της  να υποβάλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα, στο οποίο θα 
καθορίζεται  το υπ’ αυτού αιτούμενο σχετικό ποσό. Το ύψος του ποσού της προκαταβολής που ο ανάδοχος θα 
δικαιούται,  δύναται να ανέρχεται στο 50% της  προϋπολογιζόμενης αθροιστικά δαπάνης των «παραδοτέων», η 
έναρξη εκτέλεσης των οποίων στο εγκεκριμένο «Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα» προβλέπεται να συντελεσθεί εντός 
του τρέχοντος ή/ και του  επόμενου τριμήνου του τρέχοντος. Η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού του αναδόχου, 
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ήτοι της ενήμερης καταβολής της αιτηθείσας υπ’ αυτού προκαταβολής, θα υπάγεται στις γενικότερες ρυθμίσεις 
που αφορούν την  εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος. 

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

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (παράγρ. 6 του ως άνω 
άρθρου του νόμου).  

Ειδικότερα για εκείνα τα ζητήματα διαδικαστικής κυρίως φύσεως, όπως π.χ. σε περίπτωση υπερημερίας του 
Εργοδότη (αρμόδιου Φορέα) στην έγκριση είτε/και στην εξόφληση των λογαριασμών –του αναδόχου, είτε στην 
εμπρόθεσμη χορήγηση της προκαταβολής, θα εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 
138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», όπως τούτη αναθεωρήθηκε με την Οδηγία 
2011/7/ΕΕ και ενσωματώθηκε στο εσωτερικό Δίκαιο με τον Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
ν.4064/2012 και 4127/2013(ΦΕΚ 107/9-5-2013), πλην των διατάξεων που καταργήθηκαν με το άρθρο 377, 
παράγρ. 1 σημείο (13) του Ν.4412 /2016.5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016)2 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

2. Ο ανάδοχος ………………………………………… αποδέχεται και αναλαμβάνει την προμήθεια που προβλέπονται από 
την συμβατική Μελέτη με τους όρους που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 1(α) έως 1 (η).  
Σε εφαρμογή της παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την 
εκτέλεση της παρούσας  σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ως άνω Νομου. Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
5. Η παρούσα σύμβαση προμηθείας θα έχει διάρκεια 18 μηνών και συνεπώς θα ολοκληρωθεί την 

                                                           
2
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης 

και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 



 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - 65 

…………………………….., μετά το πέρας της οποίας θα επακολουθήσει ο χρόνος «εγγύησης της καλής λειτουργίας» 
της σύμβασης διαρκείας 12 μηνών. Ακολουθεί το Χρονοδιάγραμμα Προμήθειας. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης και τα παραδοτέα της σύμβασης. 

Χρονοδιάγραμμα 

ΠΑΚΕΤΑ & ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Π.Ε.1 Σχεδιασμός                                     

στουςα Περιοχές εφαρμογής στρατηγικών ολοκληρωμένης 

διαχείρισης                                     

Π1.2στουςα Προγράμματα σηματοδότησης στους κόμβους των 

περιοχών         

 

                          

Π1.2.β Εφαρμογή Νέων Προγράμματα σηματοδότησης στους 

κόμβους των περιοχών παρέμβασης               

 

                    

Π1.3.α Στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφορίας                                     

Π1.3.β Εφαρμογή Στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 

κυκλοφορίας                   

Π1.4 Τελική Αρχιτεκτονική ολοκλήρωσης                   

Π.Ε.2 Υλοποίηση                                     

Π2.1α Παραλαβή εξοπλισμού και λογισμικού Κέντρου Ελέγχου                                     

Π2.1β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων 

ΚΕΚ                                     

Π2.2α Παραλαβή εξοπλισμών Πεδίου                                     

Π2.2β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αναβαθμισμένων                                     
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εξοπλισμών πεδίου 

Π2.3α Παραλαβή εξοπλισμού ΕΣΜ                                    

Π2.3β Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των Συνεργατικών ΕΣΜ                   

Π2.4α Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ                   

Π2.4β Τελική Λειτουργική έκδοση ενοποίησης ΚΕΚ                   

Π2.5.α Ενδιάμεση Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού 

ΟΣΥΛΑΔΚ                   

Π2.5.β Τελική Λειτουργική έκδοση κεντρικού λογισμικού ΟΣΥΛΑΔΚ                   

Π.Ε.3 Υποστήριξη λειτουργίας / Αξιολόγηση                                     

Π3.1 Αξιολόγηση επιπτώσεων λειτουργίας συστήματος                                     

Π3.2 Δράσεις εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό                   
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H παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                             ΓΙΑ ΤΗΝ                               ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ    
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       
             ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
     
             Με Εντολή Περιφερειάρχη 
                Ο Αντιπεριφερειάρχης 
 


