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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 41ης/08.11.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεως του Ιστορικού Δημαρχείου Κέας, η 41η τακτική συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5597/04-
11-2022  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Επιβεβαιώνεται η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω 4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  Τζουβάρας Ελευθέριος    1.  Καμίλης Θεόδωρος
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                       2. Πατηνιώτη Μαρία       
3.  Λουρής Αντώνιος                 3. Δεμένεγας Νικόλαος
4.  Γροσομανίδη Παρασκευή                          (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Ο συντονισμός της  διαδικασίας για τη  λήψη αποφάσεων και  την  συγγραφή του
συνοπτικού πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5597/04.11.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ  1ο  :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης
ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την “Προμήθεια για την ενίσχυση
της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας” [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  2ο  : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης &  αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης και κατακ  ύ  ρωση   του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2022
-  2023”.   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 3ο  :  Eισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για νέες παροχές από το δίκτυο
ύδρευσης για αγροτική χρήση.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  4ο :  Εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  20ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.
[Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  5ο :  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης &  αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2022-2023».  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού
ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την “Προμήθεια για την ενίσχυση της Μικροκι-
νητικότητας στο Δήμο Κέας”

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονο-
μικής Επιτροπής τα εξής: 

“Με τις διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07, ορίζεται ότι: «Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και
τα  τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές)  προμηθειών,
για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή
τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται
την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο
της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά
των  ισχυουσών  διατάξεων.  Η  επίβλεψη,  η  παρακολούθηση  και  εποπτεία  των  ανωτέρω
συμβάσεων  γίνεται  από  τις  αντίστοιχες  καθ’  ύλην  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Ο.Τ.Α.,  με
ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων». 

Στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 και  72 Ν. 3852/2010 γίνεται αναφορά στις
Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων,  των
υπηρεσιών ή  των αγαθών και συγκεκριμένα οι  τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Με βάση το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 4, 61, 65, 66,79, 93, του Ν. 4412/2016
η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στην ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις άνω των ορίων
του άρθρου 27 στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. 

Με βάση το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  έργου,
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.

Με  βάση  το άρθρο  72  παρ.1ε  Ν.  3852/2010 Η  οικονομική  επιτροπή  είναι  όργανο
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις
ακόλουθες  αρμοδιότητες:  [..]  ε)  με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  4  του  παρόντος,
καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και
την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς
ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να Εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια για την
ενίσχυση  της  Μικροκινητικότητας  στο  Δήμο  Κέας»,  προϋπολογισμού  247.835,08 ευρώ
(συμπ.  ΦΠΑ),  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  με  αριθμό  5407/24.10.2022 μελέτη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Να Εγκρίνετε την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια για την ενίσχυση της
Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
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Γ. Να καθορίσετε τους όρους του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια  για  την  ενίσχυση  της  Μικροκινητικότητας  στο  Δήμο
Κέας», σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 5407/24.10.2022  μελέτης του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
&  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5407/ 24.10.2022

Τίτλος: Ενίσχυση της Μικρο-
κινητικότητας στο Δήμο Κέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιουλίδα Κέας
Τηλέφωνα: 2288360025
E-mail: texniki@kea.gr 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποί-
ηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για
τον Δήμο Κέας στο πλαίσιο της πρότασης που υποβάλει σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ για χρη-
ματοδότηση  από το Ε.Π.  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑ-
ΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ταμείο Συνοχής.
Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται  στο ποσό των  247.835,08€,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(24%) και θα βαρύνει το ΚΑ 69.7135.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας
με το ποσό των 1.000,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δή-
μου Κέας με το ποσό των 246.835,08€

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Αντικείμενο είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η λειτουργία ενός
ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία θα χρησιμοποιη-
θούν για τη κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
34430000-0 - Ποδήλατα
31681500-8 - Συσκευές φόρτισης
48781000-6 - Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων
32440000-9 - Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας
51612000-5 - Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών
80533100-0 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής
72212421-6 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων
71356300-1 - Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
79993100-2 - Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων
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50111100-7 - Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων
79342200-5 «Υπηρεσίες προώθησης»
79341400-0 «Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας»
2.1. Εισαγωγή
Τα κοινόχρηστα Συστήματα Αυτόματης Μίσθωσης Δημόσιας Χρήσης Ποδηλάτων είναι συ-
στήματα ενοικίασης ποδηλάτων, τα οποία τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από πολίτες πόλε-
ων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης και αποτελούν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απή-
χηση στο κοινό. 
Είναι ιδιαίτερα εύχρηστα και βολικά, λόγω του ότι το ποδήλατο δεν αντιμετωπίζει προβλή-
ματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαιτεί μηδαμινό χώρο στάθμευσης, έχει τη δυνατότη-
τα να μετακινείται και εκτός οδικού δικτύου ενώ παράλληλα δε μολύνει το περιβάλλον με
κανένα τρόπο (καυσαέρια, ηχορύπανση κ.λπ.). 
Πρόκειται για συστήματα όπου μια ομάδα ποδηλάτων είναι διαθέσιμη προς χρήση από μια
κοινότητα χρηστών που αποτελείται από άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες των ποδηλάτων.
Οι λόγοι υιοθέτησης συστημάτων μίσθωσης ποδηλάτων είναι πολλοί και προφανείς:

 Διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ανθρώπων στο αστικό κέντρο.
 Δημιουργία θετικής δημοσιότητας για την πόλη και στη συμβολή της τουριστικής

ανάπτυξης.
 Ανάδειξη του ποδηλάτου ως μεταφορικού μέσου και όχι μόνο αναψυχής.
 Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιώσιμης κινητικότητας στον αστικό ιστό.
 Ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
 Μείωση των αστικών ρύπων και του θορύβου.
 Βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των δημοτών.
 Καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και της οικολογικής παιδείας.
 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών.
 Ενίσχυση της εμπορικής κίνησης καθώς οι ποδηλάτες (στατιστικά) είναι χρήστες της

αγοράς της περιοχής που κινούνται, σε αντίθεση με διερχόμενους χρήστες ΙΧ.
 Μεταστροφή των χρηστών ΙΧ και ΤΑΧΙ προς το ποδήλατο.
 Αισθητική αναβάθμιση της πόλης.

2.2. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός
ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. 
Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρου-
σία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλε-
κτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρη-
σιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στον
Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθ-
μευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.
Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι
οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των
ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.
Το σύστημα θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες της
πόλης οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων στην πόλη, τη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς,
τον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και τον περιορισμό της μόλυνσης
του περιβάλλοντος και του θορύβου. 
Παράλληλα, το ποδήλατο θα αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των τουριστών
και της γνωριμίας τους με την πόλη και τα τοπικά αξιοθέατα.
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Το  έργο  περιλαμβάνει  εξοπλισμό,  λογισμικό  και  υπηρεσίες,  τα  οποία  αναλύονται  στις
επόμενες παραγράφους.
Το σύστημα θα παραμετροποιηθεί από τον Ανάδοχο σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Δήμου και θα εκπονηθεί σχετικός Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος.

3. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού & Λογισμικού
3.1. Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος
Για τη συνολική διαχείριση του συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων, ο Ανάδοχος θα πρέπει
να προσφέρει το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης. Το λογισμικό θα προσφερθεί υπό μορ-
φή SaaS και ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και
τη φιλοξενία (hosting) του, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Το λογισμικό θα φροντίζει για την ολοκληρωμένη και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος
κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και θα παρέχει δυνατότητες on-line παρακολούθη-
σης του συστήματος.
Η πρόσβαση θα πρέπει να επιτυγχάνεται με ασφάλεια, μέσω ενός απλού browser, χωρίς να
απαιτείται η εγκατάσταση τοπικού λογισμικού στους υπολογιστές του Δήμου. Οι εξουσιο-
δοτημένοι  χρήστες θα χρησιμοποιούν απλά τα στοιχεία πρόσβασής  τους (username και
password). 
Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης από παντού, σταθερότητα στην
απόδοση, συνεχής διαθεσιμότητα και πλήρης έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας του συστήμα-
τος.
Το σύστημα θα πρέπει να διατηρεί πλήρη στατιστικά στοιχεία κίνησης των ποδηλάτων, να
εκδίδει στατιστικά στοιχεία και ως προς τη λειτουργία του σταθμού και ως προς τον χρήστη
και ως προς το κάθε ποδήλατο. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχονται στατιστικά
στοιχεία για κάθε σταθμό, βλάβες που έχουν παρουσιαστεί, κίνηση των ποδηλάτων, κίνηση
των χρηστών, κλπ. 
Το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος θα πρέπει να διαθέτει τις εξής προδιαγραφές:

 Να είναι προσπελάσιμο μέσω κοινού περιηγητή ιστοσελίδων (browser).
 Να υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταβολής των χρεώσεων και τιμολογιακής στρατη-

γικής ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου. 
 Συνεχής επικοινωνία με τα ποδήλατα, έλεγχος των μηχανισμών κλειδώματος των

ποδηλάτων και ταυτοποίησης των χρηστών. 
 Απομακρυσμένο ηλεκτρονικό κλείδωμα των ποδηλάτων με βλάβη. 
 Έκδοση στατιστικών στοιχείων χρήσης.
 Ενημέρωση για τη φόρτιση των ποδηλάτων, καθώς και για την κατάσταση της μπα-

ταρίας τους.
 Συνεχή παρακολούθηση της γεωγραφικής θέσης του κάθε ποδηλάτου.
 Να παρέχει στον διαχειριστή του συστήματος, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες

αναφορικά με την καλή λειτουργία των ποδηλάτων και τη διαθεσιμότητα των ποδη-
λάτων σε κάθε σταθμό.

 Να δημιουργεί αυτόματα αλλά και με χειροκίνητο τρόπο αναφορές με τη χρήση της
ημέρας, αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των σταθμών, ποδηλάτων, χρηστών,
κλπ. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που χρειάζεται να καταγράφονται είναι τα εξής:
- Συνολικός αριθμός εν λειτουργία ποδηλάτων (με συγκεκριμένο κωδικό) ανά

ημέρα, ανά σταθμό, ανά τύπο ποδηλάτου,
- Συχνότητα χρήσης ποδηλάτου (με συγκεκριμένο κωδικό) ανά ημέρα από δια-

φορετικό ποδηλάτη (αριθμός χρηστών/ημέρα/ποδήλατο),
- Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα ανά χρήστη ανά ποδήλατο (χιλιόμετρα/χρή-

στη/ημέρα),
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- Συνολικά  διανυθέντα  χιλιόμετρα  ανά  ημέρα  ανά  ποδήλατο  (χιλιόμετρα/
ημέρα),

- Αθροιστικά καταγεγραμμένη ταχύτητα ποδηλάτου ανά χρήστη σε όλη τη δια-
δρομή (km/hr/ ποδήλατο/διαδρομή/χρήστη),

- Αποτύπωση, καταγραφή (σε μορφή π.χ. Google map και αναλυτική περιγραφή
βασικών στοιχείων της διαδρομής σε xls) και είδος (π.χ. ανηφόρα, κατηφόρα,
ομαλή διαδρομή, δηλ. η υπερέχουσα στο μέγιστο της διανυθείσας διαδρομής),
διανυθείσας διαδρομής ανά ποδήλατο, ανά χρήστη,

- Εργοστασιακές προδιαγραφές της μπαταρίας και αναφορά της κατάστασής της
πριν και μετά τη χρήση (% φόρτισης μπαταρίας).

Τα στοιχεία θα πρέπει να δίδονται υπό μορφή αρχείων (xls) έτσι ώστε να είναι επε-
ξεργάσιμα και η χρήση τους να εξυπηρετήσει και μελλοντικές στρατηγικές των αρ-
μόδιων αρχών, π.χ. για σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων κ.ά.

 Να παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητου αποκλεισμού και άρσης αποκλεισμού σε
συγκεκριμένους χρήστες (π.χ. όσων δεν έκαναν σωστή χρήση του συστήματος).

 Να μπορεί να προσαρμοστεί εικαστικά στην ταυτότητα του Δήμου. 
 Να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις επισκευές / διορθώσεις

που πρέπει να γίνουν.
 Διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών (RBAC).
 Δυνατότητα καθορισμού επιτρεπτών ή μη γεωγραφικών ζωνών κίνησης με ποδήλα-

το.
 Διαχείριση συναλλαγών περιστασιακών χρηστών.
 Διαχείριση συναλλαγών καρτών συνδρομητών.
 Διαχείριση λογαριασμών συνδρομητών.
 Διαχείρισης λειτουργίας σταθμών φόρτισης ποδηλάτων.
 Διαχείριση συσκευών.
 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας συστήματος.
 Δυνατότητα πρόβλεψης ζήτησης, βάσει ιστορικών στοιχείων. 
 Αυτοματοποιημένη δημιουργία εργασιών συντήρησης ποδηλάτων και σταθμών και

τήρηση του ιστορικού τους.
 Αυτοματοποιημένη  δημιουργία  εργασιών  ανακατανομής  ποδηλάτων  και  τήρηση

του ιστορικού τους. 
 Αυτόματο κλείδωμα «ύποπτων» χρηστών, βάσει κανόνων (suspicious list).
 Αυτόματη δημιουργία αναφορών με δεδομένα χρήσης του συστήματος σε χαρτο-

γραφικό υπόβαθρο (heatmap).
Επιπλέον, το λογισμικό θα παρέχει πλήρες και ολοκληρωμένο API, έτσι ώστε να είναι δυνα-
τή η διασύνδεσή του με εφαρμογές MaaS, καθώς και με τα υφιστάμενα συστήματα ΜΜΜ
που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Για την απόδειξη της κάλυψης της προδιαγραφής, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν, εντός της τεχνικής τους προσφοράς, το
API που παρέχεται από το προσφερόμενο λογισμικό διαχείρισης συστήματος.
Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων και από φοιτητές,
ή άλλες ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. ΑΜΕΑ), χρησιμοποιώντας την έξυπνη κάρτα φοιτη-
τή, η οποία ήδη υλοποιείται από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τις ανωτέρω δυνατότητες διασύνδεσης,
εντός της τεχνικής προσφοράς του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να υλο-
ποιήσει τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα. Το σύστημα θα παρέχει ανοικτά και
τεκμηριωμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η άντληση δεδομένων
από τα αρμόδια Υπουργεία.
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3.2. Εφαρμογή Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών
Το  σύστημα  θα  πρέπει  να  παρέχει  τη  δυνατότητα  έκδοσης  καρτών συνδρομητών,  από
επανδρωμένα εκδοτήρια, για τους πολίτες που επιθυμούν, με την κατάθεση των απαραίτη-
των δικαιολογητικών, τα οποία θα ταυτοποιούν τον χρήστη. 
Οι κάρτες που θα εκδίδονται από την εφαρμογή θα πρέπει να είναι τεχνολογίας MIFARE
DESFIRE EV1 ή EV2 ή EV3. 
Η κάρτα θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευμένα τα απαραίτητα κλειδιά ασφαλείας τύπου
2TDEA, έτσι ώστε να μπορεί να ταυτοποιείται με τα SAM που θα είναι τοποθετημένα εντός
του τερματικού μίσθωσης ποδηλάτων. 
Ο κάτοχος της κάρτας θα έχει τη δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτου, χρησιμοποιώντας την
στον αναγνώστη έξυπνων καρτών του τερματικού μίσθωσης ποδηλάτων, χωρίς να χρειάζε-
ται να χρησιμοποιήσουν τη χρεωστική/πιστωτική τραπεζική τους κάρτα, διότι τα στοιχεία
τους θα είναι ήδη καταχωρημένα στο σύστημα και έτσι θα πιστοποιείται η ταυτότητά του.
Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήρως διαδικτυακή (web based).
 Καταχώρηση στοιχείων συνδρομητή στο λογισμικό διαχείρισης.
 Εγγραφή στοιχείων συνδρομητή στην κάρτα. 
 Αντικατάσταση χαμένης ή κατεστραμμένης κάρτας.
 Φόρτιση υφιστάμενης κάρτας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και τη φιλοξενία
(hosting) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει, εντός της τεχνικής του προσφοράς, τη δομή της κάρτας
που προτίθεται να υλοποιήσει.
3.3. Συσκευή Εγγραφής/Ανάγνωσης Καρτών Συνδρομητών
Για τη δημιουργία των καρτών συνδρομητών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει συσκευή
ανάγνωσης/εγγραφής καρτών συνδρομητών, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα
εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Έγχρωμη οθόνη αφής 3.5", 320x480 pixels.
 Επεξεργαστής ARM9, OS Secure Linux, 256Mb FLASH, 128Mb SDRAM.
 Αναγνώστης έξυπνων καρτών ISO 14443-A/B, MIFARE Classic, Ultralight, Ultralight C,

Plus, Desfire, SmartMX, EMV L1/L2, 4 SAM slots (ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί το
επιπλέον SAM που απαιτείται για την ανάγνωση των έξυπνων καρτών φοιτητών).

 Interfaces: Ethernet.
 Υλικό κατασκευής: Ανθεκτικό PC-ABS.
 Επιτραπέζια βάση στήριξης.

Η εφαρμογή έκδοσης καρτών συνδρομητών θα επικοινωνεί με τη συσκευή, προκειμένου να
δημιουργείται η κάρτα συνδρομητή.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει το απαραίτητο τοπικό λογισμικό (firmware) της συ-
σκευής, ώστε να είναι εφικτή η εγγραφή και ανάγνωση καρτών συνδρομητών.
3.4. Υπολογιστής Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών
Στον υπολογιστή αυτό θα εκτελείται η εφαρμογή έκδοσης καρτών συνδρομητών. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο υπολογιστής παρατίθενται στον πίνακα συμ-
μόρφωσης.
3.5. Εκτυπωτής Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών
Για την εκτύπωση και προσωποποίηση των καρτών συνδρομητών (εκτύπωση στοιχείων και
φωτογραφίας συνδρομητή), ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εκτυπωτή έκδοσης καρ-
τών συνδρομητών με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Τρόπος Εκτύπωσης: θερμικής μεταφοράς
 Ανάλυση: 300 dpi ή ανώτερο.
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 Ταχύτητα  Έγχρωμης  Εκτύπωσης:  180  κάρτες/ώρα  για  μονής  όψης  εκτύπωση  ή
ανώτερο.

 Ταχύτητα Μονόχρωμης Εκτύπωσης: 1.000 κάρτες/ώρα για μονής όψης εκτύπωση ή
ανώτερο.

 Ταχύτητα  Έγχρωμης  Εκτύπωσης:  140  κάρτες/ώρα  για  διπλής  όψης  εκτύπωση  ή
ανώτερο. 

 Χωρητικότητα Τροφοδότη: 100 κάρτες ή ανώτερο.
 Χωρητικότητα Καρτοσυλλέκτη: 100 κάρτες ή ανώτερο.
 Μνήμη: 32Mb ή ανώτερο. 
 Σύνδεση: ETHERNET, USB.

3.6. Κάμερα
Για την προσωποποίηση των καρτών συνδρομητών (λήψη φωτογραφιών) ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προσφέρει μία κάμερα με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Ανάλυση Φωτογραφίας: 8.0 megapixels ή ανώτερη.
 Ανάλυση Video: 1280 x 720 ή ανώτερη.
 Ρύθμιση Εστίασης: Auto focus.
 Ευρυγώνιος φακός.
 Λειτουργία face tracking.
 Μέγιστο frame rate: 30 fps ή ανώτερο.  
 Snapshot button.
 Σύνδεση: USB με τον υπολογιστή έκδοσης καρτών συνδρομητών.

3.7. Mobile Εφαρμογή Χρηστών
Οι χρήστες θα μπορούν από ειδική mobile εφαρμογή, η οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη
σε Android και iOS, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος, στα διαθέσιμα ποδή-
λατα σε κάθε σταθμό, σε πραγματικό χρόνο και στην κατάσταση των διαθέσιμων ποδη-
λάτων. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής, για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών.
Οι  χρήστες  θα  μπορούν  να  πραγματοποιούν  συναλλαγές  ενοικίασης  ποδηλάτου,  αφού
πρώτα εγγραφούν ως χρήστες στην εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται να διαθέτουν προσωπο-
ποιημένη έξυπνη κάρτα συνδρομητή.
Κατά την εγγραφή τους, μέσω της mobile εφαρμογής, ο χρήστης θα καταχωρεί τα στοιχεία
της πιστωτικής/χρεωστική τραπεζικής τους κάρτας, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την
ταυτοποίηση του χρήστη, σε περίπτωση κλοπής ποδηλάτου.
Επιπλέον, η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει και ταυτοποίηση χρηστών μέσω ΑΑΔΕ (με
κωδικούς TaxisNet), για όσους χρήστες διαθέτουν κωδικούς.
Η mobile εφαρμογή θα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στην εικαστική ταυτότητα του συστή-
ματος, περιέχοντας τα λογότυπα και τα χρώματα του Δήμου και θα πρέπει να είναι διαθέσι-
μη για δωρεάν λήψη από τους πολίτες,  τόσο στο Apple Store, όσο και στο Google Play
Store.
3.8. Τερματικό Μίσθωσης Ποδηλάτων
Σε επιλεγμένους σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων θα είναι εγκατεστημένο ένα τερματικό μί-
σθωσης ποδηλάτων. Μέσω του τερματικού, θα είναι δυνατή η μίσθωση ποδηλάτων τόσο
από εγγεγραμμένους χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν κάρτα συνδρομητή, όσο και από μη εγ-
γεγραμμένους στο σύστημα χρήστες (π.χ. τουρίστες, επισκέπτες). 
Οι μη εγγεγραμμένοι (περιστασιακοί) χρήστες θα μπορούν να μισθώσουν ένα ποδήλατο,
κάνοντας χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής τους κάρτας για λόγους ταυτοπροσωπίας και
εγγύησης ορθής χρήσης. 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τερματικού μίσθωσης ποδηλάτων είναι τα ακόλουθα:
 Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή για χρήση σε εξωτερικό χώρο. 
 Υλικό πλαισίου: ανοξείδωτος χάλυβας.
 Οθόνη  αφής  διαγωνίου  10.1’’  υψηλής  φωτεινότητας  (1000cd/m2)  με  αισθητήρα

αφής projected capacitive, πάχους 5mm. Μέγιστη διάσταση οθόνης έως 15'',  για
λόγους εργονομίας και συνολικών εξωτερικών διαστάσεων της συσκευής.

 Ενσωματωμένος βιομηχανικός υπολογιστής
 Ενσωματωμένος αναγνώστης chip και pin και ανέπαφων (EMV) πιστωτικών/χρεω-

στικών τραπεζικών καρτών, ο οποίος να είναι πιστοποιημένος για unattended συ-
ναλλαγές από ελληνική τράπεζα.  

 Ενσωματωμένος αναγνώστης έξυπνων καρτών με υποδοχές για 2 SAMs, έτσι ώστε
να είναι εφικτή η τοποθέτηση ενός επιπλέον SAM για την ανάγνωση των έξυπνων
καρτών  ειδικών  κατηγοριών  πολιτών  που  αναπτύσσονται  από  τα  συναρμόδια
Υπουργεία (π.χ. έξυπνη κάρτα φοιτητή).

 Ενσωματωμένος εκτυπωτής βαρέως τύπου, έκδοσης αποδείξεων συναλλαγών 
 Επικοινωνία: 4G router. 
 Βαθμός προστασίας: IP54/IK10.
 Βαφή anti-graffiti.
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC έως +60oC.
 Υγρασία λειτουργίας: έως 90%.
 Τροφοδοσία: 220VAC.
 UPS για ολοκλήρωση εκκρεμούς συναλλαγής, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Το τερματικό θα επικοινωνεί με τις θέσεις κλειδώματος/φόρτισης των ποδηλάτων και όταν
ο χρήστης επιλέξει να μισθώσει ένα ποδήλατο, το τερματικό θα επικοινωνεί με την αντί-
στοιχη θέση κλειδώματος/φόρτισης και θα δίνει εντολή για την απελευθέρωση του ποδη-
λάτου. Ταυτόχρονα, η πληροφορία ότι το συγκεκριμένο ποδήλατο μισθώθηκε, θα αποστέλ-
λεται από το τερματικό μίσθωσης στο λογισμικό διαχείρισης του συστήματος. 
Αντίστοιχα, όταν ο χρήστης επιστρέψει το ποδήλατο σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση κλει-
δώματος/φόρτισης, η πληροφορία ότι το ποδήλατο επιστράφηκε, θα αποστέλλεται από το
τερματικό μίσθωσης στο λογισμικό διαχείρισης του συστήματος. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει την εφαρμογή λογισμικού η οποία θα εκτελείται στο
τερματικό μίσθωσης και θα επιτρέπει τόσο την αλληλεπίδραση του χρήστη, όσο και την επι-
κοινωνία του εξοπλισμού με το λογισμικό διαχείρισης.
3.9. Θέση Κλειδώματος/Φόρτισης Ποδηλάτου
Κάθε σταθμός μίσθωσης ποδηλάτου θα διαθέτει θέσεις κλειδώματος/φόρτισης στις οποίες
θα κλειδώνει το ποδήλατο και θα φορτίζει τη μπαταρία του για όσην ώρα παραμένει κλει-
δωμένο. 
Ο σταθμός  μίσθωσης  θα πρέπει  να  μπορεί  μελλοντικά  να δεχτεί  οποιονδήποτε  αριθμό
θέσεων κλειδώματος/φόρτισης, χωρίς κανέναν περιορισμό όσον αφορά τον αριθμό τους
(π.χ. προσθήκη θέσεων ανά 2).

Κάθε σταθμός μίσθωσης θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα Φόρτισης Σταθμού Μίσθωσης με
Ενσωματωμένο Βιομηχανικό Υπολογιστή και 4G router. Το σύστημα θα χρησιμοποιείται για
τη διαχείριση των θέσεων κλειδώματος/φόρτισης και για την επικοινωνία της κάθε θέσης
κλειδώματος/φόρτισης με το λογισμικό διαχείρισης.
Ο μηχανισμός που θα χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του ποδηλάτου θα είναι ο ίδιος με
αυτόν που θα χρησιμοποιείται για το κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας. Όταν ο χρήστης
κλειδώνει το ποδήλατο, θα πρέπει αυτόματα να ξεκινάει η φόρτιση, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη χειροκίνητη  ενέργεια  ή σύνδεση,  από πλευράς  χρήστη.  Το σύστημα,
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ωστόσο, θα πρέπει να έχει την ευφυΐα να αποφασίζει να εκκινήσει και να διακόψει τη δια-
δικασία φόρτισης της μπαταρίας του ποδηλάτου, ανάλογα με το υφιστάμενο επίπεδο φόρ-
τισής της.
Κάθε θέση κλειδώματος/φόρτισης θα μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει οπουδή-
ποτε, χωρίς να απαιτείται η παρουσία τερματικού μίσθωσης ποδηλάτων.
Η θέση κλειδώματος/φόρτισης ποδηλάτου θα πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτη-
ριστικά:

 Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή για συνεχή χρήση σε εξωτερικό χώρο.
 Υλικό κατασκευής: γαλβανισμένος χάλυβας ή καλύτερο υλικό, πάχους ≥2mm.
 Βαφή ηλεκτροστατική, με αντισκωριακή εγγύηση 5 ετών.
 Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας ποδηλάτου.
 Η φόρτιση της μπαταρίας του ποδηλάτου θα πρέπει  να γίνεται  με επαφή (non-

inductive).
 Αυτόματη ανάγνωση και ταυτοποίηση του ID chip του ποδηλάτου που κλειδώνεται

στη θέση φόρτισης.
 Ενσωματωμένος μηχανισμός κλειδώματος ποδηλάτου, βαρέως τύπου. 
 Ο μηχανισμός κλειδώματος να εξασφαλίζει ότι δεν είναι εφικτή η αφαίρεση ποδη-

λάτου με τη βία.
 Ο μηχανισμός κλειδώματος να αντέχει για τουλάχιστον 8.000 κύκλους κλειδώμα-

τος/ξεκλειδώματος.
 Ο μηχανισμός κλειδώματος να διαθέτει αντοχή σε τράβηγμα βάρους ≥3KN.
 Όταν ο χρήστης κλειδώσει το ποδήλατο, θα ξεκινάει αυτόματα η φόρτιση της μπα-

ταρίας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
 Κάθε θέση κλειδώματος/φόρτισης να διαθέτει  φωτεινή ένδειξη ότι  το ποδήλατο

κλειδώθηκε επιτυχώς.
 Η φόρτιση θα διακόπτεται αυτόματα όταν η μπαταρία του ποδηλάτου είναι πλήρως

φορτισμένη. 
 Ο φορτιστής θα επικοινωνεί με την μπαταρία του ποδηλάτου, μέσω BMS.
 Η φόρτιση να διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή υπερφόρτι-

σης της μπαταρίας, υπέρτασης και βραχυκυκλώματος.
 Η κάθε θέση κλειδώματος/φόρτισης να πακτώνεται με ασφάλεια στο έδαφος. 
 Δεν  θα  είναι  ορατά  και  προσβάσιμα  από  τον  χρήστη,  κανενός  τύπου  καλώδια,

connectors, κ.λπ.
 Βαθμός προστασίας: ≥ IP65
 Τροφοδοσία: 220VAC.
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC έως +60oC.
 Ενσωματωμένη ασφάλεια 16Α και circuit breaker.

3.10. Ηλεκτρικό Ποδήλατο
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Δήμο με ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία θα είναι κατάλλη-
λα για χρήση σε κοινόχρηστα συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων.
Τα ποδήλατα θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 Αξιόπιστα, άριστης ποιότητας και κατάλληλα για χρήση εντός πόλης.
 Ανθεκτικά σε φθορές και σε δύσκολη χρήση.
 Σχεδιασμένα για εύκολη οδήγηση και από τα δύο φύλα και να είναι χαμηλής ει-

σόδου.
 Ενσωματωμένο σύστημα 4G/GPS το οποίο να στέλνει πληροφορίες σε πραγματικό

χρόνο στο λογισμικό διαχείρισης, αναφορικά με:
1. Τη θέση του
2. Την κίνησή του
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3. Τη στάθμευσή του
4. Την κατάσταση της μπαταρίας του

 Ειδικό  μηχανισμό  κλειδώματος,  ο  οποίος  θα  του  επιτρέπει  να  κλειδώνει  με
ασφάλεια στους μόνιμους σταθμούς κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου.

 Ο μηχανισμός κλειδώματος να διαθέτει  ID chip, ώστε να είναι εφικτή η αυτόματη
αναγνώριση του ποδηλάτου από τη θέση κλειδώματος/φόρτισης.

 Θα κινείται με χρήση αλυσίδας ή ιμάντα με προστατευτικό κάλυμμα σε όλο το μή-
κος τους.

 Η θέση της σέλας θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος (με εύκολο και απλό
τρόπο, χωρίς ειδικά εργαλεία) μη αποσπώμενη.  Η σέλα θα πρέπει να είναι άνετη
και ανατομική.

 Εμπρόσθιο καλάθι, με μεταλλική ενίσχυση και να μπορεί να μεταφέρει φορτίο του-
λάχιστον 10 κιλών και έως 30 Kgr, διότι τίθεται θέμα ασφαλούς οδήγησης του πο-
δηλάτου όταν στο καλάθι υπάρχει μεγάλο βάρος. 

 Κουδούνι.
 Να διαθέτει φώτα μπρος και πίσω.
 Υποβοήθηση στον πίσω τροχό ή μεσαίας κύλισης, με κινητήρα τύπου brushless.
 Ο κινητήρας του ποδηλάτου θα παρέχει υποβοήθηση και θα πρέπει να διαθέτει αι-

σθητήρα ροπής. Η μέγιστη ταχύτητα υποβοήθησης του ποδηλάτου δεν θα πρέπει
να ξεπερνάει τα 25km/h.

 Οι τροχοί πρέπει να είναι ≥24’’, με μέγιστη διάσταση έως 29'', διότι τίθεται θέμα
ασφαλούς οδήγησης και ισορροπίας του αναβάτη,  κατασκευής από αλουμίνιο ή
άλλο ελαφρότερο μέταλλο, ελαστικά χωρίς αεροθαλάμους, ιδανικά για χρήση σε
άσφαλτο και λασπωτήρες και στους δύο τροχούς. 

 Ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος, που θα χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια στάθ-
μευση μεταξύ των σταθμών. Το σύστημα κλειδώματος να διαθέτει εφεδρική μπα-
ταρία. Να περιγραφεί ο τρόπος ξεκλειδώματος του ποδηλάτου.

 Συναγερμό, ο οποίος να ενεργοποιείται σε περίπτωση απόπειρας κλοπής
 Η μπαταρία πρέπει να είναι ιόντων λιθίου, ≥36V/13Ah, ενσωματωμένη στον σκελε-

τό του ποδηλάτου, μη αποσπώμενη με απλά εργαλεία και να υποστηρίζει το πρω-
τόκολλο BMS.

 Το πρωτόκολλο BMS θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Προστασία υπερφόρτισης
2. Προστασία αποφόρτισης
3. Προστασία υπέρτασης
4. Προστασία βραχυκυκλώματος
5. Προστασία υπερθέρμανσης

 Η μπαταρία να φορτίζει  αυτόματα,  καθ΄όλη τη διάρκεια που το ποδήλατο είναι
κλειδωμένο στον σταθμό.

 Το ποδήλατο να διαθέτει οθόνη ενσωματωμένη στο τιμόνι, η οποία να παρέχει πλη-
ροφορίες σχετικά με την ταχύτητα του ποδηλάτου, τη στάθμη φόρτισης της μπατα-
ρίας και την απόσταση που έχει διανύσει.

 Μέγιστη αυτονομία με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: > 60 χλμ.
 Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: <6 ώρες.
 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 250 W.
 Φρένα τύπου roller brakes ή ανώτερα (drum brakes, disc brakes) στον εμπρόσθιο

και στον οπίσθιο τροχό.  Σε περίπτωση που ο ένας τροχός διαθέτει  roller brakes,
τότε ο άλλος πρέπει να διαθέτει ανώτερα.  Επιθυμητό να διαθέτει προστατευτικά
καλύμματα.
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 Fenders στους πίσω τροχούς, τα οποία να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό
πλαστικό με αντοχή στους κραδασμούς.

 Ανακλαστήρες στους εμπρός και πίσω τροχούς.
 Σταντ
 Βάρος: < 35 Kgr. 
 Βαθμός προστασίας

1. Για τον κινητήρα: IP55.
2. Για τα ηλεκτρονικά μέρη: IP67.

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC έως +60οC.
 Όλα τα καλώδια και συρματόσχοινα να είναι κρυμμένα και οι χρήστες να μην έχουν

πρόσβαση σε αυτά.

4. Υπηρεσίες
4.1. Εγγυημένη Λειτουργία
Ο προμηθευτής μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή
υποχρεούται να παρέχει εγγυημένη λειτουργία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, τόσο
για  τα  επιμέρους  τμήματα  που  απαρτίζουν  το  προσφερόμενο  σύστημα  όσο  και  για  το
σύνολο του συστήματος, σύμφωνα με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη. 
Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή
λειτουργία  του  αντικειμένου  της  προμήθειας.  Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της
εγγυημένης  λειτουργίας  να  προβαίνει  στην  προβλεπόμενη  συντήρηση  και  να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

 Συντήρηση ποδηλάτων. Να συντηρεί τα ποδήλατα τακτικά, τουλάχιστον μία φορά
τον μήνα, ακόμη κι αν δεν παρουσιάζουν βλάβη, τόσο στον χώρο των Σταθμών, όσο
και σε ειδικό χώρο που θα διαθέτει, όταν η επί τόπου συντήρηση και επισκευή εί-
ναι αδύνατη.

 Ανακατανομή ποδηλάτων. Να παρακολουθεί την πληρότητα των Σταθμών, με στόχο
τη διαρκή διαθεσιμότητα των ποδηλάτων και θέσεων κλειδώματος/σταθμεύσεως
μέσω της ανακατανομής Ποδηλάτων μεταξύ Σταθμών, η οποία θα πραγματοποιεί-
ται ως ακολούθως:
- Ο Διαχειριστής θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ανάγκες ανακατα-

νομής ποδηλάτων, μέσω του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος όπου θα
καταγράφονται οι πληροφορίες για την πληρότητα κάθε σταθμού, είτε μέσω ει-
δοποιήσεων που θα λαμβάνει σε κινητό τηλέφωνο που θα έχει δηλώσει, όταν το
σύστημα ευρίσκεται σε κατάσταση «Ανισορροπίας». Ως κατάσταση «Ανισορρο-
πίας» ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία στον κάθε Σταθμό υπάρχουν λιγότε-
ρα από δύο (2) Ποδήλατα ή λιγότερες από δύο (2) ελεύθερες θέσεις κλειδώμα-
τος / σταθμεύσεως. Η κατάσταση «Ανισορροπίας» καταγράφεται στο Σύστημα,
οπότε και ενημερώνεται ο Διαχειριστής.

- Ο Διαχειριστής υποχρεούται να άρει την κατάσταση «Ανισορροπίας» το αργότε-
ρο εντός εξήντα (60) λεπτών από την εμφάνισή της.

- Η ως  άνω  υποχρέωση  ανακατανομής  ποδηλάτων  και  άρσης  της  κατάστασης
«Ανισορροπίας» δεν ισχύει στις περιπτώσεις υπερχρήσης και υποχρήσης του Συ-
στήματος. Ειδικότερα, το σύστημα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση υπερ-
χρήσης όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα άνω του 80% του στόλου των ποδη-
λάτων, ενώ σε κατάσταση υποχρήσης κατά τις ώρες από 10.00 μ.μ. έως 7.00 π.μ.
(επόμενη ημέρα).
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 Τηλεφωνική Υποστήριξη. Να παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση στους Χρήστες, σχε-
τικά με πιθανές βλάβες ή άλλα περιστατικά, επί καθημερινής βάσεως (συμπεριλαμ-
βανομένων Σ/Κ και αργιών), από 8.00 π.μ. έως 10.00 μ.μ.. Ο Διαχειριστής υποχρε-
ούται να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις και συγκεκριμένα να απαντά σε αυτές
εντός  δεκαπέντε  δευτερολέπτων  (15΄΄).   Σε  περίπτωση  αναφοράς  ατυχήματος,
βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας βίας που εμποδίζει τον Χρήστη να επιστρέψει το
ποδήλατο σε θέση σταθμεύσεως / κλειδώματος,  ο Διαχειριστής  υποχρεούται  να
παραλάβει το ποδήλατο από το σημείο του περιστατικού.

 Ενημέρωση Δήμου. Να ενημερώνει άμεσα (εντός το πολύ 2 ημερών) τον Δήμο για
περιπτώσεις κλοπών ή βανδαλισμών, ζημιών των εγκαταστάσεων του Συστήματος,
να παρέχει σχετικά τεκμήρια (φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν) και να αιτείται
την αντικατάσταση των κατεστραμμένων υλικών, εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων.

 Τιμολόγηση Χρηστών (εφόσον ο Δήμος το απαιτήσει). Ο Διαχειριστής υποχρεούται
να τιμολογεί απευθείας τους Χρήστες – Συνδρομητές για τις συνδρομές του, τα τέλη
χρήσεως των Ποδηλάτων και τυχόν λοιπές χρεώσεις από καθυστερημένη επιστρο-
φή ή μη επιστροφή Ποδηλάτου, εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά. Το ύψος των
τελών θα είναι αυτό που θα καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήμα-
τος από τον Δήμο (δίνοντας στον Δήμο τη δυνατότητα μηδενικής χρέωσης), μη δυ-
νάμενο να τροποποιηθεί από τον Διαχειριστή.  Ο Διαχειριστής υποχρεούται να προ-
βεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με κάθε εμπλεκόμενο φορέα (τράπεζα, Δ.Ο-
.Υ., κ.λπ.), προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των άνω τελών και χρεώσεων
με τους τρόπους που περιγράφονται στον Κανονισμό (μέσω Internet, μέσω τραπεζι-
κού λογαριασμού,  με απευθείας  πληρωμή σε χώρο του Δήμου).  Ο Διαχειριστής
υποχρεούται  να  αποδίδει  στον  Δήμο  το  σύνολο  των  εσόδων  του  Συστήματος,
εφόσον υπάρχουν.

 Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του συστήματος για το διάστημα της περιόδου εγ-
γυημένης λειτουργίας, μέσω συμβολαίου με ασφαλιστική εταιρεία. Το πρόγραμμα
θα παρέχει ασφάλιση των ποδηλάτων έναντι αστικής ευθύνης. Το αντικείμενο της
κάλυψης θα περιλαμβάνει αστική ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες και
υλικές ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του ασφαλιζόμενου από τη χρήση
του ποδηλάτου. Για σωματικές βλάβες η ελάχιστη αποζημίωση θα είναι 30.000 €,
ενώ για υλικές ζημιές ανά συμβάν θα είναι 15.000 €.

 Προσωπικό Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος
για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Επισημαίνεται ότι,
από την εκτέλεση της συμβάσεως, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ
του Δήμου και του προσωπικού του Διαχειριστή που ασχολείται με την υπηρεσία.

 Γενικές Υποχρεώσεις Διαχειριστή.  Να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Δήμου
αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και να συνεργάζεται με τις
αρμόδιες υπηρεσίες.  Ο Διαχειριστής οφείλει,  περαιτέρω, να εμποδίζει  πράξεις ή
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον
του Δήμου και του ίδιου του Συστήματος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην ευχέρειά
του.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
 Να διαθέσει στον Διαχειριστή το Σύστημα Δημόσιων Ποδηλάτων για την εγγυημένη

λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση.
 Να συνδράμει τον Διαχειριστή με οτιδήποτε απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία

του Συστήματος και, ειδικότερα, να του παρέχει όλα τα στοιχεία που κρίνονται απα-
ραίτητα για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία του.
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 Να παρέχει στον Διαχειριστή πρόσβαση στο λογισμικό και εξοπλισμό του Συστήμα-
τος, προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να διαθέτει την απαιτούμενη ενημέρωση,
σε πραγματικό χρόνο, για τη διαθεσιμότητα ποδηλάτων, την «ανισορροπία» του
Συστήματος, την πορεία των συνδρομών / χρεώσεων, τις περιπτώσεις μη επιστρο-
φής ή καθυστερημένης  επιστροφής ποδηλάτου,  την αναφορά παραπόνων,  συμ-
βάντων, ερωτημάτων και εν γένει προβλημάτων του Συστήματος κ.λπ.

 Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση του λογισμικού και του Συστήματος
σε τρίτα πρόσωπα ή σε μη εξουσιοδοτημένους εγγράφως συνεργάτες του Διαχειρι-
στή.

 Να διατηρεί  σε άριστη  κατάσταση λειτουργίας όλες τις  εγκαταστάσεις  ρευματο-
δότησης  που  είναι συνδεδεμένες με τους Σταθμούς του Συστήματος (π.χ. καλω-
διώσεις,  ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ) και να επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάστασή
τους σε περίπτωση βλάβης τους.

 Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του Διαχειριστή με τις Υπηρε-
σίες του για τον ορθό συντονισμό προς επίτευξη της ορθής λειτουργίας του Συστή-
ματος.

Η υπόψη υπηρεσία υποστήριξης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα παρέχεται από τον δια-
χειριστή 365 ημέρες τον χρόνο, από τις 8.00 το πρωί έως τις 22.00 το βράδυ.
4.2. Εγκατάσταση Συστήματος
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του
συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού του έργου σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής.
Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής, ο Aνάδοχος θα πρέπει να καταγράψει τις λειτουργι-
κές και τεχνικές προδιαγραφές όπου θα αναφέρονται οι υπηρεσίες που θα παραδοθούν
έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο και η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.
Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει:
 Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης και περιγραφή πιθανών αλλαγών που

μπορεί να έχουν προκύψει από την προκήρυξη της σύμβασης (χωρίς αυτό να αλλάζει
την οικονομική και τεχνική λύση του συστήματος).

 Χωροθέτηση των σημείων εγκατάστασης του συστήματος.
 Οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων

με τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση και προτεινόμενο σχεδιασμό.
 Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής.
 Μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το

επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. 
 Περιγραφή του τρόπου (διαδικασίες, μέσα, πόροι) λειτουργίας του έργου.
 Τελικό πλάνο ενεργειών και δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της Φάσης αυτής θα γίνει αποτίμηση και ανάλυση της υφιστάμενης κα-
τάστασης και θα εκπονηθεί αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. Θα καταγρα-
φούν οι αποδέκτες των υπηρεσιών που θα προσφέρει το νέο σύστημα, ο τρόπος και η συ-
χνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών, το επιχειρησιακό σχήμα διεπαφής που μπορεί να
λειτουργήσει μεταξύ του Συστήματος και των αποδεκτών των υπηρεσιών και οι υπηρεσίες
του Φορέα που μπορούν να προσφερθούν από αυτά. Τέλος, θα αναλύονται το σχέδιο αρχι -
τεκτονικής εξοπλισμού και δικτύου, οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος και ο εν-
νοιολογικός σχεδιασμός του.
Η παροχή μόνιμης τροφοδοσίας 220VAC στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού, αποτε-
λεί υποχρέωση του Δήμου.
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Η παροχή όλων των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων για τα ποδήλατα και τους σταθμούς μί-
σθωσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, αποτελούν υπο-
χρέωση του Αναδόχου.
4.3. Εκπαίδευση
Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών για το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού,
προτείνεται η υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει θε-
ωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τέσσερα (4) άτομα,
προσφέροντας κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εκπαίδευσης συνολικά. 
Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
Στην τεκμηρίωση της εκπαίδευσης  θα περιλαμβάνονται  και  τα εγχειρίδια/  εκπαιδευτικό
υλικό.
4.4. Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στον Δήμο πρόταση σχετικά με την εικαστική ταυτότη-
τα του συστήματος. Ο Ανάδοχος, κατόπιν συμφωνίας με τον Δήμο σχετικά με την ταυτότη-
τα, θα προσαρμόσει το Σύστημα σε αυτήν (λογότυποι, χρώματα κ.λπ.) και θα την υλοποιή-
σει.
Η προσαρμογή θα αφορά σε κάθε στοιχείο του συστήματος, δηλαδή στα ποδήλατα, τους
σταθμούς και το λογισμικό.
Η ταυτότητα θα φέρει όλες τις απαραίτητες σημάνσεις της ΕΕ και θα είναι σύμφωνη με τις
απαιτήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος.

5. Δράσεις Δημοσιότητας
5.1 Αντικείμενο της Υπηρεσίας 
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων στα πλαί-
σια της δράσης Ενίσχυσης της Μικροκινητικότητας με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους
στο πλαίσιο του εγχειρήματος.
Το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών της εν λόγω υπηρεσίας περιλαμβάνει:

Αντικείμενο Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητες

Ενημερωτικό έντυπο τετρασέλιδο Α4 δημοσιοποίησης των 
υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευ-
μένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοι-
νωνίας σε γραφή Braille

Τεμ. 50

Αφίσες προβολής του θέματος Τεμ. 130

3πτυχο έντυπο προβολής Τεμ. 1000

Video animation διάρκειας 1.5 λεπτού Τεμ. 1

Διαφημιστικά USB Sticks Τεμ. 50

Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης Καμπάνιες 1

5.2 Αναμενόμενα οφέλη 
Η εν λόγω υπηρεσία έχει ως σκοπό την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίη-
ση και τη μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση όλων των εν δυνάμει ωφελούμενων αλλά και της
κοινής γνώμης γενικότερα αναφορικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
της πράξης στην περιοχή παρέμβασης.  Προκειμένου το έργο να καταστεί  αποδοτικό θα
πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί το σύνολο των πολιτών του δήμου. Αυτό
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μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνο μέσω οργανωμένων δράσεων δημοσιότητας, που κρίνο-
νται απαραίτητες στο πλαίσιο της πράξης.

6. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται στους οκτώ (8) μήνες από την υπογρα-
φή της σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να υποβάλει  αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,  το
οποίο να περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους φάσεις και τα παραδοτέα τους, εντός του
φακέλου τεχνικής προσφοράς. Η υποβολή υπερβολικά μικρών χρονοδιαγραμμάτων
χωρίς αναλυτική τεκμηρίωση, αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
&  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιουλίδα Κέας
Τηλέφωνα: 2288360025
E-mail: texniki@kea.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5407/24.10.2022

Τίτλος:  Ενίσχυση της  Μικρο-
κινητικότητας στο Δήμο Κέας 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

Ηλεκτρικό Ποδήλατο Πόλης, Ειδικής Σχεδίασης για Κοινόχρηστα Συστήμα-
τα Μίσθωσης, με "Έξυπνη" Κλειδαριά IoT (4G/GPS)

Τμχ.                2.050,00 € 

Αντιβανδαλιστική Θέση Κλειδώματος & Φόρτισης Ποδηλάτου, με Λειτουρ-
γικότητα Αυτόματης Φόρτισης του Ποδηλάτου Όσο είναι Κλειδωμένο

Τμχ.                 1.150,00
€ 

Σύστημα  Φόρτισης  Σταθμού  Μίσθωσης  με  Ενσωματωμένο  Βιομηχανικό
Υπολογιστή και 4G router

Τμχ.                 1.500,00
€ 

Τερματικό Μίσθωσης Ποδηλάτου με Ενσωματωμένο Σύστημα Φόρτισης,
Οθόνη Αφής, Αναγνώστη Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών και Εκτυπωτή
Αποδείξεων. Το τερματικό θα χρησιμοποιείται για τη μίσθωση ποδηλάτου

Τμχ.              10.500,00 € 

Άδεια Χρήσης Λογισμικού Τερματικού Μίσθωσης Ποδηλάτου. Μέσω του
λογισμικού θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τον χρήστη Τμχ.                 1.000,00

€ 

Web-Based Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνε-
ται η συνολική διαχείριση και η παρακολούθηση λειτουργίας του συστή-
ματος μίσθωσης ποδηλάτων. Περιλαμβάνει 24μηνη συνδρομή υπηρεσίας
SaaS

Τμχ.              17.700,00 € 

Mobile Εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η μί-
σθωση  ποδηλάτου  από τους  χρήστες.  Περιλαμβάνει  24μηνη  συνδρομή
υπηρεσίας SaaS

Τμχ.    6.500,00 € 

Εξοπλισμός Έκδοσης Προσωποποιημένων Έξυπνων Καρτών Συνδρομητών,
οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση ποδηλάτου Τμχ.          4.000,00 € 



     41ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Νοεμβρίου 2022

Λογισμικό Έκδοσης Προσωποποιημένων Έξυπνων Καρτών Συνδρομητών,
οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση ποδηλάτου 

Τμχ.           3.000,00 € 

Εικαστική  Προσαρμογή  Συστήματος,  η  οποία  περιλαμβάνει  γραφιστική
σχεδίαση και παραγωγή αυτοκόλλητων για τα ποδήλατα και τους σταθ-
μούς

Κατ' απο-
κοπή    2.000,00 € 

Εγκατάσταση Εξοπλισμού Κατ' απο-
κοπή

             12.867,00 € 

Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής Κατ' απο-
κοπή

          2.500,00 € 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & πιλοτικής λειτουργίας Κατ' απο-
κοπή

      3.000,00 € 

Συνδέσεις 4G για 1 Έτος Κατ' απο-
κοπή

   2.800,00 € 

Υπηρεσίες  Εγγυημένης  Λειτουργίας Συστήματος  για τουλάχιστον 1  Έτος
και σύμφωνα με την υποβαλλόμενη προσφορά

Κατ' απο-
κοπή

             16.200,00 € 

Δράσεις Δημοσιότητας Κατ' απο-
κοπή

        3.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
&  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιουλίδα Κέας
Τηλέφωνα: 2288360025
E-mail: texniki@kea.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5407/24.10.2022

Τίτλος: Ενίσχυση της Μικροκινητι-
κότητας στο Δήμο Κέας 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια,  εγκατάσταση,  παραμετροποίηση και λει-
τουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. 
Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρου-
σία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλε-
κτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρη-
σιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για  όσο χρόνο επιθυμούν,  επιστρέφοντάς  το σε
κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία
του Δήμου.
Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι
οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των
ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.
Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι :

mailto:texniki@kea.gr
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει προσωρινή ενημερωτική πι-
νακίδα σε κατάλληλη και εμφανή από το κοινό θέση, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα
του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται,  με δικά
του έξοδα, να τοποθετήσει και την αναμνηστική πινακίδα μετά την οριστική παραλαβή του
έργου.
Στις συμβατικές  υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται  ακόμα,  άνευ ιδιαίτερης
αμοιβής, και η άμεση και απροφάσιστη συμμόρφωση του Αναδόχου:  Στα πορίσματα ποιο-
τικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο φορέα ή Σύμβουλο του Δημοσίου,
στα πλαίσια τήρησης των όρων συγχρηματοδότησης του έργου  από την Ε.Ε. Στις υποδείξεις
και οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής που συγχρηματοδοτεί το έργο και επιβλέπει την τήρη-
ση τον όρων συγχρηματοδότησης του έργου από την Ε.Ε, και ιδίως σε εκείνες που αφορούν
σε δράσεις και μέτρα δημοσιότητας. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις
διατάξεις: 
1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
2. Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρ-
χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

6. Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κε-
ντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

7. Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. Του Ν.  4155/2013 «Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και  άλλες

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και όπως ισχύει.

9. Της  αριθμ.  ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής  Απόφασης  «Ρυθμίσεις  για  το
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».

10. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

11. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

12. Το αρθ.72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 και τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/9-
7-1986 την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ., το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως
ισχύει, το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014

13. Του Π.Δ. 38/ΦΕΚ Α 63/04.05.2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδι-
καστικών Προσφυγών»

14. Του Π.Δ.  39/2017 (ΦΕΚ 64/04-05-2017)  «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών Προ-
σφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

15. Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν
την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα Συμβατικά στοιχεία, τα οποία θα προσαρτηθούν στην σύμβαση, κατά σειρά ισχύος είναι:
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1. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 5ο : Επιλογή Προμηθευτών
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις του Νόμου
4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια που επιλέγονται
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της Ε.Ε. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός
όρων και τεχνικών προδιαγραφών προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε ως πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία που διέπει
τις προμήθειες φορέων Ο.Τ.Α., Ν.4412/2016.

Άρθρο 6ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμο-
δότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να
προτείνει:  Στις  διαδικασίες  σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρε-
σιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτεί-
νει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
α. Κατακύρωση της δαπάνης 
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοδύναμων προσφορών. 
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή
της σύναψης της σύμβασης.  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύ-
ρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτου-
σα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταί-
ος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα
από σχετική πρόσκληση.
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Άρθρο 7ο : Σύμβαση
Μετά την  επέλευση των εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  ανα-
θέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης
και να καταθέσει την κατά το άρθρο 10 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυ-
τής. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προ-
μήθεια ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και θα είναι κα-
τασκευασμένη με υλικά και εργασία αρίστης ποιότητας απαλλαγμένη δε από κάθε κρυπτό
και φανερό ελάττωμα. Θα ανταποκρίνεται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για
την οποία προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά δευτέρας ποιότη-
τας. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνο-
δεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυ-
χούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η
σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον τα εξής :
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Την σχετική δαπάνη
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης εκτέλεσης της δαπάνης.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του αναδόχου.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δαπάνης.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Κατά την σύνταξη της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 129 του
Ν.4412/2016 ήτοι: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρω-
ματικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και οι όροι του άρθρου 130 του Ν.4412/2016.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα
παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το  Άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «Χρόνος
παράδοσης υλικών» και το Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  όταν οι τροποποιήσεις,
ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.

Άρθρο 8ο : Χρόνος - Τρόπος παράδοσης 
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα 8 μηνών. Ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά, παράδοση και
εγκατάσταση των ειδών στο Δήμο. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να
γίνει μέχρι της παραδόσεως αυτών. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Κακοτεχνίες και ατέλειες δεν δικαιολογούνται καθώς και
καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης. 

Άρθρο 9ο : Παραλαβή των υλικών 
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Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί
από τον Δήμο, παρουσία του ανάδοχου ή εκπροσώπου του και θα πραγματοποιηθεί μετά
το μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  τυχόν  άλλες  παραλείψεις,  η  επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αντικατάστασή
του. Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής,
εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτο-
ποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις
ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμο-
ποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να
συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Επιπλέον,  η επιστροφή
των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016 και την παρ. 6.4 της παρούσης διακήρυξης.

Άρθρο 10ο : Εγγυήσεις Συμμετοχής - Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης – Προκαταβολής -
Καλής λειτουργίας
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουρ-
γούν 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 χρη-
ματικού 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 οικονομι-
κό φορέα. Η εγγύηση συμμετοχής, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς
ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προ-
σφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Για τον ανάδοχο
της προμήθειας η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και θα κατατεθεί στην Υπηρεσία πριν την
υπογραφή της σύμβασης.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον
ανάδοχο της προμήθειας τρεις (3) μήνες μετά την περάτωση της παραλαβής και τη σύνταξη
σχετικού πρωτοκόλλου. 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της διακή-
ρυξης, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της
προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττω-
μάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας»
ορίζεται στο ποσό των 7.994,68 ευρώ. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα
μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 6.5 της διακήρυξης.

Άρθρο 11ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου 
Ως προθεσμία παραδόσεως των ειδών ορίζεται η προθεσμία που θα δεσμεύεται στην προ-
σφορά του ο ανάδοχος. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνε-
ται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη την  εμπρόθεσμη  πα-
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ράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτα-
σης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 12ο : Τρόπος πληρωμής
α) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παρα-
στατικών 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. Η πληρωμή θα γίνεται με
ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλα-
βής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ει-
δών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση      ισόποσης εγγύησης,   σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χω-
ρίς  ΦΠΑ  με  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  κατόπιν  του  μακροσκοπικού  ελέγχου  και  την
εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παρα-
λαβή των υλικών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την
ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο 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 ημερο-
μηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες1 το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής2.

Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδο-
χο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

- Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της
Ενιαίας  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  (άρθρο  1  παρ.  10  της  ΥΑ
1391/2017 – ΦΕΚ 1992/Β’/09.06.2017, δυνάμει του Ν. 4912/2022 και της Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου 29 της 27.9.2022 στο ΦΕΚ 908/30-9-2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) .

- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπλη-
ρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την ανα-
θέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

1 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.

2 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. 
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Συμβάσεων  και  Προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ.  6  του  άρθρου  36  του  ν.
4412/2016.

- Έξοδα Δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής)
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτο-

σήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρα-

κράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ( 4% για προμήθεια) επί του καθαρού ποσού.
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 έκδο-
ση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (παρ. 6
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016).

Άρθρο 14ο : Επίλυση διαφορών 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16, συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν.
3852/2010 «Καλλικράτης», ο Ν. 3463/2006 «Καποδίστριας», καθ’ ό μέρος δεν έχει καταργη-
θεί από το Ν. 3852/2010 και για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικοί Νόμοι, Διατάγμα-
τα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμη-
θειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15ο : Έναρξη Ισχύος της Σύμβασης
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
&  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5407/24.10.2022

Τίτλος: Ενίσχυση της Μικροκινη-
τικότητας στο Δήμο Κέας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιουλίδα Κέας
Τηλέφωνα: 2288360025
E-mail: texniki@kea.gr 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 
Διεύθυνση: 
Τηλ: 
Fax:
email: 
ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

Ταχ. Δ/νση : ΙΟΥΛΙΣ, ΤΚ 84002
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά στον Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας
στο  Δήμο  Κέας» Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  247.835,08€,  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α».
Αφού έλαβα  γνώση  των  στοιχείων  της  μελέτης  που  αφορά  στην  προμήθεια,  την
διακήρυξη αυτής με τα παραρτήματά της, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της
προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη ταύτα και αναλαμβάνω την παροχή της προμήθειας με
τις ακόλουθες τιμές και την συνολική τιμή επί του συνολικού προϋπολογισμού αυτής.

ΕΙΔΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

Ηλεκτρικό  Ποδήλατο  Πόλης,  Ειδικής  Σχεδίασης
για  Κοινόχρηστα  Συστήματα  Μίσθωσης,  με
"Έξυπνη" Κλειδαριά IoT (4G/GPS) 

Τμχ. 30

Αντιβανδαλιστική Θέση Κλειδώματος & Φόρτισης
Ποδηλάτου,  με  Λειτουργικότητα  Αυτόματης
Φόρτισης του Ποδηλάτου Όσο είναι Κλειδωμένο 

Τμχ. 32

Σύστημα  Φόρτισης  Σταθμού  Μίσθωσης  με
Ενσωματωμένο  Βιομηχανικό  Υπολογιστή  και
4G router 

Τμχ. 4

Τερματικό  Μίσθωσης  Ποδηλάτου  με
Ενσωματωμένο Σύστημα Φόρτισης, Οθόνη Αφής,
Αναγνώστη  Πιστωτικών/Χρεωστικών  Καρτών  και
Εκτυπωτή  Αποδείξεων.  Το  τερματικό  θα
χρησιμοποιείται για τη μίσθωση ποδηλάτου 

Τμχ. 1

Άδεια Χρήσης Λογισμικού Τερματικού Μίσθωσης
Ποδηλάτου.  Μέσω  του  λογισμικού  θα  είναι
εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τον χρήστη 

Τμχ. 1

Web-Based Λογισμικό  Διαχείρισης  Συστήματος,
μέσω  του  οποίου  θα  γίνεται  η  συνολική
διαχείριση και η παρακολούθηση λειτουργίας του
συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων. Περιλαμβάνει
24μηνη συνδρομή υπηρεσίας SaaS 

Τμχ. 1

Mobile Εφαρμογή  (iOS, Android),  μέσω  της
οποίας  θα  είναι  εφικτή  η  μίσθωση  ποδηλάτου
από  τους  χρήστες.  Περιλαμβάνει  24μηνη
συνδρομή υπηρεσίας SaaS 

Τμχ. 2

Εξοπλισμός  Έκδοσης  Προσωποποιημένων
Έξυπνων  Καρτών  Συνδρομητών,  οι  οποίες  θα
μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη  μίσθωση
ποδηλάτου 

Τμχ. 1

Λογισμικό Έκδοσης Προσωποποιημένων Έξυπνων
Καρτών Συνδρομητών, οι οποίες θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση ποδηλάτου  

Τμχ. 1

Εικαστική  Προσαρμογή  Συστήματος,  η  οποία
περιλαμβάνει  γραφιστική  σχεδίαση  και
παραγωγή  αυτοκόλλητων  για  τα  ποδήλατα  και
τους σταθμούς 

Κατ'
αποκοπή

1
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Εγκατάσταση Εξοπλισμού Κατ'
αποκοπή

1

Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής Κατ'
αποκοπή

1

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & πιλοτικής λειτουργίας Κατ'
αποκοπή

1

Συνδέσεις 4G για 1 Έτος Κατ'
αποκοπή

1

Υπηρεσίες  Εγγυημένης  Λειτουργίας  Συστήματος
για  τουλάχιστον  1  Έτος  και  σύμφωνα  με  την
υποβαλλόμενη προσφορά

Κατ'
αποκοπή 1

Δράσεις Δημοσιότητας Κατ'
αποκοπή 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:

Η παρούσα ισχύει & δεσμεύει τον προσφέροντα για διάστημα δέκα (10) μηνών από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

……………………., ……/……./……
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜ/ΜΟ, Ιδιότητα, Σφραγίδα)

Κέα, 24/10/2022

Η Συντάξασα υπάλληλος  

                          Βασιλική Πετρή
                         ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 Κέα, 24/10/2022
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2014-2020» 
ΣΑΕ: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ»
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090116331
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.Ε86301.00048
Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΟΥΛΙΔΑ
Πόλη ΚΕΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 84002
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL301
Τηλέφωνο 2288360000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@kea.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΙΟΥΛΙΔΑ  ΚΕΑΣ,  ΤΚ.  84002,
ΤΗΛ.:  22883  60025,  texniki  @  kea  .  gr  ,
promithies  @  kea  .  gr  , ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://kea.gr/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) https://kea.gr/ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  ανήκει  στη  Γενική
Κυβέρνηση.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

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

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από
τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  Γενική
Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://kea.gr/. 

 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α..  Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει τη ΣΑΕ 2751 και την με Κ.Α.: 69.7135.0001 σχετική πίστωση του
τακτικού  προϋπολογισμού  των  οικονομικών  ετών  2022  &  2023  του  Δήμου  Κέας  μέσω
πολυετούς  δέσμευσης.  Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στο  Υποέργο  Νο  4  της  Πράξης:
«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της

https://kea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://kea.gr/
https://kea.gr/
mailto:promithies@kea.gr
mailto:texniki@kea.gr
mailto:info@kea.gr
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Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με βάση
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5074/16-05-2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5163963.
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί: 

 η απόφαση με αρ. πρωτ.  645/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011527378, ΑΔΑ: ΩΔΜΒΩΕΔ-
ΓΛ8) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό
έτος 2022 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Κέας. 

 η υπ’ αριθμ. 706/01.11.2022 (ΑΔΑ 6ΚΖ4ΩΕΔ-Μ6Υ) Απόφαση Πολυετούς Έγκρισης.
Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων
Επενδύσεων  (Συλλογική  Απόφαση  Ένταξης,  αριθ.  ενάριθ.  έργου  2022ΣΕ27510081),
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και ως εκ τούτου η θετική
γνώμη της ΕΥΔ Υ.ΜE.ΠΕΡ.Α.Α. ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.
 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της

σύμβασης 
Αντικείμενο  της  σύμβασης   είναι  η  προμήθεια,  εγκατάσταση,  παραμετροποίηση  και
λειτουργία  ενός  ολοκληρωμένου  συστήματος  μίσθωσης  ηλεκτρικών  ποδηλάτων  για  τον
Δήμο. 
Το  σύστημα  θα  επιτρέπει  την  αυτόματη  μίσθωση  ηλεκτρικών  ποδηλάτων  χωρίς  την
παρουσία  προσωπικού.  Πρόκειται  για  προμήθεια  και  εγκατάσταση  ενός
αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να
παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν,
επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα
σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.
Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι
οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των
ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.
Το  έργο  περιλαμβάνει  εξοπλισμό,  λογισμικό  και  υπηρεσίες.  Τα  προς  προμήθεια  είδη
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 
34430000-0 - Ποδήλατα
31681500-8 - Συσκευές φόρτισης
48781000-6 - Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων
32440000-9 - Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας
51612000-5 - Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών
80533100-0 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής
72212421-6 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων
71356300-1 - Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
79993100-2 - Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων
50111100-7 - Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων
79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης
79341400-0 - Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  199.867,00€  μη
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (εκτιμώμενη  αξία  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ:  €
247.835,08)  ΦΠΑ: 47.968,08€. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει σχέση ποιότητας – τιμής.
 1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

του  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του  ν.  4622/19  (Α’  133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &  διαφάνεια  της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως
του άρθρου 37 
του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο
πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
θέμα :  “Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 
της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»  και ιδίως  των
άρθρων 85 επ.
του  ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
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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.  4314/2014  (Α’  265)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 
του   ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες
διατάξεις», 
του  π.δ  28/2015  (Α’  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία», 
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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα», 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 
του  ν.  4624/2019  (Α’  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική
νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
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.
Του  ν.4912/2022  «Ενιαία  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες  διατάξεις  του
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α’ 59/17.03.2022)
Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου
Kέας έτους 2022 (Κ.Α: 69. 7135.0001),
Την υπ’ αρ. 5407/ 24.10.2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας,
Η  υπ’  αριθ.  ………………………. Απόφαση  της  ΕΥΔ  ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  για  την  προέγκριση
δημοπράτησης της σύμβασης. 
Την  υπ’  αριθμ.  706/2022  (ΑΔΑ:  6ΚΖ4ΩΕΔ-Μ6Υ)  απόφαση  Έγκρισης  Πολυετούς
Υποχρέωσης
Την απόφαση με αρ. πρωτ.  645/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011527378, ΑΔΑ:  ΩΔΜΒΩΕΔ-ΓΛ8)
για  την  ανάληψη  υποχρέωσης/έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  για  το  οικονομικό  έτος
2022  και  έλαβε  α/α  1  καταχώρησης   στο  μητρώο  δεσμεύσεων/Βιβλίο  εγκρίσεων  &
Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Κέας. 
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Την υπ’ αριθμ.  …../2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας περί
έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης,

 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ:ΧΧ.
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 ,  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της
διακήρυξης στις ΧΧ/Χ/ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις
ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ:ΧΧ π.μ.
 1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στη  σχετική
ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  έλαβε
Συστημικό  Αύξοντα  Αριθμό:   ΧΧΧΧ και  αναρτήθηκαν  στη  Διαδικτυακή  Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. : 
σε  δύο  ημερήσιες  και  μία  εβδομαδιαία  περιφερειακή  εφημερίδες,  οι  οποίες
περιλαμβάνονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση και οι οποίες έχουν την έδρα τους στο
νομό, που θα λάβει χώρα η προμήθεια των αγαθών.
Περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  (ιστ)  της
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL):   https  ://  kea  .  gr  /  . 
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.
 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους,
β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  ανάθεσης,  αλλά  και  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν,
γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

https://kea.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.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 σύναψης,  είναι τα ακόλουθα:

1. η με  αρ.  ………. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας  Διακήρυξης)  της  Σύμβασης
(ΑΔΑΜ........), όπως  αυτή  έχει  δημοσιευτεί  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  όπου  έλαβε  σχετικό  αριθμό   δημοσίευσης  στην  TED
………………………..

2. η παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της
3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
4. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες  οι  επικοινωνίες  σε  σχέση  με  τα  βασικά  στοιχεία  της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης,  καθώς και  όλες οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως η ηλεκτρονική  υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης
(www.promitheus.gov.gr).
 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10
ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται
αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο.  Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται 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,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της
καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην
ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι  προσφορές, τα  στοιχεία  που περιλαμβάνονται  σε αυτές,  καθώς και  τα αποδεικτικά
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής  επιλογής  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα 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.
Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο  μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  άλλη  γλώσσα  [πχ  αγγλική],  χωρίς  να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Τα  αλλοδαπά  δημόσια  και  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της
εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο  της  χώρας  στην  οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο. 
Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα,  εταιρικά  ή  μη,  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο,  δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να
διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι  απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
 2.1.5 Εγγυήσεις
Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  κατά την  έννοια  των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  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.
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη της  εγγύησης  να  καταβάλει  το  ποσό  της
εγγύησης  ολικά ή μερικά  εντός πέντε (5)  ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η  περ.  αα’  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή
και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της
ενημέρωσης  έτερων συμμετεχόντων σε  αυτόν,  λαμβάνοντας  κάθε  εύλογο μέτρο για  τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης  νομοθεσίας  περί  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων,  κατά  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια  σύμβαση  καλύπτεται  από τα  Παραρτήματα  1,  2,  4,  5,  6  και  7  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.
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Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1,  2,  4 και  5,  6 και  7 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  αναθέτουσες  αρχές
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
2.  Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  Οι ενώσεις
οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα  αρχή   μπορεί  να  απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος
της εγγύησης συμμετοχής του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, είναι 3.997,34€.
Στο  Παράρτημα  IV υπάρχει  το  υπόδειγμα  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  στον
διαγωνισμό.
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, 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 στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά
του  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  αυτής,  β)  παρέχει,  εν  γνώσει  του,  ψευδή  στοιχεία  ή
πληροφορίες  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3  έως  2.2.8,  γ)  δεν  προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2),
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη
προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν
ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το
κόστος  της  προσφοράς  του  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας  και  η  προσφορά  του
απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί
πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  αν,  κατά  τον
έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,  σύμφωνα με  τις  παραγράφους  3.2  και  3.4  της
παρούσας,  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  στο  ΕΕΕΣ  είναι  εκ  προθέσεως
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  ή  η  πλήρωση  μιας  ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
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 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται  για  μεμονωμένο φυσικό ή νομικό  πρόσωπο) ή σε  ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται  για  ένωση  οικονομικών  φορέων)  ένας  ή  περισσότεροι  από τους  ακόλουθους
λόγους:
2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα
ακόλουθα εγκλήματα: 
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), και τα εγκλήματα του άρθρου
187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β)  ενεργητική  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της
καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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  στο  εθνικό  δίκαιο  του  οικονομικού  φορέα,  και  τα
εγκλήματα  των  άρθρων  159Α  (δωροδοκία  πολιτικών  προσώπων),  236  (δωροδοκία
υπαλλήλου),  237  παρ.  2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρ-
θρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί -
ου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση,  μέσω του ποινικού δικαίου, της
απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής
βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποι-
νικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’
265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρ-
θρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την
ποινική  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης)  του  ν.
4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  3-4  και  5-12  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2017/541  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  15ης Μαρτίου  2017  για  την
καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  και  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ  L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και
187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2015/849  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  20ης  Μαΐου  2015,  σχετικά  με  την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  την
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τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ  L 141/05.06.2015) και τα
εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
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), και τα εγκλήματα του άρθρου
323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
-  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκ-
πρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημε-
ρομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην
καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν  τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι  υποχρεώσεις  των περ.  α’  και  β’  της  παρ.  2.2.3.2  θεωρείται  ότι  δεν  έχουν  αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κα-
ταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμ-
βανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του
δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 
α) -
β) Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  οικονομικός  φορέας  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
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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 υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,  περί  αρχών  που  εφαρμόζονται  στις  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή
εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
(γ)  εάν,  με  την  επιφύλαξη  της  παραγράφου  3β του  άρθρου  44  του  ν.  3959/2011  περί
ποινικών  κυρώσεων  και  άλλων  διοικητικών  συνεπειών,  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, σύμφωνα
με όσα ορίζονται  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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 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 με
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από  την  ημερομηνία  έκδοσης
πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. Δεν αφορά.
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2.2.3.6.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη
διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από
τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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). Για
τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί
να  καταβάλει  αποζημίωση  για  ζημίες  που  προκλήθηκαν  από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο,
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά
και  οργανωτικά  μέτρα,  καθώς  και  μέτρα  σε  επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται
από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις
ιδιαίτερες  περιστάσεις  του ποινικού αδικήματος  ή του  παραπτώματος.  Εάν  τα στοιχεία
κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό
φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή
ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

Κριτήρια Επιλογής 

 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που  δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή
πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
Αθροιστικά  ετήσιο  (γενικό)  κύκλο  εργασιών  των  τριών  (3)  τελευταίων  οικονομικών
χρήσεων, ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ
Σε περίπτωση δε Ένωσης  Εταιρειών-  Κοινοπραξίας  οι  ανωτέρω ελάχιστες  προϋποθέσεις
μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη Ένωσης - Κοινοπραξίας.
Σε  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δραστηριοποιείται  για  χρονικό  διάστημα
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν σε
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται.
 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά  τη  διάρκεια  της  τελευταίας  πενταετίας  (2017-2021)  και  έως  την  ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας
και εγκατάστασης συστήματος μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων.
Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  οι  παραπάνω  ελάχιστες  απαιτήσεις
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
 2.2.7 Πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής

διαχείρισης 
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στην  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας
απαιτείται να εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων ειδών και να διαθέτουν (ή σε
περίπτωση ένωσης, όλα τα μέλη αυτής) τα παρακάτω Πρότυπα Διασφάλισης ποιότητας:
α) Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 
β)  Πιστοποίηση  Συστήματος  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  κατά  ISO  14001:2015  ή
ισοδύναμο. 
γ) Πιστοποίηση Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο.
δ) Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά
ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς  διαπίστευσης,  εδρεύοντες και σε άλλα
κράτη  -  μέλη.  Επίσης,  κάνει  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.
Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  οι  παραπάνω  ελάχιστες  απαιτήσεις
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
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Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  αν  οι  φoρείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής
και  εάν  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  της παραγράφου 2.2.3..  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,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από την σχετική   πρόσκληση  της
αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  απευθύνεται  στον  οικονομικό  φορέα  μέσω  της
λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Ο  φορέας  που  αντικαθιστά  φορέα  του
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο  οικονομικός  φορέας  αναφέρει  στην  προσφορά  του  το  τμήμα  της  σύμβασης  που
προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  καθώς  και  τους
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά
του ότι  προτίθεται  να  αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό μορφή υπεργολαβίας  σε
τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει
έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω
παραγράφου 2.2.3.. 
 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
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 δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά
την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παραγράφου  2.2.9.2  και  κατά  τη  σύναψη  της
σύμβασης  δια της υπεύθυνης δήλωσης,  της  περ.  δ΄  της  παρ.  3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016. 
Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με  την παράγραφό  2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1
και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2,
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πλη-
ρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση
μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύ-
ναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την ανα-
θέτουσα αρχή. 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως  δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
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Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ 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 1. 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
μπορούν  να  υποβάλλονται  προσφορές.  Αν  στο  διάστημα  που  μεσολαβεί  μεταξύ  της
ημερομηνίας  υπογραφής  του  ΕΕΕΣ  και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο
οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την  προσφορά  του,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει
στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
Κατά  την  υποβολή  του  ΕΕΕΣ,  καθώς  και  της  συνοδευτικής  υπεύθυνης  δήλωσης,  είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,
η προκαταρκτική απόδειξη  των λόγων αποκλεισμού  που αναφέρονται  στην  παράγραφο
2.2.3  της  παρούσας,  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του
διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων  το  ΕΕΕΣ
υποβάλλεται  χωριστά  από  κάθε  μέλος  της  ένωσης.  Στο  ΕΕΕΣ  απαραιτήτως  πρέπει  να
προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της
κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κα-
τάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016
και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ
για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύ-
ος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης
της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παρα-
γράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής
απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι
δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν
υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται
εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παρα-
πάνω υποχρεώσεις του.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και
2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση
των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό
ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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),
στο  οποίο  περιέχονται  επίσης  οι  πληροφορίες  που  απαιτούνται  για  τον  συγκεκριμένο
σκοπό,  όπως  η  ηλεκτρονική  διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 
Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  δικαιολογητικά,  όταν  η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται  και γίνονται  αποδεκτά σύμφωνα με την
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.
Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα   δικαιολογητικά  που
αναφέρονται  παρακάτω.
Αν το αρμόδιο  για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν  εκδίδει  τέτοιου
είδους  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά  ή  όπου  το  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4,  τα  έγγραφα  ή  τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  Οι αρμόδιες
δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου
ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις,  που  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από την  υποβολή  του.  Η
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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 την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους -  μέλους ή χώρας,  που να είναι  εν  ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i)  Για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  φορολογικών  υποχρεώσεων  της  παραγράφου
2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον  e-
ΕΦΚΑ. 
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  τους  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του. 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το
οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης.   Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται  επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις
ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.  από το οποίο προκύπτει  ότι  το νομικό πρόσωπο δεν έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 
iii)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων,  όπως  αυτά  εμφανίζονται  στο
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς
τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας  εκδίδεται  για  τα  σωματεία  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  και  για  τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά
την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
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 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
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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.
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο  Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των
ως  άνω  Επιμελητηρίων.  Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού
επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή  τους, εκτός  εάν,  σύμφωνα  με  τις  ειδικότερες  διατάξεις  αυτών,  φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης
στην περίπτωση που η δημοσίευση  των ισολογισμών  απαιτείται  από τη νομοθεσία της
χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  των  τριών  (3)  τελευταίων
οικονομικών χρήσεων.
Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  έχει  -  δεν  υποχρεούται  σε  δημοσίευση
ισολογισμών - δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές τους, τότε μπορεί
να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα
των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα
που  δεν  επιτρέπει  την  έκδοση  κατά  νόμο  τριών  ισολογισμών,  υποβάλλει  τους
ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει
τα  ανωτέρω  έγγραφα  χωριστά  για  καθένα  από  τα  μέλη  της.  Στην  περίπτωση  αυτή
επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να
καλύπτονται συνολικά.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν: 
Α) Πίνακα των κυριότερων συμβάσεων που εκτέλεσαν επιτυχώς. 
Ο  Πίνακας  των  κυριότερων  συμβάσεων  πρέπει  να  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το
ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α ΠΕΛΑΤ

ΗΣ
ΣΥΝΤΟΜ
Η
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ  ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣ
ΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙ
Α
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΗΣ  (από
– έως)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΘΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ
ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολογισ
μός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ημ/νία
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ΠΡΟΣΟΦΡΑΣ

Όπου:
Β) Ως αποδεικτικό για την, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (2017-2021) και έως
την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, εκτέλεσης τουλάχιστον μίας (1)  σύμβασης
προμήθειας  και  εγκατάστασης  συστήματος  μίσθωσης  κοινόχρηστων  ποδηλάτων,  όπως
αναφέρεται  στο  Άρθρο  2.2.6α της  παρούσης  Διακήρυξης,  απαιτείται  βεβαίωση  καλής
εκτέλεσης από την Υπηρεσία (από Αναθέτοντες Φορείς Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα) που παρέλαβε το σύστημα, η οποία θα αποδεικνύει την προμήθεια, εγκατάσταση
και  θέση  σε  λειτουργία  αντίστοιχου  συστήματος  με  αυτό  της  δημοπρατούμενης
προμήθειας.
Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες,
τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά: 
α) Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 
β)  Πιστοποίηση  Συστήματος  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  κατά  ISO  14001:2015  ή
ισοδύναμο. 
γ) Πιστοποίηση Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών κατά 27001:2013 ή ισοδύναμο.
δ) Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά
ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο.
Τα  πιστοποιητικά  θα  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ή  υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων και να βρίσκονται σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Β.6. Για την απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός
φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο  και  εγγράφεται  υποχρεωτικά  ή  προαιρετικά,  κατά  την
κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή
(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν
αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i)  για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
την  εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  της  στο  ΓΕΜΗ  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του.  
 ii) Για την  απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
 Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και
νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί
εξουσίες  σε  πρόσωπο  πλέον  αυτών  που  αναφέρονται  στα  παραπάνω  έγγραφα,
προσκομίζεται  επιπλέον  απόφαση-  πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου
διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον
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αφορά  τα  φυσικά  πρόσωπα,  εφόσον  έχουν  χορηγηθεί  εξουσίες  σε  τρίτα  πρόσωπα,
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας  εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις  γίνονται  αποδεκτές,  εφόσον έχουν συνταχθεί  μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα  ανωτέρω έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν η  νόμιμη  σύσταση   του  οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/
ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος
εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί
εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία  του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν
να προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό εγγραφής  εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. 
Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.  Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον
επίσημο κατάλογο και  πιστοποιητικά,  κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1,
υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  19  παρ.  2  του  ν.
4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους  αναγκαίους  πόρους,  προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό.  

Ειδικότερα,  προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου
υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας
και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή
προς  τον  διαγωνιζόμενο  της  χρηματοοικονομικής  ή/και  τεχνικής  ή/και  επαγγελματικής
ικανότητας  του  φορέα,  ώστε  αυτή  να  είναι  στη  διάθεση  του  διαγωνιζόμενου   για  την
εκτέλεση  της  Σύμβασης.  Η  σχετική  αναφορά  θα  πρέπει  να  είναι  λεπτομερής  και  να
αναφέρει  κατ’  ελάχιστον τους συγκεκριμένους  πόρους που θα είναι  διαθέσιμοι  για την
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εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την
εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα
κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει
χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων
ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

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

 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  
 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι
κριτηρίων: 

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 75%) 
 

Κριτήριο Περιγραφή 
Συντελεστής
Βαρύτητας

(σ) 

Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού και λογισμικού. Πληρότητα- 
Εναρμόνιση των προδιαγραφών τους με τις προβλεπόμενες από τη διακήρυξη 80%

 Τερματικό Μίσθωσης Ποδηλάτων 13%

Κ1

Μέγεθος οθόνης: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται  αναλογικά,  έως
τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της διακήρυξης. Μέγιστη διάσταση έως 15'', για λόγους εργονομίας και συνο-
λικών εξωτερικών διαστάσεων της συσκευής.

2%

Κ2

Φωτεινότητα οθόνης: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύ-
πτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογικά, έως
τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της διακήρυξης.

4%

Κ3

Συχνότητα επεξεργαστή: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν κα-
λύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογικά,
έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγρα-
φής της διακήρυξης.

4%

Κ4

Μέγεθος μνήμης: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται  αναλογικά,  έως
τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό 3%
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 Θέση Κλειδώματος/Φόρτισης Ποδηλάτου 23%

Κ5

Πάχος υλικού κατασκευής: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν
καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδια-
γραφής της διακήρυξης.

4%

Κ6

Διάρκεια αντισκωριακής βαφής: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς
όταν καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται ανα-
λογικά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προ-
διαγραφής της διακήρυξης.

5%

Κ7

Κύκλοι κλειδώματος/ξεκλειδώματος: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθ-
μούς όταν καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται
αναλογικά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της
προδιαγραφής της διακήρυξης.

4%

Κ8

Αντοχή μηχανισμού κλειδώματος: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς
όταν καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται ανα-
λογικά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προ-
διαγραφής της διακήρυξης.

4%

Κ9

Προαιρετικές πιστοποιήσεις: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς 
εφόσον δεν παρέχονται πιστοποιήσεις και αυξάνεται αναλογικά έως τους 150 
βαθμούς, εφόσον παρέχεται μέρος ή το σύνολο των προαιρετικών πιστοποιή-
σεων

6%

 Ηλεκτρικό Ποδήλατο 36%

Κ10

Βάρος φορτίου καλαθιού: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν
καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδια-
γραφής της διακήρυξης. Μέγιστο βάρος έως 30 κιλά, διότι τίθεται θέμα ασφα-
λούς οδήγησης του ποδηλάτου όταν στο καλάθι υπάρχει μεγάλο βάρος.

3%

Κ11

Διάσταση τροχών: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται  αναλογικά,  έως
τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της  διακήρυξης.  Μέγιστη  διάσταση  έως  29'',  διότι  τίθεται  θέμα  ασφαλούς
οδήγησης και ισορροπίας του αναβάτη.

5%

Κ12

Χωρητικότητα μπαταρίας: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν
καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδια-
γραφής της διακήρυξης.

5%

Κ13

Μέγιστη αυτονομία σε Km: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν
καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδια-
γραφής της διακήρυξης.

5%
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Κ14

Χρόνος φόρτισης: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται  αναλογικά,  έως
τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της διακήρυξης.

4%

Κ15

Βάρος ποδηλάτου: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται  αναλογικά,  έως
τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της διακήρυξης.

4%

Κ16

Υποστήριξη  προαιρετικών  πρωτοκόλλων  CAN  2.0  και  CAN-FD:  Το  κριτήριο
βαθμολογείται με 100 βαθμούς εφόσον δεν παρέχονται πιστοποιήσεις και αυ-
ξάνεται αναλογικά έως τους 150 βαθμούς, εφόσον παρέχεται μέρος ή το σύ-
νολο των προαιρετικών πιστοποιήσεων.

5%

Κ17

Προαιρετικές  πιστοποιήσεις:Το  κριτήριο  βαθμολογείται  με  100  βαθμούς
εφόσον δεν παρέχονται πιστοποιήσεις και αυξάνεται αναλογικά έως τους 150
βαθμούς, εφόσον παρέχεται μέρος ή το σύνολο των προαιρετικών πιστοποιή-
σεων.

5%

 Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος 2%

Κ18

Άδειες χρήσης ποδηλάτων: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν 
καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδια-
γραφής της διακήρυξης

2%

 Συσκευή Εγγραφής/Ανάγνωσης Καρτών Συνδρομητών 2%

Κ19

Ποσότητα: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτεται ακρι-
βώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογικά, έως τους 150
βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής της διακή-
ρυξης.

2%

 Υπολογιστής Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών 2%

Κ20

Ποσότητα: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτεται ακρι-
βώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογικά, έως τους 150
βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής της διακή-
ρυξης

2%

 Κάμερα 2%

Κ21

Ποσότητα: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτεται ακρι-
βώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογικά, έως τους 150
βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής της διακή-
ρυξης.

2%

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10%
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Κ22

Συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100
βαθμούς όταν καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυ-
ξάνεται αναλογικά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυ-
ψης της προδιαγραφής της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης
του έργου πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτε-
ρότητες που αφορούν στους χρόνους προμήθειας και εγκατάστασης του εξο-
πλισμού. Η υποβολή υπερβολικά μικρών χρονοδιαγραμμάτων χωρίς αναλυτι-
κή τεκμηρίωση, αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς.

10%

Προσφερόμενες Υπηρεσίες 10%

Κ23

Διάρκεια  προσφερόμενης  περιόδου  εγγυημένης  λειτουργίας: Το  κριτήριο
βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της
διακήρυξης (περίοδος διάρκειας 1 έτους) και αυξάνεται αναλογικά, έως τους
150 βαθμούς,  ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής της
διακήρυξης.

7%

Κ24

Προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθ-
μούς όταν καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και αυξάνεται
αναλογικά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης της
προδιαγραφής της διακήρυξης.

3%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

 2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κριτήρια  με  βαθμολογία  μικρότερη  από  100  βαθμούς  (ήτοι  που  δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Η  σταθμισμένη  βαθμολογία  του  κάθε  κριτηρίου  θα  προκύπτει  από  το  γινόμενο  του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει  από το άθροισμα  των σταθμισμένων βαθμολογιών  όλων των
κριτηρίων.
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης
ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο
: 

U = σ1*Κ1 +σ2*Κ2+ ..+σν*Κν 

όπου:  «σν»  είναι  ο  συντελεστής  βαρύτητας  του  κριτηρίου  ανάθεσης Κν και  ισχύει
σ1+σ2+..σν=1. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η
Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα
σειρά του τελικού βαθμού: 

Β=0,75*(UT/UMAX) + 0,25*(BMIN/BK) 
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Όπου: 
Β= ο τελικός βαθμός της προσφοράς 
UT= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου  
UMAX= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 
ΒΚ= το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου  
ΒΜΙΝ= το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Η πρώτη στο συγκριτικό πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτε-
ρο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης,  για  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  της  προμήθειας  ανά  είδος
/τμήμα. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η  ένωση  Οικονομικών  Φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του
(συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση  εκ  μέρους  του
αποφαινομένου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  υποβάλλοντας  έγγραφη  ειδοποίηση
προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση
των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα
«Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες). 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δια-
θέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρι-
σμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστο-
ποίησης,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  εμπίστευσης  που  προβλέπεται  στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να
εγγραφούν  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  σύμφωνα  με  την  περ.  β  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από
το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας  λειτουργίας  του
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ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη
απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά»,  στον οποίο περιλαμβάνεται  το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών  και  η  τεχνική  προσφορά,   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.
(β)  έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,  στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
Από τον  Οικονομικό  Φορέα  σημαίνονται,  με  χρήση της   σχετικής  λειτουργικότητας  του
ΕΣΗΔΗΣ,  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/2016.  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. Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και
συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του  ΕΣΗΔΗΣ,  στην  συνέχεια,  μέσω  σχετικής  λειτουργικότητας,   εξάγουν  αναφορές
(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω
αναφορών  (εκτυπώσεων)  υπογράφονται  ψηφιακά,  σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες
διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα
στους  αντίστοιχους  υποφακέλους.  Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των
προαναφερθέντων  αναφορών  (εκτυπώσεων)  δύναται  να  πραγματοποιείται  για  κάθε
υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων
σε αυτόν. 
2.4.2.5. Ειδικότερα,  όσον  αφορά τα συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία  της  προσφοράς,  οι
Οικονομικοί  Φορείς  τα  καταχωρίζουν  στους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του
Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα  έγγραφα  που  καταχωρίζονται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά,  και  δεν  απαιτείται  να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων
εγγράφων  που  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  σφραγίδα  και,  εφόσον  πρόκειται  για
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 
β)  είτε  των άρθρων  15 και  27  του  ν.  4727/2020 (Α΄  184)  περί  ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών
σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 
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Επιπλέον,  δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  τα  ΦΕΚ  και  ενημερωτικά  και  τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα
με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε  διεθνείς  μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη
διαδικασία  καταχωρίζονται  από αυτόν  σε  μορφή  ηλεκτρονικών αρχείων  με  μορφότυπο
PDF. 
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών προσκομίζονται  με ευθύνη του
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-
ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού
του  παρόντος  διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
ενδεικτικά είναι :
α)  η  πρωτότυπη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  πλην  των  περιπτώσεων  που  αυτή
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή
δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ)  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έντυπα  έγγραφα  που  φέρουν  την  επισημείωση  της  Χάγης
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 
Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και
δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή,  πλην  της  πρωτότυπης  εγγύησης
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη
που  έχουν  προσχωρήσει  στην  ως  άνω  Συνθήκη,  άλλως  φέρουν  προξενική  θεώρηση.
Απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  (με  Apostille  ή  Προξενική  Θεώρηση)
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που
έχει  συνάψει  η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την
επικύρωση ορισμένων  πράξεων και  εγγράφων –  15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)).
Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια
έγγραφα  που  εκδίδονται  από  τις  αρχές  κράτους  μέλους  που  υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά
με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του
κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Επίσης,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν
εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται,  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η
Επιτροπή  Διαγωνισμού,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή  αποκλεισμού  τα ακόλουθα υπό α  και  β στοιχεία:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του
άρθρου  79  του  ν.  4412/2016  και  τη  συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  ο
οικονομικός  φορέας  δύναται να  διευκρινίζει  τις  πληροφορίες  που  παρέχει  με  το  ΕΕΕΣ
σύμφωνα  με  την  παρ.  9  του  ίδιου  άρθρου,  
β)  την εγγύηση συμμετοχής,  όπως προβλέπεται  στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και  τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  
Οι  προσφέροντες  συμπληρώνουν  το  σχετικό  υπόδειγμα  ΕΕΕΣ,   το  οποίο  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus
ESPDint,  προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )  του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ,  ή  άλλης  σχετικής  συμβατής  πλατφόρμας  υπηρεσιών  διαχείρισης  ηλεκτρονικών
ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων
της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5
της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές”  του  Παραρτήματος  Ι  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των
προσφερόμενων  ειδών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένα τα φύλλα
συμμόρφωσης του Παραρτήματος VI συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων και δι-
καιολογητικών  που  αποδεικνύουν  την  πλήρωση  των  συγκεκριμένων  απαιτήσεων  και
προδιαγραφών του ως άνω Παραρτήματος.
Δεδομένου ότι η απαίτηση για τα πλέον κρίσιμα παραδοτέα του έργου, που είναι αυτά που
περιγράφονται  στις  παραγράφους  2.1  και  2.10  του  παραρτήματος  Ι  της  παρούσας
διακήρυξης και από τα οποία, αφενός μεν,  εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η έγκαιρη και
επιτυχής υλοποίησή του και διασφαλίζεται ότι το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο  σύστημα  που  έχει  αναπτύξει  ο  οικονομικός  φορέας  και  δύναται  με  την
κατάλληλη  παραμετροποίηση  να  το  προμηθεύσει  ως  έτοιμη  λύση  στο  πλαίσιο  της
προμήθειας,  αφετέρου  δε,  η  επιτυχής  και  έγκαιρη  ολοκλήρωση  της  προμήθειας  και
εγκατάστασής του, μέχρι την 31.12.2023, που είναι η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών
για  την  ΠΠ  2014-2020  και  επειδή  η  ανωτέρω  δράση  δεν  είναι  επιλέξιμη  για
συγχρηματοδότηση  στο  πρόγραμμα  ΠΕΚΑ  της  ΠΠ  2021-2027,  θα  πρέπει τουλάχιστον
ένα, να  είναι  έτοιμο  προς  επίδειξη  (εγκατεστημένο  και  σε  πλήρη  λειτουργία)  σε  χώρο
επιλογής του Αναδόχου στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό).
Για  τους  ανωτέρω  λόγους  στην  προσφορά  τους  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να
περιγράψουν το εν λόγω σύστημα, τον τόπο εγκατάστασης αυτού και να αποδέχονται την
επίδειξή  του προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί  κατά τη
διαδικασία  αξιολόγησης  προσφορών,  κατόπιν  σχετικής  πρόσκλησης  της  Επιτροπής

http://www.promitheus.gov.gr/
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Διαγωνισμού,  είτε  με  επιτόπια επίσκεψη στο χώρο εγκατάστασης,  είτε  απομακρυσμένα
(μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλο πρόσφορο μέσο) και θα περιλαμβάνει τις εξής προδιαγραφές
προς επίδειξη:
•     Για τις απαιτήσεις της παρ. «2.1. Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος»:  
O Προσπελασιμότητα μέσω κοινού περιηγητή ιστοσελίδων (browser).
O Ενημέρωση  για  τη  φόρτιση  των  ποδηλάτων,  καθώς  και  για  την  κατάσταση  της

μπαταρίας τους.
O Συνεχή παρακολούθηση της γεωγραφικής θέσης του κάθε ποδηλάτου.
O Παροχή  πληροφοριών  στον  διαχειριστή  του  συστήματος,  σε  πραγματικό  χρόνο,

αναφορικά  με  την  καλή  λειτουργία  των  ποδηλάτων  και  τη  διαθεσιμότητα  των
ποδηλάτων σε κάθε σταθμό.

•     Για τις απαιτήσεις της παρ. «2.10 Ηλεκτρικό Ποδήλατο»:  
Οι προδιαγραφές 4, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 39, 40, 45, 46 47, 55 όπως
αυτές  αναφέρονται  στον  πίνακα  συμμόρφωσης  με  τίτλο  «Ηλεκτρικό  Ποδήλατο»  του
Παραρτήματος VI. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και

υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση το αναγραφόμενο
στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσης διακήρυξης κριτήριο ανάθεσης  και  σύμφωνα με το
«Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» στο επισυναπτόμενο Παράρτημα της διακήρυξης.
Εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμ-
φωνα 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.
Η τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Επιπλέον της υποβο-
λής της οικονομικής προσφοράς στο ηλεκτρονικό σύστημα, ο προσφέρων θα επισυνάψει
στον (υπο) φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψη-
φιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που
υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Οι τιμές των προσφορών  δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προ-
σφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει
τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση
της προμήθειας και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κα-
μία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο.
Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ. Η καταβολή της αμοιβής του θα γίνεται στην
Ελλάδα σε ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον προμηθευτή
(Ανάδοχο).
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που  καθορίζεται   σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα,  β)  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από
την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη
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 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για
διάστημα  δέκα  (10)  μηνών  από  την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής
προσφορών 
Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται ως μη κανονική.
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 του ν.  4412/2016 και  την
παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής
για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν
την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της
προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και  την εγγύηση
συμμετοχής τους,  εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται  με  όσους  παρατείνουν  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 να παρατείνουν την προσφορά
τους.
 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της
προσφοράς,  ή  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  με  τον  τρόπο και  με  το περιεχόμενο που
ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5.
(Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται  στο ΕΕΕΣ,  εφόσον αυτές δεν
επιδέχονται  συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή  διευκρίνισης  ή,  εφόσον
επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας
διακήρυξης,
γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. O 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,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών  από  την  κοινοποίηση  σε  αυτόν  σχετικής  πρόσκλησης  της  αναθέτουσας  αρχής,
εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που
η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις
ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
ια)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα
με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα
με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από
τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται  η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων
επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016,
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 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:

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ:ΧΧ

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

Σε  κάθε  στάδιο  τα  στοιχεία  των  προσφορών  που  αποσφραγίζονται  είναι  καταρχήν
προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
 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  ΕΣΗΔΗΣ
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που
πρέπει  να  υποβάλλονται  είναι  ή  εμφανίζονται  ελλιπείς  ή  λανθασμένες,
συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  στο  ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν  συγκεκριμένα  έγγραφα,  να
υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να  αποσαφηνίζουν  ή  να  ολοκληρώνουν  τις  σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης  των είκοσι  (20)  ημερών από την  ημερομηνία κοινοποίησης  σε  αυτούς  της
σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό
την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά
σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος
χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών.
Τα  ανωτέρω  ισχύουν  κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες  δηλώσεις,  υπό  την
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της
εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών,  είτε  του  πρωτοτύπου  της  έντυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  μέχρι  την
ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  συντάσσει  πρακτικό  στο
οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το
ανωτέρω  πρακτικό.  Η  απόφαση  απόρριψης  της  προσφοράς  του  παρόντος  εδαφίου
εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση
των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους
τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  παράλληλα  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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β)  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  αρχικά  στον  έλεγχο  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  εν  συνεχεία  στην  αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα
στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται
με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
των  τεχνικών  προσφορών,  της  βαθμολόγησης  των  αποδεκτών  τεχνικών  προσφορών  με
βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 
Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται   στους  προσφέροντες,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας
της  «Επικοινωνίας»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Μετά  από  την  έκδοση  και  κοινοποίηση  της  ανωτέρω
απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά
σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισή-
γησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της
σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς, μέσω  της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή
του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία  μεταξύ δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων,  η  ανάθεση  γίνεται στην
προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 
Αν  οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
Στη  συνέχεια,  εφόσον  το  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  εγκρίνει  το
ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα
του  εν  λόγω  σταδίου  και  η  αναθέτουσα αρχή  προσκαλεί  εγγράφως,  μέσω  της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τον
πρώτο  σε  κατάταξη  προσφέροντα,  στον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση
(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  του  πρακτικού  κατάταξης  προσφορών  δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.



     41ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Νοεμβρίου 2022

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων
των  σταδίων  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  ήτοι  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,  Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονομικής  Προσφοράς,  επικυρώνονται  με την απόφαση κατακύρωσης
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που
εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω
απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΕΑΔΗΣΥ  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.
 3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική
ηλεκτρονική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής   έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.9.2.  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά
στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 
Ειδικότερα,  το  σύνολο  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  της  ως  άνω  παραγράφου
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα
με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως
την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω
παραγράφου 2.4.2.5. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν,  η  αναθέτουσα  αρχή  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να  προσκομίσει  τα
ελλείποντα  δικαιολογητικά  ή  να  συμπληρώσει  τα  ήδη  υποβληθέντα  ή  να  παράσχει
διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο  προσωρινός  ανάδοχος  δύναται  να  υποβάλει  αίτημα,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή,
για  παράταση  της  ως  άνω  προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί
αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου.  Στην  περίπτωση  αυτή  η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για
τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να
αξιοποιεί  τη  δυνατότητα  αυτή  τόσο  εντός  της   αρχικής  προθεσμίας  για  την  υποβολή
δικαιολογητικών  όσο  και  εντός  της  προθεσμίας  για  την  προσκόμιση  ελλειπόντων  ή  τη
συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016,  ως  ανωτέρω προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως και
όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων  συμμετοχής  και  πριν  από  το  στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που
υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i)  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν  με   το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)   είναι  εκ  προθέσεως
απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , 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
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  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 (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή
για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης
της  σύμβασης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά  ή δεν
αποδείξει  ότι:  α)  δεν βρίσκεται  σε  μία  από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3  της
παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν
καθοριστεί  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 σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.)
και  τη  διαβίβασή  του  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
  3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων
και  ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου,  σε  συνέχεια  της  αξιολόγησης  των  οικονομικών
προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους
αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την
απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την
αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016,
μαζί  με  αντίγραφο  των  πρακτικών  κατάταξης  των  προσφερόντων  και  ανάδειξης
προσωρινού  αναδόχου,  και,  επιπλέον,  αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
Μετά  την  έκδοση  και  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  οι  προσφέροντες
λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των
προσφορών  και  των  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  με  ενέργειες  της
αναθέτουσας  αρχής.  Κατά  της  απόφασης  κατακύρωσης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή
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ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2.  Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται  οριστική,  εφόσον συντρέξουν οι  ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:
α)  κοινοποιηθεί  η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς  φορείς  που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά, 
β)  παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ,
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται   στο  τελευταίο  εδάφιο  της παρ.   4  του  άρθρου  372   του  ν.
4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και 
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχε-
τική  πρόσκληση,  υπεύθυνη  δήλωση,  που  υπογράφεται  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται
στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσω-
πό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον
στην  περίπτωση του προσυμβατικού  ελέγχου ή της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα
αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλω-
ση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαι-
νόμενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον  ανάδοχο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου
εδαφίου στον ανάδοχο. 
 3.4 Προδικαστικές  Προσφυγές  -  Προσωρινή  και  οριστική  Δικαστική

Προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της  ευρωπαϊκής  ενωσιακής  ή
εσωτερικής  νομοθεσίας  στον  τομέα  των  δημοσίων  συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να
προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα  στα  άρθρα  345  επ.  ν.  4412/2016  και  1  επ.  π.δ.  39/2017,  στρεφόμενος  με
προδικαστική  προσφυγή,  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του  .
Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα  αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με  ηλεκτρονικά  μέσα  ή
τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής  κατά  προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης  .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν
αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και
ώρα 23:59:59 .
Η  προδικαστική  προσφυγή  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  του  τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο
18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
363  Ν.  4412/2016  .  Η  επιστροφή  του  παραβόλου  στον  προσφεύγοντα  γίνεται:  α)  σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την
έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη  της  σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της
ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν.
4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το
Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15
παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά  την,  κατά  τα  ως  άνω,  ηλεκτρονική  κατάθεση  της  προδικαστικής  προσφυγής  η
αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 
α)  Κοινοποιεί  την  προσφυγή  το  αργότερο  έως  την  επομένη  εργάσιμη  ημέρα  από  την
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή
της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7
π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη
διατήρηση  της  ισχύος  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  προσκομίζοντας  όλα  τα  κρίσιμα
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β)  Διαβιβάζει  στην  ΕΑΔΗΣΥ,  το  αργότερο εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών από την  ημέρα
κατάθεσης,  τον  πλήρη  φάκελο  της  υπόθεσης,  τα  αποδεικτικά  κοινοποίησης  στους
ενδιαφερόμενους  τρίτους  αλλά και  την  Έκθεση  Απόψεών της  επί  της  προσφυγής.  Στην
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να  παραθέσει  αρχική  ή συμπληρωματική
αιτιολογία  για  την  υποστήριξη  της  προσβαλλόμενης  με  την  προδικαστική  προσφυγή
πράξης.
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γ)  Κοινοποιεί  σε  όλα  τα  μέρη  την  Έκθεση  Απόψεων,  τις  Παρεμβάσεις  και  τα  σχετικά
έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το
αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά  υπομνήματα  κατατίθενται  από οποιοδήποτε  από τα  μέρη μέσω  της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
Η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑ-
ΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει
και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ Δι-
καίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗ-
ΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει
δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς
την  ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο
των αποφάσεών της.  Η  αναθέτουσα  αρχή,  εφόσον ασκήσει  την αίτηση  της  παρ.  1  του
άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά
με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την
άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της
προθεσμίας  για  την  έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής,  ενώ  η
δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα
(60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται  με τη φροντίδα του αιτούντος προς την
ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο
ενδιαφερόμενο,  την  κλήτευση  του  οποίου  διατάσσει  με  πράξη  του  ο  Πρόεδρος  ή  ο
προεδρεύων  του  αρμόδιου  Δικαστηρίου  ή  Τμήματος  έως  την  επόμενη  ημέρα  από  την
κατάθεση  της  αίτησης.  Ο  αιτών  υποχρεούται  επί  ποινή  απαραδέκτου  του  ενδίκου
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο
(2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας  δέκα (10)  ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης
κατατίθεται  η  παρέμβαση  και  διαβιβάζονται  ο  φάκελος  και  οι  απόψεις  των παθητικώς
νομιμοποιούμενων.  Εντός  της  ίδιας  προθεσμίας  κατατίθενται  στο  Δικαστήριο  και  τα
στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα,  η  παρέμβαση  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  του  παρεμβαίνοντος  στα  λοιπά
μέρη  της  δίκης  εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της,  αλλιώς  λογίζεται  ως
απαράδεκτη.  Το  διατακτικό  της  δικαστικής  απόφασης  εκδίδεται  εντός  δεκαπέντε  (15)
ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης,
εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η
προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας
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ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός
εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί  διαφορετικά.  Για  την
άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται  παράβολο,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση
υπογράφηκε  και  η  εκτέλεσή  της  ολοκληρώθηκε  πριν  από  τη  συζήτηση  της  αίτησης,
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη
της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής
είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν
είναι  άκυρη,  ο  ενδιαφερόμενος  δικαιούται  να  αξιώσει  αποζημίωση,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
 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 της ως άνω Επιτροπής, 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. 
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη
είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και
στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και
σύναψης σύμβασης.
Επίσης  μπορεί  να  ματαιώσει  τη  διαδικασία:   α)  λόγω  παράτυπης  διεξαγωγής  της
διαδικασίας  ανάθεσης,  εκτός  εάν  μπορεί  να  θεραπεύσει  το  σφάλμα  ή  την  παράλειψη
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που
σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού
αντικειμένου  δεν  ενδιαφέρει  πλέον  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  φορέα  για  τον  οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα
από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου
ισχύος  προσφορών,  στ)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως
ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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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. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί
της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  ή  του  τμήματος  της  σύμβασης,  χωρίς  να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή
του συμφωνητικού. 
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 και  τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  Το περιεχόμενό της είναι  σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα  V 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.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της
τροποποιημένης  σύμβασης,  συμπληρωματική  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  το  ύψος  της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  στην  περίπτωση
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  τον
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός (1) μηνός.
Στην  περίπτωση  χορήγησης  προκαταβολής,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5.1.1.  της
παρούσας, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της
προκαταβολής,  σύμφωνα  με  το   άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016  και  2.1.5.  της
παρούσας.  Η  προκαταβολή  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  μπορούν  να  χορηγούνται
τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 
Η/Οι  εγγύηση/εις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται/ονται  στο  σύνολό του/ς  μετά από την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η  απόσβεση  της  προκαταβολής  πραγματοποιείται  και  η  εγγύηση  προκαταβολής
επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών. 
Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των  εγγυήσεων  καλής
εκτέλεσης  και  προκαταβολής  γίνεται  μετά  από  την  αντιμετώπιση,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται,  των  παρατηρήσεων  και  του  εκπρόθεσμου.  [ή  στην  περίπτωση  που  τα
υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά]: Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και
η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του
μέρους  της  ποσότητας  των  αγαθών  που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Για  τη  σταδιακή
αποδέσμευσή  τους  απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού
οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει
εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή  αποδέσμευση  γίνεται  μετά  από  την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εγγυημένης λειτουργίας του εξοπλισμού, του
συστήματος και των εφαρμογών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την
οριστική παραλαβή του έργου (περίοδος εγγυημένης λειτουργίας).
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Απαιτείται  η  προσκόμιση  «εγγύησης  καλής  λειτουργίας»  για  την  αποκατάσταση  των
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των
αγαθών  κατά  την  περίοδο εγγύησης  καλής  λειτουργίας.  Το  ύψος  της  «εγγύησης  καλής
λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των  7.994,68 ευρώ. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης
λαμβάνει  χώρα  μετά  από  την  ολοκλήρωση  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.5 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 περι-
βαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄  .  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχε-
ται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρ-
μόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υπο-
χρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή
και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από
την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016   και αποτελεί
προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία
του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρού-
σας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου   7 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016.  .  
 4.4 Υπεργολαβία
4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται  από τις συμβατικές  του υποχρεώσεις  και ευθύνες
λόγω  ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του
Αναδόχου με υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της σύμβασης,  αυτός υποχρεούται  σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο  τον  οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στην  αναθέτουσα  αρχή  κατά  την  ως  άνω
διαδικασία. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


     41ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Νοεμβρίου 2022

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α)  ο  ανάδοχος  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης.  Επιπλέον,  προκειμένου  να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 
 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ.
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203
του  ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  5.2.  της  παρούσας,  όπως  και  σε  περίπτωση
καταγγελίας  για  όλους  λόγους  της  παραγράφου  4.6,  πλην  αυτού  της  περ.  (α),   η
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης
και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός
είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας
προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 
 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
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. 
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) % της
συμβατικής  αξίας  χωρίς  Φ.Π.Α.,  με  την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης,  σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την
οριστική  παραλαβή  των υλικών είτε  με  πληρωμή ποσοστού  20% της  συμβατικής  αξίας
χωρίς  ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής  κατόπιν του μακροσκοπικού  ελέγχου και  την
εξόφληση  της  υπόλοιπης  συμβατικής  αξίας  με  τον  συνολικό  ΦΠΑ  μετά  την  οριστική
παραλαβή των υλικών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την
ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο 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.
5.1.2. Toν 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  0,1%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων της αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής σύμβασης  υπέρ της Ενιαίας
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3
% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.
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 Οικονομικών (παρ.
6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016).
 5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαί-
ωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμο-
δότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμ-
βαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας,  που είναι
σύμφωνες  με  τη  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις,  εντός  του  συμφωνημένου  χρόνου
εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημο-
νεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20163 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περι-
γραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορ-
φωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε(15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλη-
σης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμ-
μορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον  οικονομικό  φορέα,  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περί-
πτωση,
β) -
γ)  Καταλογισμός  του  διαφέροντος,  που  προκύπτει  εις  βάρος  της  αναθέτουσας  αρχής,
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκ-
πτωτο οικονομικό  φορέα,  αναθέτοντας  το  ανεκτέλεστο  αντικείμενο  της  σύμβασης  στον
επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδε-
χθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά,
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οι-
κονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυ-
γή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν
οι  προϋποθέσεις  του  άρθρου  32  του  ν.  4412/2016.  Το  διαφέρον  υπολογίζεται  με  τον
ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Οπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκ-
πτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει
θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.
ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προση-
κόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προση-
κόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύ-
χθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.
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Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφα-
ση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μη-
νών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον
κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκ-
πτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.
4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί απο-
κλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδο-
θέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδο-
ση 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.
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 ανα-
λόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
 5.3 Διοικητικές  προσφυγές  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  των  συμ-

βάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προ-
σφυγής αποφασίζει  το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,  ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου
221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται  ως  σιωπηρώς  απορριφθείσα.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθε-
σμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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 5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η
τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016
και  την  παράγραφο  5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε
από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας
αν  ασκείται  από τον  ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο  δικόγραφο της  οποίας  δεν  σωρεύεται
αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικ πράξης ή παράλειψης.
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 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  είδη  εντός  οκτώ  (8)  μηνών  από  την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α)
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν.4412/20216 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά
τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου,
είτε  με  πρωτοβουλία  της  αναθέτουσας  αρχής  και  εφόσον  συμφωνεί  ο  ανάδοχος,  είτε
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο
από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν  συνυπολογίζεται  στον  συμβατικό  χρόνο
παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του
αναδόχου,  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  που  προβλέπονται  στην  παράγραφο  5.2.2  της
παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,  η  οποία εκδίδεται
ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ.  β’  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.
Μετάθεση  επιτρέπεται  μόνο όταν  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως
σοβαροί  λόγοι,  που καθιστούν  αντικειμενικώς αδύνατη την  εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών  ειδών.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου  φόρτωσης
παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
6.1.2.  Εάν λήξει  ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη  υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
 6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου.  Κατά  τη
διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και
εφόσον το  επιθυμεί  μπορεί  να  παραστεί  και  ο  προμηθευτής.  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  των
υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους,  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό  –  οριστικό-  παραλαβής  του  υλικού  με  παρατηρήσεις  –απόρριψης   των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται  από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες  – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από
αίτημα  του  αναδόχου  ή  αυτεπάγγελτα  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  208  του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης,  εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να
ζητήσει  εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων,  μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής  εξέτασης,   με  τον  τρόπο  που  περιγράφεται  στην  παρ.  8  του  άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: μέσα σε διάστημα (40)
σαράντα εργάσιμων ημερών από την αποστολή έγγραφης εντολής παραγγελίας.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των
δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου,  με  βάση  μόνο  το  θεωρημένο  από  την  υπηρεσία  που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται  με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε
την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω  παράγραφο  1  και  το  άρθρο  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά
πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν
επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
 6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και

ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το έργο σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των υλικών που
έχει προσκομισθεί ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε
αποθήκες ή χώρους της Υπηρεσίας μετά από αίτημα του προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα
εξακολουθήσει να έχει ο προμηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις των εργασιών θα
πρέπει  να  ασφαλιστούν  από  τον  προμηθευτή  κατά  παντός  κινδύνου  (κλοπή,  πυρκαγιά
κ.λ.π.)  σε  αναγνωρισμένη  ασφαλιστική  εταιρεία  και  μέχρι  την  ημερομηνία  οριστικής
παράδοσης του συστήματος. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία
και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών
Πριν από τη φόρτωσή του εξοπλισμού που περιλαμβάνει η σύμβαση στο εργοστάσιο του
οίκου  κατασκευής   ή  κατά  το  στάδιο  κατασκευής  τους,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί
αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους ή την επιτροπή παραλαβής, για τη
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διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, τον
ποιοτικό  και  ποσοτικό  έλεγχο.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  οριστική  παραλαβή  του  υλικού
γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από
τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Έναντι της επιτροπής ο οικονομικός φορέας έχει τις
εξής υποχρεώσεις:
α)  Να  διαθέτει  τα  απαιτούμενα  τεχνικά  μέσα  και  εργατοτεχνικό  προσωπικό,  ιδίως  για
μετακίνηση,  μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια
που είναι αναγκαία για τον έλεγχο.
β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα
έχει στην διάθεση του.
γ) Να ενημερώνει την επιτροπή, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών, ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τα έξοδα που
θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους.
Η αξία  των δειγμάτων και  αντιδειγμάτων  του  υλικού,  όπου τούτο  απαιτείται,  κατά τον
έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα.
Η επιτροπή υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου.
 6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή  της  με  άλλη,  που  να  είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
 6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Ο προμηθευτής μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή
υποχρεούται να παρέχει περίοδο εγγυημένης λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, τόσο
για  τα  επιμέρους  τμήματα  που  απαρτίζουν  το  προσφερόμενο  σύστημα  όσο  και  για  το
σύνολο του συστήματος, σύμφωνα με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη. 
Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή
λειτουργία  του  αντικειμένου  της  προμήθειας.  Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της
εγγυημένης  λειτουργίας  να  προβαίνει  στην  προβλεπόμενη  συντήρηση  και  να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό
αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης
του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον
τον  χρόνο ισχύος της  τηρώντας  σχετικά πρακτικά.  Σε  περίπτωση μη συμμόρφωσης  του
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
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Μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα  από  την  λήξη  του  προβλεπόμενου  χρόνου  της  εγγυημένης
λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης
λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις
της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης,  ολικής  ή  μερικής,  του  αναδόχου,  το
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας
που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο
4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
 6.6 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

Ιουλίδα, ΧΧ/ΧΧ/2022
Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
7.1. Εισαγωγή
Τα κοινόχρηστα Συστήματα Αυτόματης Μίσθωσης Δημόσιας Χρήσης Ποδηλάτων είναι συ-
στήματα ενοικίασης ποδηλάτων, τα οποία τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από πολίτες πόλε-
ων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης και αποτελούν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απή-
χηση στο κοινό. 
Είναι ιδιαίτερα εύχρηστα και βολικά, λόγω του ότι το ποδήλατο δεν αντιμετωπίζει προβλή-
ματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαιτεί μηδαμινό χώρο στάθμευσης, έχει τη δυνατότη-
τα να μετακινείται και εκτός οδικού δικτύου ενώ παράλληλα δε μολύνει το περιβάλλον με
κανένα τρόπο (καυσαέρια, ηχορύπανση κ.λπ.). 
Πρόκειται για συστήματα όπου μια ομάδα ποδηλάτων είναι διαθέσιμη προς χρήση από μια
κοινότητα χρηστών που αποτελείται από άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες των ποδηλάτων.
Οι λόγοι υιοθέτησης συστημάτων μίσθωσης ποδηλάτων είναι πολλοί και προφανείς:

 Διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ανθρώπων στο αστικό κέντρο.
 Δημιουργία θετικής δημοσιότητας για την πόλη και στη συμβολή της τουριστικής

ανάπτυξης.
 Ανάδειξη του ποδηλάτου ως μεταφορικού μέσου και όχι μόνο αναψυχής.
 Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιώσιμης κινητικότητας στον αστικό ιστό.
 Ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
 Μείωση των αστικών ρύπων και του θορύβου.
 Βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των δημοτών.
 Καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και της οικολογικής παιδείας.
 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών.
 Ενίσχυση της εμπορικής κίνησης καθώς οι ποδηλάτες (στατιστικά) είναι χρήστες της

αγοράς της περιοχής που κινούνται, σε αντίθεση με διερχόμενους χρήστες ΙΧ.
 Μεταστροφή των χρηστών ΙΧ και ΤΑΧΙ προς το ποδήλατο.
 Αισθητική αναβάθμιση της πόλης.

7.2. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός
ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. 
Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρου-
σία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλε-
κτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρη-
σιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στον
Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθ-
μευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.
Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι
οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των
ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.
Το σύστημα θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες της
πόλης οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας
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των αυτοκινήτων στην πόλη, τη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς,
τον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και τον περιορισμό της μόλυνσης
του περιβάλλοντος και του θορύβου. 
Παράλληλα, το ποδήλατο θα αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των τουριστών
και της γνωριμίας τους με την πόλη και τα τοπικά αξιοθέατα.
Το  έργο  περιλαμβάνει  εξοπλισμό,  λογισμικό  και  υπηρεσίες,  τα  οποία  αναλύονται  στις
επόμενες παραγράφους.
Το σύστημα θα παραμετροποιηθεί από τον Ανάδοχο σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Δήμου και θα εκπονηθεί σχετικός Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος.

8. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού και Λογισμικού
8.1. Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος
Για τη συνολική διαχείριση του συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων, ο Ανάδοχος θα πρέπει
να προσφέρει το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης. Το λογισμικό θα προσφερθεί υπό μορ-
φή SaaS και ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και
τη φιλοξενία (hosting) του, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Το λογισμικό θα φροντίζει για την ολοκληρωμένη και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος
κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και θα παρέχει δυνατότητες on-line παρακολούθη-
σης του συστήματος.
Η πρόσβαση θα πρέπει να επιτυγχάνεται με ασφάλεια, μέσω ενός απλού browser, χωρίς να
απαιτείται η εγκατάσταση τοπικού λογισμικού στους υπολογιστές του Δήμου. Οι εξουσιο-
δοτημένοι  χρήστες θα χρησιμοποιούν απλά τα στοιχεία πρόσβασής  τους (username και
password). 
Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης από παντού, σταθερότητα στην
απόδοση, συνεχής διαθεσιμότητα και πλήρης έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας του συστήμα-
τος.
Το σύστημα θα πρέπει να διατηρεί πλήρη στατιστικά στοιχεία κίνησης των ποδηλάτων, να
εκδίδει στατιστικά στοιχεία και ως προς τη λειτουργία του σταθμού και ως προς τον χρήστη
και ως προς το κάθε ποδήλατο. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχονται στατιστικά
στοιχεία για κάθε σταθμό, βλάβες που έχουν παρουσιαστεί, κίνηση των ποδηλάτων, κίνηση
των χρηστών, κλπ. 
Το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος θα πρέπει να διαθέτει τις εξής προδιαγραφές:

 Να είναι προσπελάσιμο μέσω κοινού περιηγητή ιστοσελίδων (browser).
 Να υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταβολής των χρεώσεων και τιμολογιακής στρατη-

γικής ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου. 
 Συνεχής επικοινωνία με τα ποδήλατα, έλεγχος των μηχανισμών κλειδώματος των

ποδηλάτων και ταυτοποίησης των χρηστών. 
 Απομακρυσμένο ηλεκτρονικό κλείδωμα των ποδηλάτων με βλάβη. 
 Έκδοση στατιστικών στοιχείων χρήσης.
 Ενημέρωση για τη φόρτιση των ποδηλάτων, καθώς και για την κατάσταση της μπα-

ταρίας τους.
 Συνεχή παρακολούθηση της γεωγραφικής θέσης του κάθε ποδηλάτου.
 Να παρέχει στον διαχειριστή του συστήματος, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες

αναφορικά με την καλή λειτουργία των ποδηλάτων και τη διαθεσιμότητα των ποδη-
λάτων σε κάθε σταθμό.

 Να δημιουργεί αυτόματα αλλά και με χειροκίνητο τρόπο αναφορές με τη χρήση της
ημέρας, αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των σταθμών, ποδηλάτων, χρηστών,
κλπ. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που χρειάζεται να καταγράφονται είναι τα εξής:
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- Συνολικός αριθμός εν λειτουργία ποδηλάτων (με συγκεκριμένο κωδικό) ανά
ημέρα, ανά σταθμό, ανά τύπο ποδηλάτου,

- Συχνότητα χρήσης ποδηλάτου (με συγκεκριμένο κωδικό) ανά ημέρα από δια-
φορετικό ποδηλάτη (αριθμός χρηστών/ημέρα/ποδήλατο),

- Συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα ανά χρήστη ανά ποδήλατο (χιλιόμετρα/χρή-
στη/ημέρα),

- Συνολικά  διανυθέντα  χιλιόμετρα  ανά  ημέρα  ανά  ποδήλατο  (χιλιόμετρα/
ημέρα),

- Αθροιστικά καταγεγραμμένη ταχύτητα ποδηλάτου ανά χρήστη σε όλη τη δια-
δρομή (km/hr/ ποδήλατο/διαδρομή/χρήστη),

- Αποτύπωση, καταγραφή (σε μορφή π.χ. Google map και αναλυτική περιγραφή
βασικών στοιχείων της διαδρομής σε xls) και είδος (π.χ. ανηφόρα, κατηφόρα,
ομαλή διαδρομή, δηλ. η υπερέχουσα στο μέγιστο της διανυθείσας διαδρομής),
διανυθείσας διαδρομής ανά ποδήλατο, ανά χρήστη,

- Εργοστασιακές προδιαγραφές της μπαταρίας και αναφορά της κατάστασής της
πριν και μετά τη χρήση (% φόρτισης μπαταρίας).

Τα στοιχεία θα πρέπει να δίδονται υπό μορφή αρχείων (xls) έτσι ώστε να είναι επε-
ξεργάσιμα και η χρήση τους να εξυπηρετήσει και μελλοντικές στρατηγικές των αρ-
μόδιων αρχών, π.χ. για σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων κ.ά.

 Να παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητου αποκλεισμού και άρσης αποκλεισμού σε
συγκεκριμένους χρήστες (π.χ. όσων δεν έκαναν σωστή χρήση του συστήματος).

 Να μπορεί να προσαρμοστεί εικαστικά στην ταυτότητα του Δήμου. 
 Να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις επισκευές / διορθώσεις

που πρέπει να γίνουν.
 Διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών (RBAC).
 Δυνατότητα καθορισμού επιτρεπτών ή μη γεωγραφικών ζωνών κίνησης με ποδήλα-

το.
 Διαχείριση συναλλαγών περιστασιακών χρηστών.
 Διαχείριση συναλλαγών καρτών συνδρομητών.
 Διαχείριση λογαριασμών συνδρομητών.
 Διαχείρισης λειτουργίας σταθμών φόρτισης ποδηλάτων.
 Διαχείριση συσκευών.
 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας συστήματος.
 Δυνατότητα πρόβλεψης ζήτησης, βάσει ιστορικών στοιχείων. 
 Αυτοματοποιημένη δημιουργία εργασιών συντήρησης ποδηλάτων και σταθμών και

τήρηση του ιστορικού τους.
 Αυτοματοποιημένη  δημιουργία  εργασιών  ανακατανομής  ποδηλάτων  και  τήρηση

του ιστορικού τους. 
 Αυτόματο κλείδωμα «ύποπτων» χρηστών, βάσει κανόνων (suspicious list).
 Αυτόματη δημιουργία αναφορών με δεδομένα χρήσης του συστήματος σε χαρτο-

γραφικό υπόβαθρο (heatmap).
Επιπλέον, το λογισμικό θα παρέχει πλήρες και ολοκληρωμένο API, έτσι ώστε να είναι δυνα-
τή η διασύνδεσή του με εφαρμογές MaaS, καθώς και με τα υφιστάμενα συστήματα ΜΜΜ
που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Για την απόδειξη της κάλυψης της προδιαγραφής, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν, εντός της τεχνικής τους προσφοράς, το
API που παρέχεται από το προσφερόμενο λογισμικό διαχείρισης συστήματος.
Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων και από φοιτητές,
ή άλλες ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. ΑΜΕΑ), χρησιμοποιώντας την έξυπνη κάρτα φοιτη-
τή, η οποία ήδη υλοποιείται από τα συναρμόδια Υπουργεία.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τις ανωτέρω δυνατότητες διασύνδεσης,
εντός της τεχνικής προσφοράς του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να υλο-
ποιήσει τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα. Το σύστημα θα παρέχει ανοικτά και
τεκμηριωμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η άντληση δεδομένων
από τα αρμόδια Υπουργεία.
8.2. Εφαρμογή Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών 
Το  σύστημα  θα  πρέπει  να  παρέχει  τη  δυνατότητα  έκδοσης  καρτών συνδρομητών,  από
επανδρωμένα εκδοτήρια, για τους πολίτες που επιθυμούν, με την κατάθεση των απαραίτη-
των δικαιολογητικών, τα οποία θα ταυτοποιούν τον χρήστη. 
Οι κάρτες που θα εκδίδονται από την εφαρμογή θα πρέπει να είναι τεχνολογίας MIFARE
DESFIRE EV1 ή EV2 ή EV3. 
Η κάρτα θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευμένα τα απαραίτητα κλειδιά ασφαλείας τύπου
2TDEA, έτσι ώστε να μπορεί να ταυτοποιείται με τα SAM που θα είναι τοποθετημένα εντός
του τερματικού μίσθωσης ποδηλάτων. 
Ο κάτοχος της κάρτας θα έχει τη δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτου, χρησιμοποιώντας την
στον αναγνώστη έξυπνων καρτών του τερματικού μίσθωσης ποδηλάτων, χωρίς να χρειάζε-
ται να χρησιμοποιήσουν τη χρεωστική/πιστωτική τραπεζική τους κάρτα, διότι τα στοιχεία
τους θα είναι ήδη καταχωρημένα στο σύστημα και έτσι θα πιστοποιείται η ταυτότητά του.
Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Πλήρως διαδικτυακή (web based).
 Καταχώρηση στοιχείων συνδρομητή στο λογισμικό διαχείρισης.
 Εγγραφή στοιχείων συνδρομητή στην κάρτα. 
 Αντικατάσταση χαμένης ή κατεστραμμένης κάρτας.
 Φόρτιση υφιστάμενης κάρτας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και τη φιλοξενία
(hosting) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει, εντός της τεχνικής του προσφοράς, τη δομή της κάρτας
που προτίθεται να υλοποιήσει.
8.3. Συσκευή Εγγραφής/Ανάγνωσης Καρτών Συνδρομητών 
Για τη δημιουργία των καρτών συνδρομητών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει συσκευή
ανάγνωσης/εγγραφής καρτών συνδρομητών, η οποία θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα
εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Έγχρωμη οθόνη αφής 3.5", 320x480 pixels.
 Επεξεργαστής ARM9, OS Secure Linux, 256Mb FLASH, 128Mb SDRAM.
 Αναγνώστης έξυπνων καρτών ISO 14443-A/B, MIFARE Classic, Ultralight, Ultralight C,

Plus, Desfire, SmartMX, EMV L1/L2, 4 SAM slots (ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί το
επιπλέον SAM που απαιτείται για την ανάγνωση των έξυπνων καρτών φοιτητών).

 Interfaces: Ethernet.
 Υλικό κατασκευής: Ανθεκτικό PC-ABS.
 Επιτραπέζια βάση στήριξης.

Η εφαρμογή έκδοσης καρτών συνδρομητών θα επικοινωνεί με τη συσκευή, προκειμένου να
δημιουργείται η κάρτα συνδρομητή.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει το απαραίτητο τοπικό λογισμικό (firmware) της συ-
σκευής, ώστε να είναι εφικτή η εγγραφή και ανάγνωση καρτών συνδρομητών.
8.4. Υπολογιστής Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών 
Στον υπολογιστή αυτό θα εκτελείται η εφαρμογή έκδοσης καρτών συνδρομητών. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο υπολογιστής παρατίθενται στον πίνακα συμ-
μόρφωσης.
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8.5. Εκτυπωτής Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών 
Για την εκτύπωση και προσωποποίηση των καρτών συνδρομητών (εκτύπωση στοιχείων και
φωτογραφίας συνδρομητή), ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει εκτυπωτή έκδοσης καρ-
τών συνδρομητών με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Τρόπος Εκτύπωσης: θερμικής μεταφοράς
 Ανάλυση: 300 dpi ή ανώτερο.
 Ταχύτητα  Έγχρωμης  Εκτύπωσης:  180  κάρτες/ώρα  για  μονής  όψης  εκτύπωση  ή

ανώτερο.
 Ταχύτητα Μονόχρωμης Εκτύπωσης: 1.000 κάρτες/ώρα για μονής όψης εκτύπωση ή

ανώτερο.
 Ταχύτητα  Έγχρωμης  Εκτύπωσης:  140  κάρτες/ώρα  για  διπλής  όψης  εκτύπωση  ή

ανώτερο. 
 Χωρητικότητα Τροφοδότη: 100 κάρτες ή ανώτερο.
 Χωρητικότητα Καρτοσυλλέκτη: 100 κάρτες ή ανώτερο.
 Μνήμη: 32Mb ή ανώτερο. 
 Σύνδεση: ETHERNET, USB.

8.6. Κάμερα 
Για την προσωποποίηση των καρτών συνδρομητών (λήψη φωτογραφιών) ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προσφέρει μία κάμερα με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Ανάλυση Φωτογραφίας: 8.0 megapixels ή ανώτερη.
 Ανάλυση Video: 1280 x 720 ή ανώτερη.
 Ρύθμιση Εστίασης: Auto focus.
 Ευρυγώνιος φακός.
 Λειτουργία face tracking.
 Μέγιστο frame rate: 30 fps ή ανώτερο.  
 Snapshot button.
 Σύνδεση: USB με τον υπολογιστή έκδοσης καρτών συνδρομητών.

8.7. Mobile Εφαρμογή Χρηστών
Οι χρήστες θα μπορούν από ειδική mobile εφαρμογή, η οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη
σε Android και iOS, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος, στα διαθέσιμα ποδή-
λατα σε κάθε σταθμό, σε πραγματικό χρόνο και στην κατάσταση των διαθέσιμων ποδη-
λάτων. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής, για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών.
Οι  χρήστες  θα  μπορούν  να  πραγματοποιούν  συναλλαγές  ενοικίασης  ποδηλάτου,  αφού
πρώτα εγγραφούν ως χρήστες στην εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται να διαθέτουν προσωπο-
ποιημένη έξυπνη κάρτα συνδρομητή.
Κατά την εγγραφή τους, μέσω της mobile εφαρμογής, ο χρήστης θα καταχωρεί τα στοιχεία
της πιστωτικής/χρεωστική τραπεζικής τους κάρτας, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την
ταυτοποίηση του χρήστη, σε περίπτωση κλοπής ποδηλάτου.
Επιπλέον, η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει και ταυτοποίηση χρηστών μέσω ΑΑΔΕ (με
κωδικούς TaxisNet), για όσους χρήστες διαθέτουν κωδικούς.
Η mobile εφαρμογή θα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στην εικαστική ταυτότητα του συστή-
ματος, περιέχοντας τα λογότυπα και τα χρώματα του Δήμου και θα πρέπει να είναι διαθέσι-
μη για δωρεάν λήψη από τους πολίτες,  τόσο στο Apple Store, όσο και στο Google Play
Store.



     41ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Νοεμβρίου 2022

8.8. Τερματικό Μίσθωσης Ποδηλάτων
Σε επιλεγμένους σταθμούς μίσθωσης ποδηλάτων θα είναι εγκατεστημένο ένα τερματικό μί-
σθωσης ποδηλάτων. Μέσω του τερματικού, θα είναι δυνατή η μίσθωση ποδηλάτων τόσο
από εγγεγραμμένους χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν κάρτα συνδρομητή, όσο και από μη εγ-
γεγραμμένους στο σύστημα χρήστες (π.χ. τουρίστες, επισκέπτες). 
Οι μη εγγεγραμμένοι (περιστασιακοί) χρήστες θα μπορούν να μισθώσουν ένα ποδήλατο,
κάνοντας χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής τους κάρτας για λόγους ταυτοπροσωπίας και
εγγύησης ορθής χρήσης. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τερματικού μίσθωσης ποδηλάτων είναι τα ακόλουθα:

 Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή για χρήση σε εξωτερικό χώρο. 
 Υλικό πλαισίου: ανοξείδωτος χάλυβας.
 Οθόνη  αφής  διαγωνίου  10.1’’  υψηλής  φωτεινότητας  (1000cd/m2)  με  αισθητήρα

αφής projected capacitive, πάχους 5mm.  Μέγιστη διάσταση οθόνης έως 15'',  για
λόγους εργονομίας και συνολικών εξωτερικών διαστάσεων της συσκευής.

 Ενσωματωμένος βιομηχανικός υπολογιστής
 Ενσωματωμένος αναγνώστης chip και pin και ανέπαφων (EMV) πιστωτικών/χρεω-

στικών τραπεζικών καρτών, ο οποίος να είναι πιστοποιημένος για unattended συ-
ναλλαγές από ελληνική τράπεζα.  

 Ενσωματωμένος αναγνώστης έξυπνων καρτών με υποδοχές για 2 SAMs, έτσι ώστε
να είναι εφικτή η τοποθέτηση ενός επιπλέον SAM για την ανάγνωση των έξυπνων
καρτών  ειδικών  κατηγοριών  πολιτών  που  αναπτύσσονται  από  τα  συναρμόδια
Υπουργεία (π.χ. έξυπνη κάρτα φοιτητή).

 Ενσωματωμένος εκτυπωτής βαρέως τύπου, έκδοσης αποδείξεων συναλλαγών 
 Επικοινωνία: 4G router. 
 Βαθμός προστασίας: IP54/IK10.
 Βαφή anti-graffiti.
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC έως +60oC.
 Υγρασία λειτουργίας: έως 90%.
 Τροφοδοσία: 220VAC.
 UPS για ολοκλήρωση εκκρεμούς συναλλαγής, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Το τερματικό θα επικοινωνεί με τις θέσεις κλειδώματος/φόρτισης των ποδηλάτων και όταν
ο χρήστης επιλέξει να μισθώσει ένα ποδήλατο, το τερματικό θα επικοινωνεί με την αντί-
στοιχη θέση κλειδώματος/φόρτισης και θα δίνει εντολή για την απελευθέρωση του ποδη-
λάτου. Ταυτόχρονα, η πληροφορία ότι το συγκεκριμένο ποδήλατο μισθώθηκε, θα αποστέλ-
λεται από το τερματικό μίσθωσης στο λογισμικό διαχείρισης του συστήματος. 
Αντίστοιχα, όταν ο χρήστης επιστρέψει το ποδήλατο σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση κλει-
δώματος/φόρτισης, η πληροφορία ότι το ποδήλατο επιστράφηκε, θα αποστέλλεται από το
τερματικό μίσθωσης στο λογισμικό διαχείρισης του συστήματος. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει την εφαρμογή λογισμικού η οποία θα εκτελείται στο
τερματικό μίσθωσης και θα επιτρέπει τόσο την αλληλεπίδραση του χρήστη, όσο και την επι-
κοινωνία του εξοπλισμού με το λογισμικό διαχείρισης.
8.9. Θέση Κλειδώματος/Φόρτισης Ποδηλάτου
Κάθε σταθμός μίσθωσης ποδηλάτου θα διαθέτει θέσεις κλειδώματος/φόρτισης στις οποίες
θα κλειδώνει το ποδήλατο και θα φορτίζει τη μπαταρία του για όσην ώρα παραμένει κλει-
δωμένο. 
Ο σταθμός  μίσθωσης  θα πρέπει  να  μπορεί  μελλοντικά  να δεχτεί  οποιονδήποτε  αριθμό
θέσεων κλειδώματος/φόρτισης, χωρίς κανέναν περιορισμό όσον αφορά τον αριθμό τους
(π.χ. προσθήκη θέσεων ανά 2).
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Κάθε σταθμός μίσθωσης θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα Φόρτισης Σταθμού Μίσθωσης με
Ενσωματωμένο Βιομηχανικό Υπολογιστή και 4G router. Το σύστημα θα χρησιμοποιείται για
τη διαχείριση των θέσεων κλειδώματος/φόρτισης και για την επικοινωνία της κάθε θέσης
κλειδώματος/φόρτισης με το λογισμικό διαχείρισης.
Ο μηχανισμός που θα χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του ποδηλάτου θα είναι ο ίδιος με
αυτόν που θα χρησιμοποιείται για το κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας. Όταν ο χρήστης
κλειδώνει το ποδήλατο, θα πρέπει αυτόματα να ξεκινάει η φόρτιση, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη χειροκίνητη  ενέργεια  ή σύνδεση,  από πλευράς  χρήστη.  Το σύστημα,
ωστόσο, θα πρέπει να έχει την ευφυΐα να αποφασίζει να εκκινήσει και να διακόψει τη δια-
δικασία φόρτισης της μπαταρίας του ποδηλάτου, ανάλογα με το υφιστάμενο επίπεδο φόρ-
τισής της.
Κάθε θέση κλειδώματος/φόρτισης θα μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει οπουδή-
ποτε, χωρίς να απαιτείται η παρουσία τερματικού μίσθωσης ποδηλάτων.
Η θέση κλειδώματος/φόρτισης ποδηλάτου θα πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτη-
ριστικά:

 Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή για συνεχή χρήση σε εξωτερικό χώρο.
 Υλικό κατασκευής: γαλβανισμένος χάλυβας ή καλύτερο υλικό, πάχους ≥2mm.
 Βαφή ηλεκτροστατική, με αντισκωριακή εγγύηση 5 ετών.
 Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας ποδηλάτου.
 Η φόρτιση της μπαταρίας του ποδηλάτου θα πρέπει  να γίνεται  με επαφή (non-

inductive).
 Αυτόματη ανάγνωση και ταυτοποίηση του ID chip του ποδηλάτου που κλειδώνεται

στη θέση φόρτισης.
 Ενσωματωμένος μηχανισμός κλειδώματος ποδηλάτου, βαρέως τύπου. 
 Ο μηχανισμός κλειδώματος να εξασφαλίζει ότι δεν είναι εφικτή η αφαίρεση ποδη-

λάτου με τη βία.
 Ο μηχανισμός κλειδώματος να αντέχει για τουλάχιστον 8.000 κύκλους κλειδώμα-

τος/ξεκλειδώματος.
 Ο μηχανισμός κλειδώματος να διαθέτει αντοχή σε τράβηγμα βάρους ≥3KN.
 Όταν ο χρήστης κλειδώσει το ποδήλατο, θα ξεκινάει αυτόματα η φόρτιση της μπα-

ταρίας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
 Κάθε θέση κλειδώματος/φόρτισης να διαθέτει  φωτεινή ένδειξη ότι  το ποδήλατο

κλειδώθηκε επιτυχώς.
 Η φόρτιση θα διακόπτεται αυτόματα όταν η μπαταρία του ποδηλάτου είναι πλήρως

φορτισμένη. 
 Ο φορτιστής θα επικοινωνεί με την μπαταρία του ποδηλάτου, μέσω BMS.
 Η φόρτιση να διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή υπερφόρτι-

σης της μπαταρίας, υπέρτασης και βραχυκυκλώματος.
 Η κάθε θέση κλειδώματος/φόρτισης να πακτώνεται με ασφάλεια στο έδαφος. 
 Δεν  θα  είναι  ορατά  και  προσβάσιμα  από  τον  χρήστη,  κανενός  τύπου  καλώδια,

connectors, κ.λπ.
 Βαθμός προστασίας: ≥ IP65
 Τροφοδοσία: 220VAC.
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC έως +60oC.
 Ενσωματωμένη ασφάλεια 16Α και circuit breaker.

8.10. Ηλεκτρικό Ποδήλατο
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Δήμο με ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία θα είναι κατάλλη-
λα για χρήση σε κοινόχρηστα συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων.
Τα ποδήλατα θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:
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 Αξιόπιστα, άριστης ποιότητας και κατάλληλα για χρήση εντός πόλης.
 Ανθεκτικά σε φθορές και σε δύσκολη χρήση.
 Σχεδιασμένα για εύκολη οδήγηση και από τα δύο φύλα και να είναι χαμηλής ει-

σόδου.
 Ενσωματωμένο σύστημα 4G/GPS το οποίο να στέλνει πληροφορίες σε πραγματικό

χρόνο στο λογισμικό διαχείρισης, αναφορικά με:
5. Τη θέση του
6. Την κίνησή του
7. Τη στάθμευσή του
8. Την κατάσταση της μπαταρίας του

 Ειδικό  μηχανισμό  κλειδώματος,  ο  οποίος  θα  του  επιτρέπει  να  κλειδώνει  με
ασφάλεια στους μόνιμους σταθμούς κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου.

 Ο μηχανισμός κλειδώματος να διαθέτει  ID chip, ώστε να είναι εφικτή η αυτόματη
αναγνώριση του ποδηλάτου από τη θέση κλειδώματος/φόρτισης.

 Θα κινείται με χρήση αλυσίδας ή ιμάντα με προστατευτικό κάλυμμα σε όλο το μή-
κος τους.

 Η θέση της σέλας θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος (με εύκολο και απλό
τρόπο, χωρίς ειδικά εργαλεία) μη αποσπώμενη.  Η σέλα θα πρέπει να είναι άνετη
και ανατομική.

 Εμπρόσθιο καλάθι, με μεταλλική ενίσχυση και να μπορεί να μεταφέρει φορτίο του-
λάχιστον 10 κιλών και έως 30 Kgr, διότι τίθεται θέμα ασφαλούς οδήγησης του πο-
δηλάτου όταν στο καλάθι υπάρχει μεγάλο βάρος. 

 Κουδούνι.
 Να διαθέτει φώτα μπρος και πίσω.
 Υποβοήθηση στον πίσω τροχό ή μεσαίας κύλισης, με κινητήρα τύπου brushless.
 Ο κινητήρας του ποδηλάτου θα παρέχει υποβοήθηση και θα πρέπει να διαθέτει αι-

σθητήρα ροπής. Η μέγιστη ταχύτητα υποβοήθησης του ποδηλάτου δεν θα πρέπει
να ξεπερνάει τα 25km/h.

 Οι τροχοί πρέπει να είναι ≥24’’, με μέγιστη διάσταση έως 29'', διότι τίθεται θέμα
ασφαλούς οδήγησης και ισορροπίας του αναβάτη,  κατασκευής από αλουμίνιο ή
άλλο ελαφρότερο μέταλλο, ελαστικά χωρίς αεροθαλάμους, ιδανικά για χρήση σε
άσφαλτο και λασπωτήρες και στους δύο τροχούς. 

 Ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος, που θα χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια στάθ-
μευση μεταξύ των σταθμών. Το σύστημα κλειδώματος να διαθέτει εφεδρική μπα-
ταρία. Να περιγραφεί ο τρόπος ξεκλειδώματος του ποδηλάτου.

 Συναγερμό, ο οποίος να ενεργοποιείται σε περίπτωση απόπειρας κλοπής
 Η μπαταρία πρέπει να είναι ιόντων λιθίου, ≥36V/13Ah, ενσωματωμένη στον σκελε-

τό του ποδηλάτου, μη αποσπώμενη με απλά εργαλεία και να υποστηρίζει το πρω-
τόκολλο BMS.

 Το πρωτόκολλο BMS θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
9. Προστασία υπερφόρτισης
10. Προστασία αποφόρτισης
11. Προστασία υπέρτασης
12. Προστασία βραχυκυκλώματος
13. Προστασία υπερθέρμανσης

 Η μπαταρία να φορτίζει  αυτόματα,  καθ΄όλη τη διάρκεια που το ποδήλατο είναι
κλειδωμένο στον σταθμό.
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 Το ποδήλατο να διαθέτει οθόνη ενσωματωμένη στο τιμόνι, η οποία να παρέχει πλη-
ροφορίες σχετικά με την ταχύτητα του ποδηλάτου, τη στάθμη φόρτισης της μπατα-
ρίας και την απόσταση που έχει διανύσει.

 Μέγιστη αυτονομία με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: > 60 χλμ.
 Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: <6 ώρες.
 Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 250 W.
 Φρένα τύπου roller brakes ή ανώτερα (drum brakes, disc brakes) στον εμπρόσθιο

και στον οπίσθιο τροχό.  Σε περίπτωση που ο ένας τροχός διαθέτει  roller brakes,
τότε ο άλλος πρέπει να διαθέτει ανώτερα.  Επιθυμητό να διαθέτει προστατευτικά
καλύμματα.

 Fenders στους πίσω τροχούς, τα οποία να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό
πλαστικό με αντοχή στους κραδασμούς.

 Ανακλαστήρες στους εμπρός και πίσω τροχούς.
 Σταντ
 Βάρος: < 35 Kgr. 
 Βαθμός προστασίας

14. Για τον κινητήρα: IP55.
15. Για τα ηλεκτρονικά μέρη: IP67.

 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC έως +60οC.
 Όλα τα καλώδια και συρματόσχοινα να είναι κρυμμένα και οι χρήστες να μην έχουν

πρόσβαση σε αυτά.

9. Υπηρεσίες
9.1. Εγγυημένη Λειτουργία
Ο προμηθευτής μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή
υποχρεούται να παρέχει εγγυημένη λειτουργία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, τόσο
για  τα  επιμέρους  τμήματα  που  απαρτίζουν  το  προσφερόμενο  σύστημα  όσο  και  για  το
σύνολο του συστήματος, σύμφωνα με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη. 
Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή
λειτουργία  του  αντικειμένου  της  προμήθειας.  Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της
εγγυημένης  λειτουργίας  να  προβαίνει  στην  προβλεπόμενη  συντήρηση  και  να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατ΄ελάχιστον, τα ακόλουθα:

 Συντήρηση ποδηλάτων. Να συντηρεί τα ποδήλατα τακτικά, τουλάχιστον μία φορά
τον μήνα, ακόμη κι αν δεν παρουσιάζουν βλάβη, τόσο στον χώρο των Σταθμών, όσο
και σε ειδικό χώρο που θα διαθέτει, όταν η επί τόπου συντήρηση και επισκευή εί-
ναι αδύνατη.

 Ανακατανομή ποδηλάτων. Να παρακολουθεί την πληρότητα των Σταθμών, με στόχο
τη διαρκή διαθεσιμότητα των ποδηλάτων και θέσεων κλειδώματος/σταθμεύσεως
μέσω της ανακατανομής Ποδηλάτων μεταξύ Σταθμών, η οποία θα πραγματοποιεί-
ται ως ακολούθως:
- Ο Διαχειριστής θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ανάγκες ανακατα-

νομής ποδηλάτων, μέσω του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος όπου θα
καταγράφονται οι πληροφορίες για την πληρότητα κάθε σταθμού, είτε μέσω ει-
δοποιήσεων που θα λαμβάνει σε κινητό τηλέφωνο που θα έχει δηλώσει, όταν το
σύστημα ευρίσκεται σε κατάσταση «Ανισορροπίας». Ως κατάσταση «Ανισορρο-
πίας» ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία στον κάθε Σταθμό υπάρχουν λιγότε-
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ρα από δύο (2) Ποδήλατα ή λιγότερες από δύο (2) ελεύθερες θέσεις κλειδώμα-
τος / σταθμεύσεως. Η κατάσταση «Ανισορροπίας» καταγράφεται στο Σύστημα,
οπότε και ενημερώνεται ο Διαχειριστής.

- Ο Διαχειριστής υποχρεούται να άρει την κατάσταση «Ανισορροπίας» το αργότε-
ρο εντός εξήντα (60) λεπτών από την εμφάνισή της.

- Η ως  άνω  υποχρέωση  ανακατανομής  ποδηλάτων  και  άρσης  της  κατάστασης
«Ανισορροπίας» δεν ισχύει στις περιπτώσεις υπερχρήσης και υποχρήσης του Συ-
στήματος. Ειδικότερα, το σύστημα θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση υπερ-
χρήσης όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα άνω του 80% του στόλου των ποδη-
λάτων, ενώ σε κατάσταση υποχρήσης κατά τις ώρες από 10.00 μ.μ. έως 7.00 π.μ.
(επόμενη ημέρα).

 Τηλεφωνική Υποστήριξη. Να παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση στους Χρήστες, σχε-
τικά με πιθανές βλάβες ή άλλα περιστατικά, επί καθημερινής βάσεως (συμπεριλαμ-
βανομένων Σ/Κ και αργιών), από 8.00 π.μ. έως 10.00 μ.μ.. Ο Διαχειριστής υποχρε-
ούται να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις και συγκεκριμένα να απαντά σε αυτές
εντός  δεκαπέντε  δευτερολέπτων  (15΄΄).   Σε  περίπτωση  αναφοράς  ατυχήματος,
βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας βίας που εμποδίζει τον Χρήστη να επιστρέψει το
ποδήλατο σε θέση σταθμεύσεως / κλειδώματος,  ο Διαχειριστής  υποχρεούται  να
παραλάβει το ποδήλατο από το σημείο του περιστατικού.

 Ενημέρωση Δήμου. Να ενημερώνει άμεσα (εντός το πολύ 2 ημερών) τον Δήμο για
περιπτώσεις κλοπών ή βανδαλισμών, ζημιών των εγκαταστάσεων του Συστήματος,
να παρέχει σχετικά τεκμήρια (φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν) και να αιτείται
την αντικατάσταση των κατεστραμμένων υλικών, εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων.

 Τιμολόγηση Χρηστών (εφόσον ο Δήμος το απαιτήσει). Ο Διαχειριστής υποχρεούται
να τιμολογεί απευθείας τους Χρήστες – Συνδρομητές για τις συνδρομές του, τα τέλη
χρήσεως των Ποδηλάτων και τυχόν λοιπές χρεώσεις από καθυστερημένη επιστρο-
φή ή μη επιστροφή Ποδηλάτου, εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά. Το ύψος των
τελών θα είναι αυτό που θα καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήμα-
τος από τον Δήμο (δίνοντας στον Δήμο τη δυνατότητα μηδενικής χρέωσης), μη δυ-
νάμενο να τροποποιηθεί από τον Διαχειριστή.  Ο Διαχειριστής υποχρεούται να προ-
βεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με κάθε εμπλεκόμενο φορέα (τράπεζα, Δ.Ο-
.Υ., κ.λπ.), προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των άνω τελών και χρεώσεων
με τους τρόπους που περιγράφονται στον Κανονισμό (μέσω Internet, μέσω τραπεζι-
κού λογαριασμού,  με απευθείας  πληρωμή σε χώρο του Δήμου).  Ο Διαχειριστής
υποχρεούται  να  αποδίδει  στον  Δήμο  το  σύνολο  των  εσόδων  του  Συστήματος,
εφόσον υπάρχουν.

 Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του συστήματος για το διάστημα της περιόδου εγ-
γυημένης λειτουργίας, μέσω συμβολαίου με ασφαλιστική εταιρεία. Το πρόγραμμα
θα παρέχει ασφάλιση των ποδηλάτων έναντι αστικής ευθύνης. Το αντικείμενο της
κάλυψης θα περιλαμβάνει αστική ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες και
υλικές ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του ασφαλιζόμενου από τη χρήση
του ποδηλάτου. Για σωματικές βλάβες η ελάχιστη αποζημίωση θα είναι 30.000 €,
ενώ για υλικές ζημιές ανά συμβάν θα είναι 15.000 €.

 Προσωπικό Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος
για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Επισημαίνεται ότι,
από την εκτέλεση της συμβάσεως, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ
του Δήμου και του προσωπικού του Διαχειριστή που ασχολείται με την υπηρεσία.
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 Γενικές Υποχρεώσεις Διαχειριστή.  Να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Δήμου
αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και να συνεργάζεται με τις
αρμόδιες υπηρεσίες.  Ο Διαχειριστής οφείλει,  περαιτέρω, να εμποδίζει  πράξεις ή
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον
του Δήμου και του ίδιου του Συστήματος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην ευχέρειά
του.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
 Να διαθέσει στον Διαχειριστή το Σύστημα Δημόσιων Ποδηλάτων για την εγγυημένη

λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση.
 Να συνδράμει τον Διαχειριστή με οτιδήποτε απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία

του Συστήματος και, ειδικότερα, να του παρέχει όλα τα στοιχεία που κρίνονται απα-
ραίτητα για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία του.

 Να παρέχει στον Διαχειριστή πρόσβαση στο λογισμικό και εξοπλισμό του Συστήμα-
τος, προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να διαθέτει την απαιτούμενη ενημέρωση,
σε πραγματικό χρόνο, για τη διαθεσιμότητα ποδηλάτων, την «ανισορροπία» του
Συστήματος, την πορεία των συνδρομών / χρεώσεων, τις περιπτώσεις μη επιστρο-
φής ή καθυστερημένης  επιστροφής ποδηλάτου,  την αναφορά παραπόνων,  συμ-
βάντων, ερωτημάτων και εν γένει προβλημάτων του Συστήματος κ.λπ.

 Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση του λογισμικού και του Συστήματος
σε τρίτα πρόσωπα ή σε μη εξουσιοδοτημένους εγγράφως συνεργάτες του Διαχειρι-
στή.

 Να διατηρεί  σε άριστη  κατάσταση λειτουργίας όλες τις  εγκαταστάσεις  ρευματο-
δότησης  που  είναι συνδεδεμένες με τους Σταθμούς του Συστήματος (π.χ. καλω-
διώσεις,  ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ) και να επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάστασή
τους σε περίπτωση βλάβης τους.

 Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του Διαχειριστή με τις Υπηρε-
σίες του για τον ορθό συντονισμό προς επίτευξη της ορθής λειτουργίας του Συστή-
ματος.

Η υπόψη υπηρεσία υποστήριξης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα παρέχεται από τον δια-
χειριστή 365 ημέρες τον χρόνο, από τις 8.00 το πρωί έως τις 22.00 το βράδυ.
9.2. Εγκατάσταση Συστήματος
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του
συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού του έργου σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής.
Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής, ο Aνάδοχος θα πρέπει να καταγράψει τις λειτουργι-
κές και τεχνικές προδιαγραφές όπου θα αναφέρονται οι υπηρεσίες που θα παραδοθούν
έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο και η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.
Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει:
 Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης και περιγραφή πιθανών αλλαγών που

μπορεί να έχουν προκύψει από την προκήρυξη της σύμβασης (χωρίς αυτό να αλλάζει
την οικονομική και τεχνική λύση του συστήματος).

 Χωροθέτηση των σημείων εγκατάστασης του συστήματος.
 Οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων

με τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση και προτεινόμενο σχεδιασμό.
 Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής.
 Μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το

επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. 
 Περιγραφή του τρόπου (διαδικασίες, μέσα, πόροι) λειτουργίας του έργου.
 Τελικό πλάνο ενεργειών και δράσεων.
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Κατά τη διάρκεια της Φάσης αυτής θα γίνει αποτίμηση και ανάλυση της υφιστάμενης κα-
τάστασης και θα εκπονηθεί αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. Θα καταγρα-
φούν οι αποδέκτες των υπηρεσιών που θα προσφέρει το νέο σύστημα, ο τρόπος και η συ-
χνότητα εξυπηρέτησης των αποδεκτών, το επιχειρησιακό σχήμα διεπαφής που μπορεί να
λειτουργήσει μεταξύ του Συστήματος και των αποδεκτών των υπηρεσιών και οι υπηρεσίες
του Φορέα που μπορούν να προσφερθούν από αυτά. Τέλος, θα αναλύονται το σχέδιο αρχι -
τεκτονικής εξοπλισμού και δικτύου, οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος και ο εν-
νοιολογικός σχεδιασμός του.
Η παροχή μόνιμης τροφοδοσίας 220VAC στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού, αποτε-
λεί υποχρέωση του Δήμου.
Η παροχή όλων των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων για τα ποδήλατα και τους σταθμούς μί-
σθωσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, αποτελούν υπο-
χρέωση του Αναδόχου.
9.3. Εκπαίδευση
Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών για το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού,
προτείνεται η υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει θε-
ωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τέσσερα (4) άτομα,
προσφέροντας κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εκπαίδευσης συνολικά. 
Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
Στην τεκμηρίωση της εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται και τα εγχειρίδια/εκπαιδευτικό υλι-
κό.
9.4. Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στον Δήμο πρόταση σχετικά με την εικαστική ταυτότη-
τα του συστήματος. Ο Ανάδοχος, κατόπιν συμφωνίας με τον Δήμο σχετικά με την ταυτότη-
τα, θα προσαρμόσει το Σύστημα σε αυτήν (λογότυποι, χρώματα κ.λπ.) και θα την υλοποιή-
σει.
Η προσαρμογή θα αφορά σε κάθε στοιχείο του συστήματος, δηλαδή στα ποδήλατα, τους
σταθμούς και το λογισμικό.
Η ταυτότητα θα φέρει όλες τις απαραίτητες σημάνσεις της ΕΕ και θα είναι σύμφωνη με τις
απαιτήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος.

10. Δράσεις Δημοσιότητας
4.1 Αντικείμενο της Υπηρεσίας 
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων στα πλαί-
σια της δράσης Ενίσχυσης της Μικροκινητικότητας με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους
στο πλαίσιο του εγχειρήματος.
Το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών της εν λόγω υπηρεσίας περιλαμβάνει:

Αντικείμενο Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητες

Ενημερωτικό έντυπο τετρασέλιδο Α4 δημοσιοποίησης των
υλοποιούμενων παρεμβάσεων και προώθησης της στοχευ-
μένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοι-
νωνίας σε γραφή Braille

Τεμ. 50

Αφίσες προβολής του θέματος Τεμ. 130

3πτυχο έντυπο προβολής Τεμ. 1000
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Video animation διάρκειας 1.5 λεπτού Τεμ. 1

Διαφημιστικά USB Sticks Τεμ. 50

Δράσεις ψηφιακής προβολής και προώθησης Καμπάνιες 1

4.2 Αναμενόμενα οφέλη 
Η εν λόγω υπηρεσία έχει ως σκοπό την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίη-
ση και τη μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση όλων των εν δυνάμει ωφελούμενων αλλά και της
κοινής γνώμης γενικότερα αναφορικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
της πράξης στην περιοχή παρέμβασης.  Προκειμένου το έργο να καταστεί  αποδοτικό θα
πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί το σύνολο των πολιτών του δήμου. Αυτό
μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνο μέσω οργανωμένων δράσεων δημοσιότητας, που κρίνο-
νται απαραίτητες στο πλαίσιο της πράξης. 

11. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται στους οκτώ (8) μήνες από την υπογρα-
φή της σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο
να περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους φάσεις και τα παραδοτέα τους, εντός του φακέλου τε-
χνικής προσφοράς. Η υποβολή υπερβολικά μικρών χρονοδιαγραμμάτων χωρίς αναλυτική
τεκμηρίωση, αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

ΦΠΑ

Ηλεκτρικό Ποδήλατο Πόλης, Ειδικής Σχεδίασης για Κοι-
νόχρηστα Συστήματα Μίσθωσης,  με  "Έξυπνη" Κλειδα-
ριά IoT (4G/GPS)

Τμχ.                 
2.050,00 € 

30  61.500,00 € 
   76.260,00 € 

Αντιβανδαλιστική  Θέση Κλειδώματος & Φόρτισης  Πο-
δηλάτου, με Λειτουργικότητα Αυτόματης Φόρτισης του
Ποδηλάτου Όσο είναι Κλειδωμένο

Τμχ.                 
1.150,00 € 

32  36.800,00 € 

  45.632,00 € 
Σύστημα Φόρτισης Σταθμού Μίσθωσης με Ενσωματω-
μένο Βιομηχανικό Υπολογιστή και 4G router

Τμχ.                 
1.500,00 € 

4     6.000,00 € 
    7.440,00 € 

Τερματικό Μίσθωσης Ποδηλάτου με Ενσωματωμένο Σύ-
στημα Φόρτισης, Οθόνη Αφής, Αναγνώστη Πιστωτικών/
Χρεωστικών Καρτών και Εκτυπωτή Αποδείξεων. Το τερ-
ματικό θα χρησιμοποιείται για τη μίσθωση ποδηλάτου

Τμχ.              
10.500,00 € 

1   10.500,00 € 

    13.020,00 € 

Άδεια Χρήσης Λογισμικού Τερματικού Μίσθωσης Ποδη-
λάτου. Μέσω του λογισμικού θα είναι εφικτή η μίσθω-
ση ποδηλάτου από τον χρήστη

Τμχ.                 
1.000,00 € 

5    5.000,00 € 

  6.200,00 € 
Web-Based  Λογισμικό  Διαχείρισης  Συστήματος,  μέσω
του οποίου θα γίνεται η συνολική διαχείριση και η πα-
ρακολούθηση  λειτουργίας  του  συστήματος  μίσθωσης
ποδηλάτων. Περιλαμβάνει 24μηνη συνδρομή υπηρεσί-
ας SaaS

Τμχ.              
17.700,00 € 

1    17.700,00 € 

    21.948,00 € 

Mobile Εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα
είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τους χρήστες.
Περιλαμβάνει 24μηνη συνδρομή υπηρεσίας SaaS

Τμχ.                 
6.500,00 € 

2   13.000,00 € 

 16.120,00 € 
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Εξοπλισμός Έκδοσης Προσωποποιημένων Έξυπνων Καρ-
τών Συνδρομητών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη μίσθωση ποδηλάτου

Τμχ.                 
4.000,00 € 

1
      4.000,00

€ 
4.960,00 € 

Λογισμικό Έκδοσης Προσωποποιημένων Έξυπνων Καρ-
τών Συνδρομητών, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη μίσθωση ποδηλάτου 

Τμχ.                 
3.000,00 € 

1   3.000,00 € 

   3.720,00 € 

Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος, η οποία περιλαμ-
βάνει γραφιστική σχεδίαση και παραγωγή αυτοκόλλη-
των για τα ποδήλατα και τους σταθμούς

Κατ' αποκοπή                 
2.000,00 € 

1      2.000,00 € 

   2.480,00 € 

Εγκατάσταση Εξοπλισμού Κατ' αποκοπή              
12.867,00 € 

1    12.867,00 € 
  15.955,08 € 

Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής Κατ' αποκοπή                 
2.500,00 € 

1    2.500,00 € 
   3.100,00 € 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & πιλοτικής λειτουργιας Κατ' αποκοπή                 
3.000,00 € 

1     3.000,00 € 
   3.720,00 € 

Συνδέσεις 4G για 1 Έτος Κατ' αποκοπή                 
2.800,00 € 

1      2.800,00 € 
   3.472,00 € 

Υπηρεσίες  Εγγυημένης  Λειτουργίας  Συστήματος  για
τουλάχιστον 1 Έτος και σύμφωνα με την υποβαλλόμενη
προσφορά

Κατ' αποκοπή              
16.200,00 € 

1 16.200,00 € 
 20.088,00 € 

Δράσεις Δημοσιότητας Κατ' αποκοπή                 
3.000,00 € 

1      3.000,00 € 
  3.720,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 199.867,00€
ΦΠΑ 24%  47.968,08 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  247.835,08 € 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια,  εγκατάσταση,  παραμετροποίηση και λει-
τουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. 
Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρου-
σία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλε-
κτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρη-
σιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για  όσο χρόνο επιθυμούν,  επιστρέφοντάς  το σε
κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία
του Δήμου.
Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι
οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των
ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.
Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι :
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει προσωρινή ενημερωτική πι-
νακίδα σε κατάλληλη και εμφανή από το κοινό θέση, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα
του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται,  με δικά
του έξοδα, να τοποθετήσει και την αναμνηστική πινακίδα μετά την οριστική παραλαβή του
έργου.
Στις συμβατικές  υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται  ακόμα,  άνευ ιδιαίτερης
αμοιβής, και η άμεση και απροφάσιστη συμμόρφωση του Αναδόχου:  Στα πορίσματα ποιο-
τικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο φορέα ή Σύμβουλο του Δημοσίου,
στα πλαίσια τήρησης των όρων συγχρηματοδότησης του έργου  από την Ε.Ε. Στις υποδείξεις
και οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής που συγχρηματοδοτεί το έργο και επιβλέπει την τήρη-
ση τον όρων συγχρηματοδότησης του έργου από την Ε.Ε, και ιδίως σε εκείνες που αφορούν
σε δράσεις και μέτρα δημοσιότητας. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις
διατάξεις: 

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νο-
μαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

6. Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

7. Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και όπως ισχύει.

9. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
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10. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

11. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-
σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

12. Το αρθ.72 παρ.  1  περ.  δ  του Ν.  3852/10 και  τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και
38135/9-7-1986 την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και  Υπ.  Οικ.,  το άρθρο 67 ν.
4270/2014, όπως ισχύει, το εγγ. Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014

13. Του  Π.Δ.  38/ΦΕΚ Α 63/04.05.2017 «Κανονισμός  Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών»

14. Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

15. Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνι-
σαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα Συμβατικά στοιχεία, τα οποία θα προσαρτηθούν στην σύμβαση, κατά σειρά ισχύος είναι:

1.  Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 5ο : Επιλογή Προμηθευτών
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις του Νόμου
4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια που επιλέγονται
τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της Ε.Ε. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός
όρων και τεχνικών προδιαγραφών προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε ως πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία που διέπει
τις προμήθειες φορέων Ο.Τ.Α., Ν.4412/2016.

Άρθρο 6ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμο-
δότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να
προτείνει:  Στις  διαδικασίες  σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρε-
σιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτεί-
νει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
α. Κατακύρωση της δαπάνης 
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοδύναμων προσφορών. 
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Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή
της σύναψης της σύμβασης.  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύ-
ρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτου-
σα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταί-
ος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα
από σχετική πρόσκληση.

Άρθρο 7ο : Σύμβαση
Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 10 της παρούσας, εγγύηση για την
καλή εκτέλεση αυτής. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η
παραδιδόμενη  προμήθεια  ανταποκρίνεται  πλήρως  στις  απαιτούμενες  τεχνικές
προδιαγραφές  και  θα  είναι  κατασκευασμένη  με  υλικά  και  εργασία  αρίστης  ποιότητας
απαλλαγμένη δε από κάθε κρυπτό και φανερό ελάττωμα. Θα ανταποκρίνεται  από κάθε
πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν θα
γίνουν δεκτά υλικά δευτέρας ποιότητας.  Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε
αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους
με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Την σχετική δαπάνη
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης εκτέλεσης της δαπάνης.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του αναδόχου.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δαπάνης.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Κατά την σύνταξη της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 129 του
Ν.4412/2016 ήτοι: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρω-
ματικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και οι όροι του άρθρου 130 του Ν.4412/2016.
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα
παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό
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προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το  Άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «Χρόνος
παράδοσης υλικών» και το Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  όταν οι τροποποιήσεις,
ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.

Άρθρο 8ο : Χρόνος - Τρόπος παράδοσης 
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται το χρονικό διάστημα 8 μηνών. Ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά, παράδοση και
εγκατάσταση των ειδών στο Δήμο. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να
γίνει μέχρι της παραδόσεως αυτών. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Κακοτεχνίες και ατέλειες δεν δικαιολογούνται καθώς και
καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης. 

Άρθρο 9ο : Παραλαβή των υλικών 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί
από τον Δήμο, παρουσία του ανάδοχου ή εκπροσώπου του και θα πραγματοποιηθεί μετά
το μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  τυχόν  άλλες  παραλείψεις,  η  επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την αντικατάστασή
του. Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής,
εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτο-
ποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις
ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμο-
ποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να
συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. Επιπλέον,  η επιστροφή
των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016 και την παρ. 6.4 της παρούσης διακήρυξης.

Άρθρο 10ο : Εγγυήσεις Συμμετοχής - Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης – Προκαταβολής -
Καλής λειτουργίας
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουρ-
γούν 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 χρη-
ματικού 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 οικονομι-
κό φορέα. Η εγγύηση συμμετοχής, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς
ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προ-
σφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Για τον ανάδοχο
της προμήθειας η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και θα κατατεθεί στην Υπηρεσία πριν την
υπογραφή της σύμβασης.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον
ανάδοχο της προμήθειας τρεις (3) μήνες μετά την περάτωση της παραλαβής και τη σύνταξη
σχετικού πρωτοκόλλου. 
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Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της διακή-
ρυξης, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της
προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Απαιτείται  η  προσκόμιση  «εγγύηση  καλής  λειτουργίας»  για  την  αποκατάσταση  των
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των
αγαθών  κατά  την  περίοδο εγγύησης  καλής  λειτουργίας.  Το  ύψος  της  «εγγύησης  καλής
λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 7.994,68 ευρώ. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης
λαμβάνει  χώρα  μετά  από  την  ολοκλήρωση  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.5 της διακήρυξης.

Άρθρο 11ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου 
Ως προθεσμία παραδόσεως των ειδών ορίζεται η προθεσμία που θα δεσμεύεται στην προ-
σφορά του ο ανάδοχος. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνε-
ται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη την  εμπρόθεσμη  πα-
ράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτα-
σης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 12ο : Τρόπος πληρωμής
α) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παρα-
στατικών 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. Η πληρωμή θα γίνεται με
ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλα-
βής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ει-
δών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) % της
συμβατικής  αξίας  χωρίς  Φ.Π.Α.,  με  την  κατάθεση      ισόποσης  εγγύησης,    σύμφωνα με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την
οριστική  παραλαβή  των υλικών είτε  με  πληρωμή ποσοστού  20% της  συμβατικής  αξίας
χωρίς  ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής  κατόπιν του μακροσκοπικού  ελέγχου και  την
εξόφληση  της  υπόλοιπης  συμβατικής  αξίας  με  τον  συνολικό  ΦΠΑ  μετά  την  οριστική
παραλαβή των υλικών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την
ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο 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.
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Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδο-
χο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ της
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύ-
ει).

- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπλη-
ρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την ανα-
θέτουσα 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.

- Έξοδα Δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής)
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτο-

σήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρα-

κράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ( 4% για προμήθεια) επί του καθαρού ποσού.
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 και Ανάπτυξης και Οικονομικών
(παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016).

Άρθρο 14ο : Επίλυση διαφορών 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16, συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν.
3852/2010 «Καλλικράτης», ο Ν. 3463/2006 «Καποδίστριας», καθ’ ό μέρος δεν έχει καταργη-
θεί από το Ν. 3852/2010 και για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικοί Νόμοι, Διατάγμα-
τα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμη-
θειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15ο : Έναρξη Ισχύος της Σύμβασης
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Επισυνάπτεται σε pdf και xml μορφή.



     41ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Νοεμβρίου 2022

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
Υποέργο  «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 
Διεύθυνση: 
Τηλ: 
Fax:
email: 
ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ
Ταχ. Δ/νση : ΙΟΥΛΙΣ, ΤΚ 84002

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά στον Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας
στο  Δήμο  Κέας»  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  247.835,08€,  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α».
Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της μελέτης που αφορά στην προμήθεια, την διακήρυξη
αυτής με τα παραρτήματά της, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής,
υποβάλλω  την  παρούσα  προσφορά  και  δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως και  χωρίς
επιφύλαξη ταύτα και αναλαμβάνω την παροχή της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές
και την συνολική τιμή επί του συνολικού προϋπολογισμού αυτής.

ΕΙΔΗ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ
Ηλεκτρικό Ποδήλατο Πόλης, Ειδικής Σχεδίασης
για  Κοινόχρηστα  Συστήματα  Μίσθωσης,  με
"Έξυπνη" Κλειδαριά IoT (4G/GPS) 

Τμχ. 30

Αντιβανδαλιστική Θέση  Κλειδώματος  &
Φόρτισης  Ποδηλάτου,  με  Λειτουργικότητα
Αυτόματης Φόρτισης του Ποδηλάτου Όσο είναι
Κλειδωμένο 

Τμχ. 32

Σύστημα  Φόρτισης  Σταθμού  Μίσθωσης  με
Ενσωματωμένο  Βιομηχανικό  Υπολογιστή  και
4G router 

Τμχ. 4

Τερματικό  Μίσθωσης  Ποδηλάτου  με
Ενσωματωμένο  Σύστημα  Φόρτισης,  Οθόνη
Αφής,  Αναγνώστη  Πιστωτικών/Χρεωστικών
Καρτών  και  Εκτυπωτή  Αποδείξεων.  Το
τερματικό θα χρησιμοποιείται  για τη μίσθωση
ποδηλάτου 

Τμχ. 1

Άδεια  Χρήσης  Λογισμικού  Τερματικού
Μίσθωσης  Ποδηλάτου.  Μέσω  του  λογισμικού
θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τον
χρήστη 

Τμχ. 1

Web-Based Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος,
μέσω  του  οποίου  θα  γίνεται  η  συνολική
διαχείριση  και  η  παρακολούθηση  λειτουργίας
του  συστήματος  μίσθωσης  ποδηλάτων.
Περιλαμβάνει  24μηνη  συνδρομή
υπηρεσίας SaaS 

Τμχ. 1

Mobile Εφαρμογή  (iOS, Android),  μέσω  της
οποίας θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου
από  τους  χρήστες.  Περιλαμβάνει  24μηνη

Τμχ. 2
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συνδρομή υπηρεσίας SaaS 
Εξοπλισμός  Έκδοσης  Προσωποποιημένων
Έξυπνων  Καρτών  Συνδρομητών,  οι  οποίες  θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση
ποδηλάτου 

Τμχ. 1

Λογισμικό  Έκδοσης  Προσωποποιημένων
Έξυπνων  Καρτών  Συνδρομητών,  οι  οποίες  θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση
ποδηλάτου  

Τμχ. 1

Εικαστική  Προσαρμογή  Συστήματος,  η  οποία
περιλαμβάνει  γραφιστική  σχεδίαση  και
παραγωγή αυτοκόλλητων για τα ποδήλατα και
τους σταθμούς 

Κατ'
αποκοπή

1

Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
Κατ'

αποκοπή 1

Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής Κατ'
αποκοπή

1

Υπηρεσίες  Εκπαίδευσης  &
πιλοτικής λειτουργίας 

Κατ'
αποκοπή 1

Συνδέσεις 4G για 1 Έτος Κατ'
αποκοπή 1

Υπηρεσίες Εγγυημένης Λειτουργίας Συστήματος
για  τουλάχιστον  1  Έτος  και  σύμφωνα  με  την
υποβαλλόμενη προσφορά

Κατ'
αποκοπή 1

Δράσεις Δημοσιότητας Κατ'
αποκοπή 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:

…………………….,
……/……./……

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος……………..)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα4).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα5) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ6.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………7 υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
β)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................
…………………………………..8 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για  τη  συμμετοχή  του/της/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/  Πρόσκληση  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  .....................................................9 της/του  (Αναθέτουσας  Αρχής  /
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος
σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............10 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  μόνο τις  από τη συμμετοχή στην  ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

4  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
5  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
6  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
7   ο.π. υποσ. 3.
8  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
9  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 
25 του πδ 118/2007. 
10 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α
υποβάλλεται προσφορά. 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή μερικά χωρίς
καμία  από μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το
βάσιμο  ή μη της απαίτησης  σας  μέσα σε  ....................ημέρες  11 από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 12. 
ή
Η  παρούσα  ισχύει  μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη
δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την  Τράπεζα  μας  απαλλαγμένη  από  κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  ...  της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της13. 

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε14.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 
Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

11  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
12               ΣΗΜΕΙΩΣΗ     ΓΙΑ     ΤΗΝ     ΤΡΑΠΕΖΑ  : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
13  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
14  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για  την  καλή  εκτέλεση  του/ων  τμήματος/των  ..5/  της  υπ  αριθ  .....  σύμβασης  “(τίτλος
σύμβασης)”,  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /
Πρόσκληση  /  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  6 ...........................  της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή μερικά χωρίς
καμία  από μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα
της σύμβασης8)
ή 
μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα 
οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 
του πδ 118/2007.
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες 
ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 
Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή λειτουργία (ήτοι για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή
των  ζημιών  που  προκαλούνται  από  δυσλειτουργία  των  έργων  ή  των  αγαθών  κατά  την
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας) του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης
“(τίτλος  σύμβασης)”,  σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη /
Πρόσκληση  /  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  6 ...........................  της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή μερικά χωρίς
καμία  από μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα 
οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 
του πδ 118/2007.
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα
της σύμβασης8)
ή 
μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  ...  της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες 
ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακες Συμμόρφωσης

Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Άδειες χρήσης ποδηλάτων 30   

2.
Το  λογισμικό  θα  προσφερθεί  υπό
μορφή SaaS ΝΑΙ

3.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφα-
λίσει το δικαίωμα χρήσης του λογι-
σμικού  και  τη  φιλοξενία  (hosting)
του,  για χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών.

ΝΑΙ

  

4.

Το λογισμικό  θα φροντίζει  για την
ολοκληρωμένη  και  εύρυθμη  λει-
τουργία του συστήματος κοινόχρη-
στων ηλεκτρικών ποδηλάτων και θα
παρέχει δυνατότητες on-line παρα-
κολούθηση του συστήματος.

ΝΑΙ

  

5.

Η πρόσβαση θα πρέπει να επιτυγ-
χάνεται  με  ασφάλεια,  μέσω  ενός
απλού browser, χωρίς να απαιτείται
η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού
στους  υπολογιστές  του  Δήμου.  Οι
εξουσιοδοτημένοι  χρήστες θα χρη-
σιμοποιηθούν  απλά  τα  στοιχεία
πρόσβασής  τους  (username  και
password). 

ΝΑΙ

  

6.

Θα παρέχεται δυνατότητα πρόσβα-
σης από παντού, σταθερότητα στην
απόδοση,  συνεχής  διαθεσιμότητα
αλλά και πλήρης έλεγχος εύρυθμης
λειτουργίας του συστήματος.

ΝΑΙ

  

7.

Το σύστημα θα πρέπει να διατηρεί
πλήρη στατιστικά στοιχεία κίνησης
των  ποδηλάτων,  να  εκδίδει  στατι-
στικά στοιχεία και ως προς την λει-
τουργία  του σταθμού και  ως προς
τον χρήστη και ως προς το κάθε πο-
δήλατο.  Πιο  συγκεκριμένα,  θα
πρέπει  να  παρέχονται  στατιστικά
στοιχεία  για  κάθε  σταθμό,  βλάβες
που  έχουν  παρουσιαστεί,  κίνηση
των  ποδηλάτων,  κίνηση  των  χρη-
στών, κλπ. 

ΝΑΙ

  

8.

Να υποστηρίζει  τη δυνατότητα με-
ταβολής των χρεώσεων και τιμολο-
γιακής στρατηγικής ανάλογα με την
τιμολογιακή πολιτική του Δήμου. 

ΝΑΙ
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9.

Συνεχής επικοινωνία με τα ποδήλα-
τα,  έλεγχος  των  μηχανισμών  κλει-
δώματος των ποδηλάτων και ταυτο-
ποίησης των χρηστών. 

ΝΑΙ

  

10.
Απομακρυσμένο  ηλεκτρονικό  κλεί-
δωμα των ποδηλάτων με βλάβη. 

ΝΑΙ
  

11.
Έκδοση στατιστικών στοιχείων χρή-
σης.

ΝΑΙ
  

12.
Ενημέρωση  για  την  φόρτιση  των
ποδηλάτων, καθώς και για την κα-
τάσταση της μπαταρίας τους.

ΝΑΙ
  

13.
Συνεχής  παρακολούθηση  της  γεω-
γραφικής  θέσης  του  κάθε  ποδη-
λάτου.

ΝΑΙ
  

14.

Να  παρέχει  στον  διαχειριστή  του
συστήματος, σε πραγματικό χρόνο,
πληροφορίες  αναφορικά  με  την
καλή  λειτουργία  των  ποδηλάτων
και  τη  διαθεσιμότητα  των  ποδη-
λάτων σε κάθε σταθμό.

ΝΑΙ

  

15.

Να δημιουργεί αυτόματα αλλά και
με χειροκίνητο τρόπο αναφορές με
τη χρήση της ημέρας, αναλυτικά και
συγκεντρωτικά  στοιχεία  των  σταθ-
μών, ποδηλάτων, χρηστών, κλπ.

ΝΑΙ

  

16.

Να παρέχει τη δυνατότητα χειροκί-
νητου αποκλεισμού και άρσης απο-
κλεισμού  σε  συγκεκριμένους  χρή-
στες  (π.χ.  όσων δεν έκαναν σωστή
χρήση του συστήματος).

ΝΑΙ

  

17.
Να  μπορεί  να  προσαρμοστεί  εικα-
στικά στην ταυτότητα του Δήμου. 

ΝΑΙ
  

18.
Να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  για  τις  επισκευές  /
διορθώσεις που πρέπει να γίνουν.

ΝΑΙ
  

19.
Διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων
χρηστών (RBAC). ΝΑΙ   

20.
Δυνατότητα  καθορισμού  επιτρε-
πτών ή μη γεωγραφικών ζωνών κί-
νησης με ποδήλατο.

ΝΑΙ
  

21.
Διαχείριση  συναλλαγών  περιστα-
σιακών χρηστών.

ΝΑΙ
  

22.
Διαχείριση  συναλλαγών  καρτών
συνδρομητών.

ΝΑΙ
  

23.
Διαχείριση  λογαριασμών  συνδρο-
μητών.

ΝΑΙ
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24.
Διαχείρισης  λειτουργίας  σταθμών
φόρτισης ποδηλάτων.

ΝΑΙ
  

25. Διαχείριση συσκευών ΝΑΙ

26.
Καθορισμός  ωραρίου  λειτουργίας
συστήματος.

ΝΑΙ
  

27.
Δυνατότητα  πρόβλεψης  ζήτησης,
βάσει ιστορικών στοιχείων. 

ΝΑΙ
  

28.
Αυτοματοποιημένη  δημιουργία  ερ-
γασιών συντήρησης ποδηλάτων και
σταθμών.

ΝΑΙ
  

29.
Αυτοματοποιημένη  δημιουργία  ερ-
γασιών ανακατανομής ποδηλάτων. ΝΑΙ

  

30.
Αυτόματο  κλείδωμα  «ύποπτων»
χρηστών,  βάσει  κανόνων
(suspicious list).

ΝΑΙ
  

31.

Το λογισμικό θα παρέχει πλήρες και
ολοκληρωμένο API, έτσι ώστε να εί-
ναι  δυνατή  η  διασύνδεσή  του  με
εφαρμογές MaaS, καθώς και με τα
υφιστάμενα συστήματα ΜΜΜ που
δραστηριοποιούνται  στο Δήμο.  Για
την απόδειξη της κάλυψης της προ-
διαγραφής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι
θα  πρέπει  να  περιγράψουν,  εντός
της  τεχνικής  τους  προσφοράς,  το
API που παρέχεται από το προσφε-
ρόμενο  λογισμικό  διαχείρισης  συ-
στήματος.

ΝΑΙ

  

32.

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει
τη  δυνατότητα  ενοικίασης  ποδη-
λάτων και από φοιτητές ή άλλες ει-
δικές  ομάδες  πληθυσμού  (π.χ.
ΑΜΕΑ),  χρησιμοποιώντας  την αντί-
στοιχη έξυπνη κάρτα, η οποία υλο-
ποιείται από τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία

ΝΑΙ

  

33.

Το σύστημα θα παρέχει ανοικτά και
τεκμηριωμένα  πρωτόκολλα  επικοι-
νωνίας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η
άντληση  δεδομένων  από  τα  αρ-
μόδια Υπουργεία

ΝΑΙ

33.

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  περι-
γράψει αναλυτικά τις ανωτέρω δυ-
νατότητες  διασύνδεσης,  εντός  της
τεχνικής προσφοράς του, καθώς και

ΝΑΙ
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τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται
να υλοποιήσει τη διαλειτουργικότη-
τα με τρίτα συστήματα.

34.

Αυτόματη  δημιουργία  αναφορών
με δεδομένα χρήσης του συστήμα-
τος  σε  χαρτογραφικό  υπόβαθρο
(heatmap).

ΝΑΙ

35.

(Σε  περίπτωση  που  ο  Δήμος  δια-
θέτει ήδη υφιστάμενο σύστημα μί-
σθωσης  ποδηλάτων)  Ο  Ανάδοχος
υποχρεούται να υλοποιήσει την κα-
τάλληλη  διασύνδεση  του  λογισμι-
κού διαχείρισης  με το υφιστάμενο
σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει κοι-
νή διαχείριση των δύο συστημάτων
από ένα μόνο λογισμικό.  Ο Δήμος
έχει  την  υποχρέωση  να  παρέχει
στον  Ανάδοχο  όλα  τα  APIs  και  τα
πρωτόκολλα επικοινωνίας, τα οποία
απαιτούνται για τη διασύνδεση του
υφιστάμενου  συστήματος  με  το
νέο.

ΝΑΙ

Mobile Εφαρμογή Χρηστών
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Διαθέσιμη σε Android και iOS ΝΑΙ   

2.
Ο ανάδοχος να εξασφαλίσει το δικαίωμα χρή-
σης της εφαρμογής, για χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών ΝΑΙ

3.

Οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία
του συστήματος, στα διαθέσιμα ποδήλατα σε
κάθε σταθμό, σε πραγματικό χρόνο και στην
κατάσταση των διαθέσιμων ποδηλάτων. 

ΝΑΙ

  

4.
Να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές
ενοικίασης  ποδηλάτου,  αφού  πρώτα  εγγρα-
φούν ως χρήστες στην εφαρμογή. 

ΝΑΙ
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5.

Κατά  την  εγγραφή  τους,  μέσω  της  mobile
εφαρμογής, ο χρήστης να καταχωρεί τα στοι-
χεία  της  πιστωτικής/χρεωστική  τραπεζικής
τους  κάρτας,  έτσι  ώστε  το  σύστημα  να  δε-
σμεύει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ως
εγγύηση, κατά την μίσθωση ενός ποδηλάτου.
Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στον τραπεζικό
λογαριασμό του χρήστη, αμέσως μετά την επι-
στροφή του ποδηλάτου σε έναν οποιονδήποτε
σταθμό μίσθωσης. 

ΝΑΙ

  

6.

Η  εφαρμογή  θα  πρέπει  να  υποστηρίζει  και
ταυτοποίηση  χρηστών  μέσω  ΑΑΔΕ (με  κωδι-
κούς TaxisNet), για όσους χρήστες διαθέτουν
κωδικούς.

ΝΑΙ

7.

Η mobile εφαρμογή θα είναι πλήρως προσαρ-
μοσμένη στην εικαστική ταυτότητα του συστή-
ματος,  περιέχοντας  τα  λογότυπα  και  τα
χρώματα  του Δήμου και  θα πρέπει  να  είναι
διαθέσιμη για δωρεάν λήψη από τους πολίτες,
τόσο στο Apple Store, όσο και στο Google Play
Store.

ΝΑΙ

  

Εφαρμογή Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει  τη δυνα-
τότητα  έκδοσης  καρτών  συνδρομητών,  από
επανδρωμένα  εκδοτήρια,  για  τους  πολίτες
που επιθυμούν, με την κατάθεση των απαραί-
τητων  δικαιολογητικών,  τα  οποία  θα  ταυτο-
ποιούν τον χρήστη. 

ΝΑΙ

  

2.
Οι κάρτες που θα εκδίδονται από την εφαρμο-
γή  θα  πρέπει  να  είναι  τεχνολογίας  MIFARE
DESFIRE EV1 ή EV2 ή EV3. 

ΝΑΙ
  

3.

Ο κάτοχος της κάρτας θα έχει τη δυνατότητα
ενοικίασης ποδηλάτου, χρησιμοποιώντας  την
στον αναγνώστη έξυπνων καρτών του τερματι-
κού μίσθωσης ποδηλάτων, χωρίς να χρειάζε-
ται  να  χρησιμοποιήσουν  την  χρεωστική/πι-
στωτική  τραπεζική  του  κάρτα,  διότι  τα  στοι-
χεία του θα είναι ήδη καταχωρημένα στο σύ-
στημα και έτσι θα πιστοποιείται η ταυτότητά
του.

ΝΑΙ
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4. Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χα-
ρακτηριστικά: 

ΝΑΙ
  

5. ·      Πλήρως διαδικτυακή (web based)  εφαρ-
μογή.

ΝΑΙ
  

6. ·      Καταχώρηση  στοιχείων  συνδρομητή  στο
λογισμικό διαχείρισης.

ΝΑΙ
  

7. ·      Εγγραφή στοιχείων συνδρομητή στην κάρ-
τα. 

ΝΑΙ
  

8. ·      Αντικατάσταση  χαμένης  ή  κατεστραμ-
μένης κάρτας.

ΝΑΙ
  

9. Φόρτιση υφιστάμενης κάρτας ΝΑΙ

10.

Η κάρτα θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευμένα
τα  απαραίτητα  κλειδιά  ασφαλείας  τύπου
2TDEA, έτσι ώστε να μπορεί να ταυτοποιείται
με τα SAM που θα είναι τοποθετημένα εντός
του τερματικού μίσθωσης ποδηλάτων. 

ΝΑΙ

  

11.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει, εντός της
τεχνικής του προσφοράς, τη δομή της κάρτας
που προτίθεται να υλοποιήσει.

ΝΑΙ

  

Συσκευή Εγγραφής/Ανάγνωσης Καρτών Συνδρομητών 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Ποσότητα 1   
2. Έγχρωμη οθόνη αφής 3.5", 320x480 pixels. ΝΑΙ

3.
Επεξεργαστής ARM9, OS Secure Linux, 256Mb
FLASH, 128Mb SDRAM. ΝΑΙ   

4.
Αναγνώστης έξυπνων καρτών ISO 14443-A/B,
MIFARE  Classic,  Ultralight,  Ultralight  C,  Plus,
Desfire, SmartMX, EMV L1/L2, 4 SAM slots.

ΝΑΙ
  

5. Interfaces: Ethernet. ΝΑΙ   
6. Υλικό κατασκευής: Ανθεκτικό PC-ABS. ΝΑΙ   
7. Επιτραπέζια βάση στήριξης. ΝΑΙ   

8.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει το απα-
ραίτητο τοπικό λογισμικό (firmware) της συ-
σκευής, ώστε να είναι εφικτή η εγγραφή και
ανάγνωση καρτών συνδρομητών.

ΝΑΙ

Υπολογιστής Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Ποσότητα 1   
2. CPU: Intel J1900, 2.4GHz, 2MB Cache ΝΑΙ   
3. HARD DISK: 1 x SATA 2.5" SSD 60 GB ΝΑΙ   
4. MEMORY: 4GB DDR3L-1333 ΝΑΙ   
5. INTERFACE: 1 x RJ-45 LAN port, 4 x USB ΝΑΙ   
6. SCREEN: 15″ TFT color LCD αφής ΝΑΙ   

7. Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Pro ή 
αντίστοιχο

ΝΑΙ
  

Εκτυπωτής Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Ποσότητα 1   
2. Τρόπος Εκτύπωσης: θερμικής μεταφοράς ΝΑΙ   
3. Ανάλυση: 300 dpi ή ανώτερο ΝΑΙ   

4.
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης: 180 κάρτες/
ώρα για μονής όψης εκτύπωση ή ανώτερο

ΝΑΙ
  

5.
Ταχύτητα  Μονόχρωμης  Εκτύπωσης:  1.000
κάρτες/ώρα  για  μονής  όψης  εκτύπωση  ή
ανώτερο

ΝΑΙ
  

6.
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης: 140 κάρτες/
ώρα για διπλής όψης εκτύπωση ή ανώτερο ΝΑΙ   

7.
Χωρητικότητα  Τροφοδότη:  100  κάρτες  ή
ανώτερο ΝΑΙ   

Κάμερα
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Ποσότητα 1   

2.
Ανάλυση  Φωτογραφίας:  8.0  megapixels  ή
ανώτερη ΝΑΙ   

3. Ανάλυση Video: 1280 x 720 ή ανώτερη ΝΑΙ   
4. Ρύθμιση Εστίασης: Auto focus ΝΑΙ   
5. Ευρυγώνιος φακός ΝΑΙ   
6. Λειτουργία face tracking ΝΑΙ   
7. Μέγιστο frame rate: 30 fps ή ανώτερο ΝΑΙ   
8. Snapshot button ΝΑΙ   

9.
Σύνδεση:  USB  με  τον  υπολογιστή  έκδοσης
καρτών συνδρομητών

ΝΑΙ
  

Τερματικό Μίσθωσης Ποδηλάτων 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1. Ποσότητα 1   
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2.
Ανθεκτική  αντιβανδαλιστική  κατα-
σκευή για χρήση σε εξωτερικό χώρο. 

ΝΑΙ

  

3.
Υλικό  πλαισίου:  ανοξείδωτος  χάλυ-
βας. ΝΑΙ

  

4.

Οθόνη  αφής  διαγωνίου  10.1’’  υψη-
λής φωτεινότητας (1000cd/m2) με αι-
σθητήρα  αφής  projected  capacitive,
πάχους 5mm. 

ΝΑΙ

  

5.
Ενσωματωμένος  βιομηχανικός  υπο-
λογιστής με τα εξής τεχνικά χαρακτη-
ριστικά:

ΝΑΙ

  

6.
o   CPU: Intel Celeron Processor J1900
Quad Core SoC, 2.0 GHz

ΝΑΙ
  

7. o   Μνήμη RAM: 4 GB DDR3 1066 MHz ΝΑΙ   

8. o   Θύρα Ethernet: 10/100/1000 Mbps ΝΑΙ
  

9.
o   Θύρες:  2  x  RS-232  ports,  2  x  RS-
232/422/485, 1 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 ΝΑΙ

  

10.
o   Σκληρός  Δίσκος:  SATA  2.5"  SSD
32GB

ΝΑΙ
  

11.

Ενσωματωμένος  αναγνώστης  chip  &
pin και ανέπαφων (EMV) πιστωτικών/
χρεωστικών  τραπεζικών  καρτών,  ο
οποίος  να  είναι  πιστοποιημένος  για
unattended συναλλαγές  από Ελληνι-
κή τράπεζα.  

ΝΑΙ

  

12.

Ενσωματωμένος  αναγνώστης  έξυ-
πνων  καρτών  με  υποδοχές  για  2
SAMs, έτσι ώστε να είναι εφικτή η το-
ποθέτηση ενός επιπλέον SAM για την
ανάγνωση των έξυπνων καρτών ειδι-
κών  κατηγοριών  πολιτών  που  ανα-
πτύσσονται  από  τα  συναρμόδια
Υπουργεία (π.χ. έξυπνη κάρτα φοιτη-
τή).

ΝΑΙ
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13.

Ενσωματωμένος  εκτυπωτής  βαρέος
τύπου,  έκδοσης  αποδείξεων  συναλ-
λαγών, με τα εξής τεχνικά χαρακτηρι-
στικά:

ΝΑΙ

  

14. o   Ανάλυση εκτύπωσης: 200dpi ΝΑΙ   
15. o   Πλάτος χαρτιού: 60mm ΝΑΙ   
16. o   Βάρος χαρτιού: 63 έως 85 μm ΝΑΙ   

17.
o   Ταχύτητα εκτύπωσης: Έως 140mm/
sec ΝΑΙ

  

18.
o   Υψηλής αξιοπιστίας cutter με αντο-
χή σε άνω του 1.000.000 κοπές ΝΑΙ

  

19.
ο   Αισθητήρες: Θερμοκρασίας  κεφα-
λής,  παρουσίας  χαρτιού,  εμπλοκής
χαρτιού, τέλους χαρτιού 

ΝΑΙ

  
20. Επικοινωνία: 4G router. ΝΑΙ   
21. Βαθμός προστασίας: IP54/IK10. ΝΑΙ   
22. Βαφή anti-graffiti. ΝΑΙ   

23.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC έως
+60oC.

ΝΑΙ
  

24. Υγρασία λειτουργίας: έως 90%. ΝΑΙ   
25. Τροφοδοσία: 220VAC. ΝΑΙ   

26.
UPS για ολοκλήρωση εκκρεμούς συ-
ναλλαγής,  σε  περίπτωση  διακοπής
ρεύματος.

ΝΑΙ
  

27.

Πιστοποιήσεις:  IP54,  ΕΝ  62368-
1:2020+Α11:2020, EN 62311:2008. Οι
υποψήφιοι  ανάδοχοι  υποχρεούνται
να  υποβάλουν  τις  πιστοποιήσεις
εντός του φακέλου τεχνικής προσφο-
ράς τους.

ΝΑΙ
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28.

Το  τερματικό  θα  επικοινωνεί  με  τις
θέσεις  κλειδώματος/φόρτισης  των
ποδηλάτων και  όταν  ο χρήστης επι-
λέξει να μισθώσει ένα ποδήλατο, το
τερματικό  θα  επικοινωνεί  με  την
αντίστοιχη θέση κλειδώματος/φόρτι-
σης και θα δίνει εντολή για την απε-
λευθέρωση  του  ποδηλάτου.  Ταυ-
τόχρονα, η πληροφορία ότι το συγκε-
κριμένο  ποδήλατο  μισθώθηκε  θα
αποστέλλεται  από  το  τερματικό  μί-
σθωσης  στο  λογισμικό  διαχείρισης
του συστήματος. 

ΝΑΙ

  

29.

Όταν ο χρήστης επιστρέψει το ποδή-
λατο σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση
κλειδώματος/φόρτισης,  η  πληροφο-
ρία ότι το ποδήλατο επιστράφηκε, θα
αποστέλλεται  από  το  τερματικό  μί-
σθωσης  στο  λογισμικό  διαχείρισης
του συστήματος. 

ΝΑΙ

  

30.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει
την εφαρμογή λογισμικού η οποία θα
εκτελείται  στο  τερματικό  μίσθωσης
και θα επιτρέπει τόσο την αλληλεπί-
δραση του χρήστη, όσο και  την επι-
κοινωνία του εξοπλισμού με το λογι-
σμικό διαχείρισης.

ΝΑΙ

Θέση Κλειδώματος/Φόρτισης Ποδηλάτου
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.
Ποσότητα θέσεων κλειδώματος/φόρ-
τισης ποδηλάτου 32   

2.

Κάθε  σταθμός  μίσθωσης  ποδηλάτου
θα διαθέτει θέσεις κλειδώματος/φόρ-
τισης στις οποίες θα κλειδώνει το πο-
δήλατο και  θα φορτίζει  τη μπαταρία
του για όση ώρα παραμένει  κλειδω-
μένο. 

ΝΑΙ
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3.

Ο  σταθμός  μίσθωσης  θα  πρέπει  να
μπορεί  μελλοντικά να δεχτεί  οποιον-
δήποτε αριθμό θέσεων κλειδώματος/
φόρτισης,  χωρίς  κανέναν  περιορισμό
όσον  αφορά  τον  αριθμό  τους  (π.χ.
προσθήκη θέσεων ανά 2).

ΝΑΙ

  

4.

Κάθε σταθμός μίσθωσης θα πρέπει να
διαθέτει  Σύστημα Φόρτισης  Σταθμού
Μίσθωσης  με  Ενσωματωμένο  Βιομη-
χανικό  Υπολογιστή και  4G router.  Το
σύστημα  θα  χρησιμοποιείται  για  τη
διαχείριση των θέσεων κλειδώματος/
φόρτισης και για την επικοινωνία της
κάθε θέσης κλειδώματος/φόρτισης με
το λογισμικό διαχείρισης.

ΝΑΙ

5.

Ο μηχανισμός που θα χρησιμοποιείται
για το κλείδωμα του ποδηλάτου θα εί-
ναι ο ίδιος με αυτόν που θα χρησιμο-
ποιείται για το κύκλωμα φόρτισης της
μπαταρίας. 

ΝΑΙ

  

6.

Όταν ο χρήστης κλειδώνει το ποδήλα-
το, θα πρέπει αυτόματα να ξεκινάει η
φόρτιση,  χωρίς  να  απαιτείται  οποια-
δήποτε  άλλη  χειροκίνητη  ενέργεια  ή
σύνδεση, από πλευράς χρήστη.

ΝΑΙ

  

7.

Κάθε θέση κλειδώματος/φόρτισης να
μπορεί  να  εγκατασταθεί  και  να  λει-
τουργήσει  χωρίς να απαιτείται η πα-
ρουσία  τερματικού  μίσθωσης  ποδη-
λάτων.

ΝΑΙ

  

8.
Ανθεκτική  αντιβανδαλιστική  κατα-
σκευή για συνεχή χρήση σε εξωτερικό
χώρο.

ΝΑΙ

  

9.
Υλικό  κατασκευής:  γαλβανισμένος
χάλυβας  ή  καλύτερο  υλικό,  πάχους
≥2mm.

ΝΑΙ

  

10.
Βαφή ηλεκτροστατική, με αντισκωρια-
κή εγγύηση 5 ετών.

ΝΑΙ
  

11.
Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας
ποδηλάτου.

ΝΑΙ
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12.
Η φόρτιση της  μπαταρίας  του ποδη-
λάτου θα πρέπει να γίνεται με επαφή
(non-inductive).

ΝΑΙ

13.
Αυτόματη ανάγνωση και ταυτοποίηση
του ID chip του ποδηλάτου που κλει-
δώνεται στη θέση φόρτισης.

ΝΑΙ

  

14.
Ενσωματωμένος  μηχανισμός  κλει-
δώματος ποδηλάτου, βαρέος τύπου. ΝΑΙ

  

15.
Ο  μηχανισμός  κλειδώματος  να  εξα-
σφαλίζει ότι δεν είναι εφικτή η αφαί-
ρεση ποδηλάτου με τη βία.

ΝΑΙ

  

16.
Ο μηχανισμός κλειδώματος να αντέχει
για  τουλάχιστον  8.000  κύκλους  κλει-
δώματος/ξεκλειδώματος.

ΝΑΙ

  

17.
Ο  μηχανισμός  κλειδώματος  να  δια-
θέτει  αντοχή  σε  τράβηγμα  βάρους
≥3KN.

ΝΑΙ

  

18.

Όταν ο χρήστης κλειδώσει το ποδήλα-
το,  θα ξεκινάει  αυτόματα  η φόρτιση
της  μπαταρίας,  χωρίς  να  απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

ΝΑΙ

  

19.

Κάθε θέση κλειδώματος/φόρτισης να
διαθέτει φωτεινή ένδειξη η οποία θα
ενημερώνει  τον  χρήστη  για  την  κα-
τάστασή  της  (ελεύθερη,  κατειλημ-
μένη, εκτός λειτουργίας)

ΝΑΙ

  

20.
Η φόρτιση θα διακόπτεται  αυτόματα
όταν η μπαταρία του ποδηλάτου είναι
πλήρως φορτισμένη. 

ΝΑΙ

  

21.
Ο  φορτιστής  θα  επικοινωνεί  με  την
μπαταρία του ποδηλάτου, μέσω BMS. ΝΑΙ
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22.

Η φόρτιση να διακόπτεται  αυτόματα
σε  περίπτωση  υπερθέρμανσης  ή
υπερφόρτισης  της  μπαταρίας,  υπέρ-
τασης και βραχυκυκλώματος.

ΝΑΙ

  

23.
Η  κάθε  θέση  κλειδώματος/φόρτισης
να πακτώνεται με ασφάλεια στο έδα-
φος. 

ΝΑΙ

  

24.
Δεν  θα  είναι  ορατά και  προσβάσιμα
από  τον  χρήστη,  κανενός  τύπου  κα-
λώδια, connectors, κλπ.

ΝΑΙ

  
25. Βαθμός προστασίας ≥IP65 ΝΑΙ   
26. Τροφοδοσία: 220VAC. ΝΑΙ   

27.
Θερμοκρασία  λειτουργίας:  -20oC έως
+60oC. ΝΑΙ

  

28.
Ενσωματωμένη  ασφάλεια  16Α  και
circuit breaker.

ΝΑΙ
  

29.

Πιστοποιήσεις:  EMC Οι  ανωτέρω  πι-
στοποιήσεις  θα  πρέπει  να  υποβλη-
θούν εντός του φακέλου τεχνικής προ-
σφοράς.

ΝΑΙ

  

30.

Επιπλέον προαιρετικές πιστοποιήσεις:
Να αναφερθούν.
Οι  πιστοποιήσεις  θα  πρέπει  να  υπο-
βληθούν εντός του φακέλου τεχνικής
προσφοράς.
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31.

Η προσφερόμενη θέση κλειδώματος/
φόρτισης να έχει χρησιμοποιηθεί επι-
τυχώς σε αντίστοιχα έργα bike sharing
και  να διαθέτει  εγκατεστημένη βάση
κοινόχρηστης χρήσης,  πλήθους θέσε-
ων κλειδώματος/φόρτισης, παγκοσμί-
ως,  τουλάχιστον  ίσου  με  τον  αριθμό
των προς προμήθεια ηλεκτροκίνητων
ποδηλάτων».  Για  την  κάλυψη  της
απαίτησης,  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι
θα πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης από αντίστοιχα έργα,
εντός του φακέλου τεχνικής προσφο-
ράς, από τις οποίες να αποδεικνύεται
ότι η προσφερόμενη θέση  κλειδώμα-
τος/φόρτισης  καλύπτει  την  εν  λόγω
απαίτηση. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι
υποχρεωτικό  τα  αντίστοιχα  έργα  να
έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο
ανάδοχο, ωστόσο θα πρέπει να απο-
δεικνύεται  ότι  το  προσφερόμενο  μο-
ντέλο  θέσης  κλειδώματος/φόρτισης
έχει  χρησιμοποιηθεί  σε  αντίστοιχα
έργα, ανεξαρτήτως αναδόχου.

ΝΑΙ

  

Ηλεκτρικό Ποδήλατο
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Ποσότητα 30   

2. Αξιόπιστα, άριστης ποιότητας και κα-
τάλληλα για χρήση εντός πόλης. 

ΝΑΙ
  

3. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε φθο-
ρές και σε δύσκολη χρήση. 

ΝΑΙ
  

4.
Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για 
εύκολη οδήγηση και από τα δύο φύλα 
και να είναι χαμηλής εισόδου.

ΝΑΙ

  

5.

Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστη-
μα 4G/GPS το οποίο να στέλνει πληρο-
φορίες σε πραγματικό χρόνο στο λογι-
σμικό διαχείρισης, αναφορικά με:

ΝΑΙ

  
6. o   Τη θέση του. ΝΑΙ   
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7. o   Την κίνησή του. ΝΑΙ   
8. o   Τη στάθμευσή του. ΝΑΙ   
9. o   Την κατάσταση της μπαταρίας του. ΝΑΙ   
10. Να υποστηρίζεται Glonass/Galileo ΝΑΙ   

11. Να υποστηρίζεται το πρωτόκολλο CAN
2.0   

12. Να  υποστηρίζεται  το  πρωτόκολλο
CAN-FD   

13.

Το ποδήλατο να διαθέτει ειδικό μηχα-
νισμό  κλειδώματος,  ο  οποίος  θα  του
επιτρέπει  να  κλειδώνει  με  ασφάλεια
στους  μόνιμους  σταθμούς  κοινοχρή-
στων ποδηλάτων του Δήμου.

ΝΑΙ

  

14.

Ο  μηχανισμός  κλειδώματος  να  δια-
θέτει ID chip, ώστε να είναι εφικτή η
αυτόματη αναγνώριση του ποδηλάτου
από τη θέση κλειδώματος/φόρτισης.

ΝΑΙ

  

15. Ο  σκελετός  του  να  είναι  από
αλουμίνιο.

ΝΑΙ
  

16. Το κράμα αλουμινίου να είναι  τύπου
AL6061.   

17. Θα  κινείται  με  χρήση  αλυσίδας  ή
ιμάντα

ΝΑΙ
  

18. Η αλυσίδα να διαθέτει προστατευτικό
κάλυμμα σε όλο το μήκος της.

ΝΑΙ
  

19.

Η θέση της σέλας θα πρέπει να είναι
ρυθμιζόμενη καθ' ύψος (με εύκολο και
απλό  τρόπο,  χωρίς  ειδικά  εργαλεία)
μη αποσπώμενη. Η σέλα θα πρέπει να
είναι άνετη και ανατομική.

ΝΑΙ

  

20.
Το  ποδήλατο  θα  διαθέτει  εμπρόσθιο
καλάθι με μεταλλική ενίσχυση και να
μπορεί να μεταφέρει φορτίο ≥10 Kgr. 

ΝΑΙ

  
21. Το καλάθι να διαθέτει ανακλαστήρα. ΝΑΙ   

22.
Το ποδήλατο να διαθέτει κουδούνι μη
αποσπώμενο,  ενσωματωμένο  στο  τι-
μόνι, με περιστροφικό μηχανισμό .

ΝΑΙ
  

23. Να διαθέτει φώτα μπρος και πίσω. ΝΑΙ   
24. Υποβοήθηση με κινητήρα ΝΑΙ   

25. Ο κινητήρας να είναι τύπου brushless ΝΑΙ
  

26. Η  υποβοήθηση  να  είναι  στον  πίσω
τροχό  (rear wheel motor)  ή  μεσαίας

ΝΑΙ   
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κύλισης (mid-drive motor)

27.

Ο κινητήρας του ποδηλάτου θα πρέπει
να διαθέτει αισθητήρα ροπής. Η μέγι-
στη ταχύτητα υποβοήθησης του ποδη-
λάτου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα
25km/h.

ΝΑΙ

  

28.

Οι τροχοί του ποδηλάτου πρέπει να εί-
ναι  ≥24’’  με  μέγιστη  διάσταση  έως
29'', διότι τίθεται θέμα ασφαλούς οδή-
γησης και ισορροπίας του αναβάτη, να
διαθέτουν ακτίνες,  στεφάνια ανθεκτι-
κής κατασκευής από αλουμίνιο ή άλλο
ελαφρότερο μέταλλο,  ελαστικά χωρίς
αεροθαλάμους,  ιδανικά για χρήση σε
άσφαλτο  και  λασπωτήρες  και  στους
δύο τροχούς.

ΝΑΙ

  

29.

Το  ποδήλατο  θα  πρέπει  να  διαθέτει
ηλεκτρονικό  σύστημα  κλειδώματος,
που  θα  χρησιμοποιείται  για  βραχυ-
χρόνια  στάθμευση  εκτός  των  σταθ-
μών. Να περιγραφεί ο τρόπος ξεκλει-
δώματος του ποδηλάτου.

ΝΑΙ

  

30.
Το  σύστημα  κλειδώματος  για  βραχυ-
χρόνια στάθμευση εκτός των σταθμών
να διαθέτει εφεδρική μπαταρία

ΝΑΙ
  

31.
Το ποδήλατο να διαθέτει ηχητικό συ-
ναγερμό,  ο  οποίος να ενεργοποιείται
σε περίπτωση απόπειρας κλοπής

ΝΑΙ

  

32.

Η μπαταρία του ποδηλάτου πρέπει να
είναι ιόντων λιθίου, ≥36V/13Ah, ενσω-
ματωμένη  στον  σκελετό  του  ποδη-
λάτου, μη αποσπώμενη με απλά εργα-
λεία και να υποστηρίζει το πρωτόκολ-
λο BMS.

ΝΑΙ

  

33.
Το  πρωτόκολλο  BMS  θα  πρέπει  να
υποστηρίζει  τουλάχιστον  τα  ακόλου-
θα:

ΝΑΙ
  

34. o   Προστασία υπερφόρτισης ΝΑΙ   
35. o   Προστασία αποφόρτισης ΝΑΙ   
36. o   Προστασία υπέρτασης ΝΑΙ   
37. o   Προστασία βραχυκυκλώματος ΝΑΙ   
38. o   Προστασία υπερθέρμανσης ΝΑΙ   

39.

Η μπαταρία του ποδηλάτου θα φορτί-
ζει  αυτόματα,  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια
που  το  ποδήλατο  είναι  κλειδωμένο
στον σταθμό.

ΝΑΙ
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40.

Το ποδήλατο να διαθέτει οθόνη ενσω-
ματωμένη στο τιμόνι, η οποία να πα-
ρέχει πληροφορίες σχετικά με την τα-
χύτητα  του  ποδηλάτου,  τη  στάθμη
φόρτισης  της  μπαταρίας  και  την
απόσταση που έχει διανύσει.

ΝΑΙ

  

41. Μέγιστη αυτονομία με πλήρως φορτι-
σμένη μπαταρία: > 60 km.

ΝΑΙ
  

42. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: < 6 ώρες. ΝΑΙ   
43. Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 250 W. ΝΑΙ   

44.

Φρένα τύπου roller brakes ή ανώτερα
(drum  brakes,  disc  brakes)  στον
εμπρόσθιο και στον οπίσθιο τροχό.  Σε
περίπτωση που ο ένας τροχός διαθέτει
roller brakes, τότε ο άλλος πρέπει να
διαθέτει ανώτερα

ΝΑΙ

  

45.
Τα φρένα να διαθέτουν προστατευτι-
κά καλύμματα.

46.

Nα διαθέτει  fender στον πίσω τροχό,
το  οποίο  να  είναι  κατασκευασμένο
από  ανθεκτικό  πλαστικό  με  αντοχή
στους κραδασμούς.

ΝΑΙ

  

47. Να  διαθέτει  ανακλαστήρες  στον
εμπρός και πίσω τροχό. ΝΑΙ

  
48. Να διαθέτει διπλό σταντ.   

49. Σύστημα  3  ή  περισσοτέρων  ταχυτή-
των.   

50. Βάρος ποδηλάτου: < 35 Kgr. ΝΑΙ   
51. Βαθμός προστασίας:   
52. Για τον κινητήρα: IP55.   
53. Για τα ηλεκτρονικά μέρη: IP67.   

54. Θερμοκρασία  λειτουργίας:  -20oC  έως
+60οC. ΝΑΙ   

55.

Όλα  τα  καλώδια  και  συρματόσχοινα
του  ποδηλάτου  θα  πρέπει  να  είναι
κρυμμένα και οι χρήστες να μην έχουν
πρόσβαση σε αυτά.

ΝΑΙ

  
56. Πιστοποιήσεις για το ποδήλατο:   
57. EN 15194:2017, EMC ΝΑΙ   
58. Λοιπές πιστοποιήσεις: να αναφερθούν   

59.
Οι  πιστοποιήσεις  να  υποβληθούν
εντός του φακέλου τεχνικής προσφο-
ράς

ΝΑΙ
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60.

Το  προσφερόμενο  ποδήλατο  να  έχει
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε αντίστοι-
χα έργα bike  sharing  και  να  διαθέτει
εγκατεστημένη βάση τουλάχιστον 100
ποδηλάτων κοινόχρηστης  χρήσης  πα-
γκοσμίως. Για την κάλυψη της απαίτη-
σης,  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα
πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις κα-
λής  εκτέλεσης  από  αντίστοιχα  έργα,
εντός του φακέλου τεχνικής προσφο-
ράς, από τις οποίες να αποδεικνύεται
ότι το προσφερόμενο ποδήλατο καλύ-
πτει την εν λόγω απαίτηση. Διευκρινί-
ζεται  ότι  δεν  είναι  υποχρεωτικό  τα
αντίστοιχα έργα να έχουν υλοποιηθεί
από τον υποψήφιο ανάδοχο,  ωστόσο
θα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  ότι  το
προσφερόμενο  μοντέλο  ποδηλάτου
έχει  χρησιμοποιηθεί  σε  αντίστοιχα
έργα, ανεξαρτήτως αναδόχου.

ΝΑΙ

  

Εγγυημένη Λειτουργία
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρε-
σίες εγγυημένης λειτουργίας και  διαχείρισης
του συστήματος,  για  χρονικό  διάστημα  του-
λάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική πα-
ραλαβή του έργου και σύμφωνα με την υπο-
βαλλόμενη προσφορά.

ΝΑΙ

  

2.
Οι  υπηρεσίες  αυτές  θα  πρέπει  να  περιλαμ-
βάνουν, κατ΄ελάχιστον, τα ακόλουθα: ΝΑΙ

  

3.

Συντήρηση ποδηλάτων. Να συντηρεί τα ποδή-
λατα τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
ακόμη κι  αν δεν παρουσιάζουν βλάβη,  τόσο
στο  χώρο  των  Σταθμών,  όσο  και  σε  ειδικό
χώρο που θα διαθέτει, όταν η επί τόπου συ-
ντήρηση και επισκευή είναι αδύνατη.

ΝΑΙ
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4.

Ανακατανομή ποδηλάτων.  Να παρακολουθεί
την  πληρότητα  των  Σταθμών,  με  στόχο  τη
διαρκή  διαθεσιμότητα  των  ποδηλάτων  και
θέσεων κλειδώματος/σταθμεύσεως μέσω της
ανακατανομής Ποδηλάτων μεταξύ Σταθμών, η
οποία θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

ΝΑΙ

  

5.

Ο Διαχειριστής θα ενημερώνεται σε πραγματι-
κό χρόνο για τις ανάγκες ανακατανομής ποδη-
λάτων, μέσω του λογισμικού διαχείρισης του
συστήματος όπου θα καταγράφονται οι πλη-
ροφορίες  για  την πληρότητα κάθε  σταθμού,
είτε μέσω ειδοποιήσεων που θα λαμβάνει σε
κινητό τηλέφωνο που θα έχει δηλώσει, όταν
το  σύστημα  ευρίσκεται  σε  κατάσταση  «Ανι-
σορροπίας».  Ως  κατάσταση  «Ανισορροπίας»
ορίζεται  η  κατάσταση  κατά  την  οποία  στον
κάθε Σταθμό υπάρχουν λιγότερα από δύο (2)
Ποδήλατα ή λιγότερες από δύο (2) ελεύθερες
θέσεις  κλειδώματος  /  σταθμεύσεως.  Η  κα-
τάσταση  «Ανισορροπίας»  καταγράφεται  στο
Σύστημα, οπότε και ενημερώνεται ο Διαχειρι-
στής.

ΝΑΙ

  

6.
Ο Διαχειριστής υποχρεούται να άρει την κα-
τάσταση «Ανισορροπίας» το αργότερο εντός
εξήντα (60) λεπτών από την εμφάνισή της.

ΝΑΙ

  

7.

Η ως  άνω  υποχρέωση  ανακατανομής  ποδη-
λάτων και άρσης της κατάστασης «Ανισορρο-
πίας»  δεν  ισχύει  στις  περιπτώσεις  υπερχρή-
σης και υποχρήσης του Συστήματος. Ειδικότε-
ρα,  το  σύστημα  θεωρείται  ότι  βρίσκεται  σε
κατάσταση υπερχρήσης όταν χρησιμοποιείται
ταυτόχρονα άνω του 80% του στόλου των πο-
δηλάτων, ενώ σε κατάσταση υποχρήσης κατά
τις ώρες από 10.00 μ.μ. έως 7.00 π.μ. (επόμε-
νη ημέρα).

ΝΑΙ
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8.

Τηλεφωνική Υποστήριξη Να παρέχει τηλεφω-
νική εξυπηρέτηση στους Χρήστες, σχετικά με
πιθανές βλάβες ή άλλα περιστατικά, επί κα-
θημερινής βάσεως (συμπεριλαμβανομένων Σ/
Κ και αργιών), από 8.00 π.μ. έως 10.00 μ.μ.. Ο
Διαχειριστής υποχρεούται να ανταποκρίνεται
άμεσα στις κλήσεις και συγκεκριμένα να απα-
ντά σε αυτές εντός δεκαπέντε δευτερολέπτων
(15΄΄).  Σε περίπτωση αναφοράς ατυχήματος,
βλάβης  ή  περιστατικού  ανωτέρας  βίας  που
εμποδίζει το Χρήστη να επιστρέψει το ποδή-
λατο σε θέση σταθμεύσεως / κλειδώματος, ο
Διαχειριστής  υποχρεούται  να  παραλάβει  το
ποδήλατο από το σημείο του περιστατικού.

ΝΑΙ

  

9.

Ενημέρωση  Δήμου.  Να  ενημερώνει  άμεσα
(εντός το πολύ 2 ημερών) το Δήμο για περι-
πτώσεις κλοπών ή βανδαλισμών, ζημιών των
εγκαταστάσεων του Συστήματος,  να παρέχει
σχετικά τεκμήρια (φωτογραφίες ή άλλα, όπου
υπάρχουν) και να αιτείται την αντικατάσταση
των βλαβέντων υλικών, εξοπλισμού ή εγκατα-
στάσεων.

ΝΑΙ
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10.

Τιμολόγηση  Χρηστών  (εφόσον  ο  Δήμος  το
απαιτήσει). Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τι-
μολογεί απευθείας τους Χρήστες – Συνδρομη-
τές  για τις  συνδρομές του,  τα τέλη χρήσεως
των  Ποδηλάτων  και  τυχόν  λοιπές  χρεώσεις
από καθυστερημένη επιστροφή ή μη επιστρο-
φή Ποδηλάτου, εκδίδοντας τα νόμιμα παρα-
στατικά. Το ύψος των τελών είναι αυτό που
καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του
Συστήματος,  μη  δυνάμενο  να  τροποποιηθεί
από το Διαχειριστή.  Ο Διαχειριστής υποχρε-
ούται  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες
ενέργειες  με  κάθε  εμπλεκόμενο  φορέα
(τράπεζα, Δ.Ο.Υ., κ.λπ), προκειμένου να είναι
δυνατή η πληρωμή των άνω τελών και  χρε-
ώσεων με τους τρόπους που περιγράφονται
στον Κανονισμό (μέσω Internet, μέσω τραπε-
ζικού  λογαριασμού,  με  απευθείας  πληρωμή
σε χώρο του Δήμου). Ο Διαχειριστής υποχρε-
ούται να αποδίδει στον Δήμο το σύνολο των
εσόδων του Συστήματος.

ΝΑΙ

  

11.

Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του συστήμα-
τος  για  περίοδο  εγγυημένης  λειτουργίας,
μέσω  συμβολαίου  με  ασφαλιστική  εταιρεία
Το πρόγραμμα παρέχει ασφάλιση των ποδη-
λάτων έναντι αστικής ευθύνης. Το αντικείμενο
της κάλυψης θα περιλαμβάνει αστική ευθύνη
προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές
ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του
ασφαλιζόμενου από τη χρήση του ποδηλάτου.
Για σωματικές βλάβες η ελάχιστη αποζημίωση
θα είναι 30.000 €, ενώ για υλικές ζημιές ανά
συμβάν θα είναι 15.000 €.

ΝΑΙ
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12.

Προσωπικό Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής είναι
πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό  για
την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων.
Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση της συμ-
βάσεως, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργεί-
ται  μεταξύ  του  Δήμου  και  του  προσωπικού
του Διαχειριστή που ασχολείται με την υπηρε-
σία.

ΝΑΙ

  

13.

Γενικές Υποχρεώσεις Διαχειριστή. Να συμμορ-
φώνεται στις υποδείξεις του Δήμου αναφορι-
κά με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσί-
ας και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες. Ο Διαχειριστής οφείλει, περαιτέρω, να
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπο-
ρούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το
συμφέρον του Δήμου και  του ίδιου του Συ-
στήματος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην ευ-
χέρειά του.

ΝΑΙ

  

14. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση: ΝΑΙ
  

15.
Να διαθέσει στον Διαχειριστή το Σύστημα Δη-
μόσιων Ποδηλάτων προς λειτουργία, διαχείρι-
ση και συντήρηση.

ΝΑΙ
  

16.

Να  συνδράμει  το  Διαχειριστή  με  οτιδήποτε
απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του Συ-
στήματος και, ειδικότερα, να του παρέχει όλα
τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την
έγκαιρη και σωστή λειτουργία του.

ΝΑΙ

  

17.

Να  παρέχει  στο  Διαχειριστή  πρόσβαση  στο
λογισμικό  και  εξοπλισμό  του  Συστήματος,
προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να δια-
θέτει την απαιτούμενη ενημέρωση, σε πραγ-
ματικό  χρόνο,  για  τη  διαθεσιμότητα  ποδη-
λάτων,  την  «ανισορροπία»  του  Συστήματος,
την πορεία των συνδρομών /  χρεώσεων,  τις
περιπτώσεις  μη  επιστροφής  ή  καθυστερη-
μένης  επιστροφής ποδηλάτου,  την αναφορά
παραπόνων, συμβάντων, ερωτημάτων και εν
γένει προβλημάτων του Συστήματος κ.λπ.

ΝΑΙ
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18.

Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση
του λογισμικού και του Συστήματος σε τρίτα
πρόσωπα  ή  σε  μη  εξουσιοδοτημένους  εγ-
γράφως συνεργάτες του Διαχειριστή.

ΝΑΙ

  

19.

Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργί-
ας  όλες  τις  εγκαταστάσεις  ρευματοδότησης
που   είναι  συνδεδεμένες  με  τους  Σταθμούς
του Συστήματος (π.χ. καλωδιώσεις,  ηλεκτρικό
ρεύμα, κλπ) και να επεμβαίνει άμεσα για την
αποκατάστασή  τους  σε  περίπτωση  βλάβης
τους.

ΝΑΙ

  

20.

Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοι-
νωνίας του Διαχειριστή με τις Υπηρεσίες του
για  τον  ορθό συντονισμό  προς επίτευξη  της
ορθής λειτουργίας του Συστήματος.

ΝΑΙ

  

21.

Η υπόψη υπηρεσία, όπως περιγράφεται ανω-
τέρω, θα παρέχεται  από το διαχειριστή  365
ημέρες το χρόνο, από τις 8.00 το πρωί έως τις
22.00 το βράδυ.

ΝΑΙ

  

Εγκατάσταση Συστήματος
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάστα-
ση,  παραμετροποίηση  και  θέση  σε  λει-
τουργία του συνόλου το εξοπλισμού και
λογισμικού του έργου.

ΝΑΙ

  

2.
Η παροχή μόνιμης  τροφοδοσίας 220VAC
στα  σημεία  εγκατάστασης  του  εξοπλι-
σμού, αποτελεί υποχρέωση του Δήμου.

ΝΑΙ

  

3.

Η  παροχή  όλων  των  τηλεπικοινωνιακών
συνδέσεων για τους σταθμούς μίσθωσης
και τα ποδήλατα, καθ΄όλη τη διάρκεια της
περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,
αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου.

ΝΑΙ

  

Εκπαίδευση
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών
για το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμι-
κού,  προτείνεται  η  υιοθέτηση  ενός  εκπαι-
δευτικού προγράμματος το οποίο θα περι-
λαμβάνει  θεωρητική  και  πρακτική  εκπαί-
δευση.

ΝΑΙ

  

2.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών εκπαίδευσης, ο
ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τέσσερα (4) άτο-
μα, προσφέροντας κατ’ ελάχιστον σαράντα
(40) ώρες εκπαίδευσης συνολικά. 

ΝΑΙ

  

3.
Οι  ενέργειες  της  εκπαίδευσης  θα  λάβουν
χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

ΝΑΙ
  

4.
Στην τεκμηρίωση της εκπαίδευσης θα περι-
λαμβάνονται και τα εγχειρίδια/εκπαιδευτι-
κό υλικό.

ΝΑΙ
  

Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στον
Δήμο πρόταση σχετικά με την εικαστική
ταυτότητα του συστήματος. 

ΝΑΙ

  

2.

Ο Ανάδοχος, κατόπιν συμφωνίας με τον
Δήμο σχετικά με την ταυτότητα, θα προ-
σαρμόσει το Σύστημα σε αυτήν (λογότυ-
ποι, χρώματα κ.λπ.) και θα την υλοποιή-
σει.

ΝΑΙ

  

3.
Η προσαρμογή θα αφορά σε κάθε στοι-
χείο του συστήματος,  δηλ. στα ποδήλα-
τα, τους σταθμούς και το λογισμικό.

ΝΑΙ

  

4.

Η ταυτότητα θα φέρει όλες τις απαραίτη-
τες σημάνσεις  της ΕΕ και θα είναι σύμ-
φωνη με τις απαιτήσεις του χρηματοδο-
τικού προγράμματος

ΝΑΙ

  

Ιουλίδα, ΧΧ/ΧΧ/2022
Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ
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ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

-την εισήγηση του Προέδρου,
-τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας», 
-  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  παρ.  1  εδ.  ε΄  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄):  «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του
άρθρου 117,
- την με αριθμό 5407/24.10.2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας,  για την προμήθεια με τίτλο, “Προμήθεια Οικοδομικών
Υλικών του Δήμου Κέας για το έτος 2022 - 2023”,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  προμήθειας  με  τίτλο:  «Προμήθεια  για  την
ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας»,  προϋπολογισμού  247.835,08 ευρώ
(συμπ.  ΦΠΑ),  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  με  αριθμό  5407/24.10.2022  μελέτη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β.  Εγκρίνει την  εκτέλεση    της    προμήθειας   με  τίτλο:  «Προμήθεια  για την ενίσχυση της
Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κέας» με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό.

Γ. Καθορίζει  τους  όρους του  δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια  για  την  ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο
Κέας» σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη της με αριθμό 5407/24.10.2022 μελέτης του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 201/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρω-
σης και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023”.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύ-
λαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διε-
ξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επι-
τροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 5405/24-10-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή υπηρεσίας Καθαρισμού Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023

Στην Ιουλίδα την 24η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού  του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8  /2022 απόφαση της  
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αξιολόγηση  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη
Σύμβασης  “Καθαρισμός  Νεκροταφείων  Δήμου  Κέας  για  το  έτος  2022-2023” κατόπιν
Πρόσκλησης  της  Δημάρχου  Κέας  (5224/12.10.2022)  και  σε  συνέχεια της με  αριθμ.
Διακήρυξης  4779/20.09.2022,  η  οποία  καταχωρήθηκε  στο  ΕΣΗΔΗΣ  και  έλαβε  το
συστημικό αριθμό “172652”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός - Οικονομολόγος

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1.Με την υπ’ αριθ. 175/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το υπ’ αριθ.
5124/10.10.2022  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-
τεχνική προσφορά, καθώς και το υπ’ αριθ.  5125/10.10.2022  πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικής προσφορά της Επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221  παρ.1  του  Ν.4412/2016  και  κηρύχθηκε  προσωρινός  ανάδοχος   του  διαγωνισμού  η
εταιρεία  Γ.  ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ,  με τη συνολική συμβατική αξία των  12.392,18    ευρώ,  
πλέον   2.974,12   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 15.366,30 ευρώ.   
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2.  Με  την  υπ΄αριθ.  5224/12.10.2022 πρόσκληση,  η  Δήμαρχος  Κέας,  προσκάλεσε  τον
προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει,  εντός  δέκα (10) ημερών,  τα  δικαιολογητικά όπως αυτά
προβλέπονται  στο  άρθρο  80  του  Ν.  4412/2016, και καθορίζονται  στο  άρθρο  3.2 της
παρούσας διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

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

Συγκεκριμένα:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί  έως τρεις (3) μήνες  πριν από την
υποβολή  του,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  εις  βάρος  τους  αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 
Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  ιδίως  στην  περίπτωση  προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  (IKE)  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  στους
διαχειριστές.

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό πτώχευση, δεν  έχουν  υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης,  ειδικής  εκκαθάρισης  η  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή  η  από  δικαστήριο  η  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται  από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι  ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν
εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν
σε αυτές.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3)
μήνες  πριν από την υποβολή τους.
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(4)  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου που  έχει  εκδοθεί   έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  μέρες πριν  από  την  υποβολή  του, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  προσφορών,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν να παραμένουν  εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)      
α)  Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ) Απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε προσφέροντος για
την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό,  για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου
καθώς  και  του  τυχόν  αντικλήτου  του  στο  διαγωνισμό  (εκτός  εάν  η  εξουσία  προς
εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει
δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις). 

(6)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
Μέχρι  τη  πλήρη  λειτουργία  του  πληροφοριακού  συστήματος,  το  πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ
μπορεί να αντικαθίσταται  από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

(7)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα,  η  οποία  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση  της  πρόσκλησης,  ότι:  α)  δεν  έχει  κηρυχθεί  έκπτωτος,  κατ`  εφαρμογή  της
παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς και β) σε βάρος
του έχει  επιβληθεί  η  κύρωση της  προσωρινής  διακοπής  της  λειτουργίας  συγκεκριμένης
παραγωγικής  διαδικασίας  ή  τμήματος  ή  τμημάτων  ή  του  συνόλου  της  επιχείρησης  ή
εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα
σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής της προσφοράς.

(8)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα,  η  οποία  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης, ότι: α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο 2.2.3.4. της διακήρυξης λόγοι αποκλεισμού, β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του
κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
τα οριζόμενα  στην  παράγραφο  2.2.3.9.  της  οικείας  διακήρυξης  και  γ)  δεν  έχει  εκδοθεί
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

(9)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα,  η  οποία  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης, ότι: α) θα απασχολήσει το προσωπικό και με τους όρους που
απαιτούνται από τη παρούσα Σύμβαση και β) διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για
την  εκτέλεση  της  εργασίας,  χειρωνακτικά  εργαλεία  π.χ.  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό
μηχάνημα,  βενζινοκίνητο  φυσητήρα,  ψεκαστήρα  για  ασβέστωμα,  σκούπες,  φαράσια,
τσουγκράνα, χειροκίνητους συλλέκτες σκουπιδιών, χειραμαξίδια και αναλώσιμα υλικά, ότι
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διαθέτουν είδη ένδυσης, όπως φόρμα εργασίας, γιλέκο φωσφορίζον, αδιάβροχη επένδυση
για  τις  άσχημες  καιρικές  συνθήκες,  γάντια  προστασίας,  γυαλιά  προστασίας  και  ό,τι
προβλέπεται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  (ΚΥΑ  53361/2006  όπως  ισχύει)  για  το
προσωπικό του και σύμφωνα με τις αρ.πρ.: 5.25552/5.19913/16/10/2015 οδηγίες, του Υπ.
Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης,  ότι θα ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, θα
παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία
και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.

(10)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων,  όπως  αυτά  εμφανίζονται  στο
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς
του

(11) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει  όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση της
εργασίας, χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα, βενζινοκίνητο
φυσητήρα,  ψεκαστήρα  για  ασβέστωμα,  σκούπες,  φαράσια,  τσουγκράνα,  χειροκίνητους
συλλέκτες  σκουπιδιών,  χειραμαξίδια  και  αναλώσιμα υλικά,  ότι  διαθέτουν είδη ένδυσης,
όπως φόρμα εργασίας, γιλέκο φωσφορίζον, αδιάβροχη επένδυση για τις άσχημες καιρικές
συνθήκες, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας και ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία (ΚΥΑ 53361/2006 όπως ισχύει) για το προσωπικό του και σύμφωνα με τις αρ.πρ.:
5.25552/5.19913/16/10/2015 οδηγίες, του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης,
ότι θα ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, θα παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  δέκα  (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 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. 
Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά
του προσωρινού αναδόχου.
Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  των  άρθρων  73  και  74
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  (επιτροπή  αξιολόγησης)  στο  οποίο
αναγράφεται  η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του
άρθρου  103  Ν.4412/16  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν
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γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .

3. Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης

και  στην  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου  αυτών  που  κατετέθη  εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 5394/21.10.2022. 

Κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  προέκυψε  ότι,  τόσο  τα  δικαιολογητικά  που
υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, όσο και αυτά που ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  από
τον προσωρινό ανάδοχο ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη ΜΕ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: 

 το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας (δικαιολογητικό  2),  για  την
υποβολή του οποίου ο ανάδοχος έχει καταθέσει  εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και σε
φυσικό φάκελο αίτημα παράτασης έως την έκδοση του εν λόγω δικαιολογητικού,
δεδομένου ότι αιτήθηκε τη χορήγησή του μέσω του ΚΕΠ Δήμου Κέας εμπρόθεσμα
(04.10.2022) και έχει καταθέσει αποδεικτικό της εμπρόθεσμης αίτησης έκδοσής του.

 τις  φορολογικές  ενημερότητες της  Εταιρείας  και  των  φυσικών  προσώπων  που
μετέχουν σε αυτή (δικαιολογητικό 3), οι οποίες κατατέθηκαν ληξιπρόθεσμες. 

5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας  για το
έτος 2022-2023”: 

 ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  το  αίτημα  παράτασης  υποβολής  του  Ενιαίου  Πιστοποιητικού
Δικαστικής Φερεγγυότητας της εταιρείας Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για όσο χρόνο
απαιτηθεί για τη χορήγηση του εν λόγω δικαιολογητικού από τις αρμόδιες αρχές,
καθώς το αίτημα είναι εμπρόθεσμο, κατατεθειμένο ηλεκτρονικά και σε φυσικό
φάκελο και αιτιολογημένο, συνοδευόμενο από σχετικό αποδεικτικό έγγραφο .

 Θα  ζητήσει  από  τον  οικονομικό  φορέα  την  προσκόμιση  των  ανωτέρω
φορολογικών  ενημεροτήτων,  έως  τη  Δευτέρα  31/10/2022,  βάσει  της  με  ΑΠ
1081/18.02.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς
την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε
διαγωνισμούς.

Ο προσωρινός ανάδοχος θα ειδοποιηθεί  σχετικά μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ. 
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Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή Σοφία Νεχαλιώτου Σωτηρία Μυκωνιάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 5536/01-11-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας Καθαρισμού Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023

Στην Ιουλίδα την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00 συνήλθε σε  τακτική
συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού  του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8  /2022 απόφαση της  
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αξιολόγηση  των
συμπληρωματικών δικαιολογητικών  κατακύρωσης του   Ανοικτού  Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για τη  σύναψη Σύμβασης  “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το
έτος  2022-2023” κατόπιν  του  με  ΑΠ  5405/24-10-2022  πρακτικού  της  Επιτροπής  και
ειδοποίησης του προσωρινού αναδόχου μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και
σε  συνέχεια της με αριθμ.  Διακήρυξης  4779/20.09.2022,  η  οποία   καταχωρήθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό “172652”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός - Οικονομολόγος

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1.  Με  το  υπ’  αριθ.  5405/24-10-2022  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1  του  Ν.4412/2016  διαπιστώθηκε  η  πλήρης και  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπει  η
διακήρυξη προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών, με εξαίρεση:
το  Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (δικαιολογητικό 2), για την υποβολή
του οποίου ο ανάδοχος έχει  καταθέσει  εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο
αίτημα παράτασης έως την έκδοση του εν λόγω δικαιολογητικού, δεδομένου ότι αιτήθηκε
τη χορήγησή του μέσω του ΚΕΠ Δήμου Κέας εμπρόθεσμα (04.10.2022) και έχει καταθέσει
αποδεικτικό της εμπρόθεσμης αίτησης έκδοσής του. 
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τις φορολογικές ενημερότητες της Εταιρείας και των φυσικών προσώπων που μετέχουν σε
αυτή (δικαιολογητικό 3), οι οποίες κατατέθηκαν ληξιπρόθεσμες. 

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή αποδέχθηκε  το αίτημα παράτασης  υποβολής του Ενιαίου
Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας της εταιρείας Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση του εν λόγω δικαιολογητικού από τις αρμόδιες αρχές,
καθώς το αίτημα είναι εμπρόθεσμο, κατατεθειμένο ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο και
αιτιολογημένο,  συνοδευόμενο  από  σχετικό  αποδεικτικό  έγγραφο  και  ζήτησε  από  τον
οικονομικό φορέα την προσκόμιση των ανωτέρω φορολογικών ενημεροτήτων,  έως τη
Δευτέρα 31/10/2022,  βάσει της με ΑΠ 1081/18.02.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ) απόφασης
του Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα
χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ως ακολούθως:

2.  Την  31/10/2022  αναρτήθηκαν  στην  ηλεκτρονική  πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ,  στην  καρτέλα
«Επικοινωνία» οι απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες
κατατέθηκαν  και  σε  φυσικό  φάκελο  στην  αρμόδια  υπηρεσία,  λαμβάνοντας  αρ.  Πρωτ.:
5521/31.10.2022.

3. Κατά την αξιολόγηση των εν λόγω δικαιολογητικών, προέκυψε ότι αυτά είναι σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της διακήρυξης.  

4. Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το με ΑΠ 5405/24-10-2022 πρακτικό και το
παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή θα αναμένει την έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής
Φερεγγυότητας,  προκειμένου  για  την  ολοκλήρωση  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή Σοφία Νεχαλιώτου Σωτηρία Μυκωνιάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 5572/02-11-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας Καθαρισμού Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2022-2023

Στην Ιουλίδα την 2η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού  του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8  /2022 απόφαση της  
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αξιολόγηση  των
συμπληρωματικών δικαιολογητικών  κατακύρωσης του   Ανοικτού  Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για τη  σύναψη Σύμβασης  “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το
έτος  2022-2023” κατόπιν  του  με  ΑΠ  5405/24-10-2022  πρακτικού  της  Επιτροπής  και
ειδοποίησης του προσωρινού αναδόχου μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και
σε  συνέχεια της με αριθμ.  Διακήρυξης  4779/20.09.2022,  η  οποία   καταχωρήθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό “172652”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός - Οικονομολόγος

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1.  Με  το  υπ’  αριθ.  5405/24-10-2022  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1  του  Ν.4412/2016  διαπιστώθηκε  η  πλήρης και  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπει  η
διακήρυξη προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών, με εξαίρεση:

 το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας (δικαιολογητικό  2),  για  την
υποβολή του οποίου ο ανάδοχος έχει καταθέσει  εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και σε
φυσικό φάκελο αίτημα παράτασης έως την έκδοση του εν λόγω δικαιολογητικού,
δεδομένου ότι αιτήθηκε τη χορήγησή του μέσω του ΚΕΠ Δήμου Κέας εμπρόθεσμα
(04.10.2022) και έχει καταθέσει αποδεικτικό της εμπρόθεσμης αίτησης έκδοσής του.

 τις  φορολογικές  ενημερότητες της  Εταιρείας  και  των  φυσικών  προσώπων  που
μετέχουν σε αυτή (δικαιολογητικό 3), οι οποίες κατατέθηκαν ληξιπρόθεσμες. 

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή αποδέχθηκε  το αίτημα παράτασης  υποβολής του Ενιαίου
Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας της εταιρείας Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση του εν λόγω δικαιολογητικού από τις αρμόδιες αρχές,
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καθώς το αίτημα είναι εμπρόθεσμο, κατατεθειμένο ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο και
αιτιολογημένο,  συνοδευόμενο  από  σχετικό  αποδεικτικό  έγγραφο  και  ζήτησε  από  τον
οικονομικό φορέα την προσκόμιση των ανωτέρω φορολογικών ενημεροτήτων,  έως τη
Δευτέρα 31/10/2022,  βάσει της με ΑΠ 1081/18.02.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ) απόφασης
του Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα
χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ως ακολούθως:

2.  Την  31/10/2022  αναρτήθηκαν  στην  ηλεκτρονική  πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ,  στην  καρτέλα
«Επικοινωνία» οι απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες
κατατέθηκαν  και  σε  φυσικό  φάκελο  στην  αρμόδια  υπηρεσία,  λαμβάνοντας  αρ.  Πρωτ.:
5521/31.10.2022.

3. Κατά την αξιολόγηση των εν λόγω δικαιολογητικών, προέκυψε ότι αυτά είναι σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως αυτό καταγράφηκε στο με ΑΠ 5536/01-11-2022
πρακτικό αξιολόγησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής. .  

4.  Την  02/11/2022  αναρτήθηκε  στην  ηλεκτρονική  πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ,  στην  καρτέλα
«Επικοινωνία»  το  απαιτούμενο  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας του
οικονομικού φορέα, το οποίο κατατέθηκε και σε φυσικό έγγραφο στην αρμόδια υπηρεσία,
λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 5571/02.11.2022.
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Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα με ΑΠ  5405/24-10-2022  &  5536/01-11-
2022  πρακτικά, καθώς και το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή  γνωμοδοτεί για την  Παροχή
υπηρεσίας  «Καθαρισμός  Νεκροταφείων  Δήμου  Κέας  για  το  έτος  2022-2023»  και
προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να:

1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η  Παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το
έτος 2022-2023» στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για συνολικό ποσό των
12.392,18    ευρώ,  πλέον    2.974,12   ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  15.366,30  ευρώ  ,  γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή Σοφία Νεχαλιώτου Σωτηρία Μυκωνιάτη

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το  πρακτικό της επιτροπής διαγω-
νισμού. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ’ αριθ. 4779/20.09.2022 διακήρυξης
3)  Τα με ΑΠ  5405/24-10-2022,  5536/01-11-2022 και  5572/02-11-2022 πρακτικά αποσφράγισης και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
4) την υπ’ αριθμ. 574/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ011265490,
5) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρ-
θρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
με α/α 1, αντίστοιχα,
6)  την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση των υπ’  αριθμ.  5405/24-10-2022,  5536/01-11-2022 και  5572/02-11-2022 Πρακτικών
αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως
προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

β. Κατακυρώνει την  Παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2022-
2023» στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για συνολικό ποσό των 12.392,18   ευρώ, πλέον  
2.974,12   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 15.366,30 ευρώ  , γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 202/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : Eισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για νέες παροχές από το δίκτυο
ύδρευσης για αγροτική χρήση.

 O πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα  με  την  παρ.  4  της  ΑΔΣ  42/22-2-2013  και  σχετικά  με  την  υδροδότηση

αγροτών  και  κτηνοτρόφων  για  το  πότισμα  των  ζώων  τους,  εξαιτίας  της

παρατεταμένης  ανομβρίας  η  οποία  έχει  δημιουργήσει  πρόβλημα  στου

κτηνοτρόφους του νησιού, προτείνονται τα εξής :

Η  δημιουργία  παροχής  από  την  δεξαμενή  του  δικτύου  ύδρευσης  Ιουλίδας  στην

περιοχή Γυριστή Κέας στην οποία θα τοποθετηθούν υδρομετρητές και παροχές για

λήψη νερού από το δίκτυο, τόσες όσες και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Στην

αίτησή τους για υδροδότηση θα δηλώνουν την αγροτική τους ιδιότητα. 

Για  τις  παροχές  αυτές  θα  ισχύει  το  τιμολόγιο  επαγγελματικής  χρήσης  της  ΑΔΣ

83/2022 (απόφαση καθορισμού τελών ύδρευσης για το έτος 2023).

Το τέλος σύνδεσης νέας παροχής δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις έως το

τέλος του έτους 2023.

Ανάλογες ρυθμίσεις στον κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Κέας θα προβλεφθούν

στις προσεχείς αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 παραγράφος 1 περ. ζ) και ια) και
παράγραφος 4.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 281 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας).

4. Τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Κέας  (ΑΔΣ 221/2015) και την ΑΔΣ 236/2017

5. Την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζει ΠΑΡΟΥΣΑ)

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για:

Τη δημιουργία παροχής  από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης  Ιουλίδας  στην

περιοχή Γυριστή Κέας στην οποία θα τοποθετηθούν υδρομετρητές και παροχές για
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λήψη νερού από το δίκτυο, τόσες όσες και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Στην

αίτησή τους για υδροδότηση θα δηλώνουν την αγροτική τους ιδιότητα. 

Για  τις  παροχές  αυτές  θα  ισχύει  το  τιμολόγιο  επαγγελματικής  χρήσης  της  ΑΔΣ

83/2022 (απόφαση καθορισμού τελών ύδρευσης για το έτος 2023).

Το τέλος σύνδεσης νέας παροχής δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις έως το

τέλος του έτους 2023.

Ανάλογες ρυθμίσεις στον κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Κέας θα προβλεφθούν

στις προσεχείς αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 203/2022
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ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρι-
ση της 20ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.
      

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο
προϋπολογισμός  του  έτους  2022  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  υπ΄  αριθμ  104/2021
απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αρχικός

Π/Υ
Αναμόρφω-

ση

Τελική
Διαμόρφω-

ση
Αιτιολογία

1315.0001

Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτσης» για
«Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης
Ποισσών και προμήθεια συστήματος

ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας

0,00 3.000,00 3.000,00
Έξοδα ΤΠ&Δ για

την συνομολόγηση
και εξυπηρέτηση

της δανειακής
σύμβασης

12.186/2020 για το
εν λόγω έργο

63.6525.0001

Αμοιβή ΤΠΔ για το έργο «Κατασκευή
νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και

προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων
ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»

0,00 3.000,00 3.000,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός
Π/Υ

Αναμόρφω-
ση

Τελική
Διαμόρφω-

ση
Αιτιολογία

1315.0002
Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτσης» για

«Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η
ιστορία των θαλασσών της Κέας

0,00 3.000,00 3.000,00

Έξοδα ΤΠ&Δ για
την συνομολόγηση
και εξυπηρέτηση

της δανειακής
σύμβασης

12.398/2021 για
την εν λόγω δράση61.6525.0001

Αμοιβή ΤΠΔ για το έργο «Υπαίθρια
έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των
θαλασσών της Κέας (Αντώνης Τρίτσης)

0,00 3.000,00 3.000,00

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός Π/Υ
Αναμόρφωσ

η

Τελική
Διαμόρφωσ

η

20.6277.0016
Συλλογή και μεταφορά στρωμάτων

για ανακύκλωση 2.497,29 1.800,00 4.297,29

20.6277.0017
Δαπάνη ανακύκλωσης μπαζών και

οικοδομικών υλικών
3.288,46 -1.800,00 1.488,46

5.785,75 0,00 5.785,75
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Υπηρεσία Ύδρευσης και αποχέτευσης

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός Π/Υ
Αναμόρφω-

ση

Τελική
Διαμόρφω-

ση

25.6264.0013 Συντήρηση και επισκευή αυτόματων
πωλητών νερού 2022-23 5.200,00 200,00 5.400,00

25.6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών

φορτοεκφορτωτικά 4.500,00 -1.800,00 2.700,00

25.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων ύδρευσης-
αποχέτευσης

5.500,00 1.600,00 7.100,00

15.200,00 0,00 15.200,00

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού
εξοπλισμού»

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση Αιτιολογία

1322.0016

Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για
την «Προμήθεια απορριμματοφόρων,
μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού

εξοπλισμού»

0,00 45.000,00 45.000,00

Με την
50300/28-7-22
απόφαση ΥΠΕΣ
(6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-

ΨΒΨ)
επιχορηγήθηκε ο

Δήμος με
45.000,00€. Η ΟΕ

με την αποφ.
147/2022

(9ΚΟΕΩΕΔ-ΒΟΜ)
αποδέχθηκε την

επιχορήγηση

62.7132.0002

Προμήθεια οχήματος στο πλαίσιο της
«Προμήθεια απορριμματοφόρων,

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού
εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

0,00 55.000,00 55.000,00

Το επιπλέον
ποσό των

10.000,00€ θα
χρηματοδοτηθεί

από ίδιους
πόρους, όπως

αναλύεται
παρακάτω

Προμήθειες παγίων χρηματοδοτούμενες από ΣΑΤΑ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός
Π/Υ

Αναμόρφωσ
η

Τελική
Διαμόρφωσ

η
Αιτιολογία

10.7134.0001
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

ηλεκτρονικά συγκροτήματα
19.000,00 -3.000,00 16.000,00

Οι πιστώσεις που
εξοικονομούνται

θα εγγραφούν στον
ΚΑΕ 62.7132.0002

30.7135.0016
Προμήθεια μπαρών ασφαλείας και ειδών

διαγράμμισης για τους δρόμους
3.000,00 -3.000,00 0,00

70.7131.0004
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

σφαγείων 4.000,00 -4.000,00 0,00

26.000,00 -10.000,00 16.000,00
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Λοιπές δαπάνες

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός Π/Υ Αναμόρφω
-ση

Τελική
Διαμόρφω-

ση
00.6453.0001 Ετήσια συνδρομή για τις Γαλάζιες Σημαίες 1.300,00 1.100,00 2.400,00
00.6495.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.738,00 1.000,00 3.738,00

10.6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ) 191.761,20 -1.000,00 190.761,20

10.6681.0001
Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για τις 
Διοικητικές Υπηρεσίες 50,00 300,00 350,00

15.6232.0002 Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση ιατρών 12.700,00 -3.000,00 9.700,00

15.7133.0003
Προμήθεια επίπλων και σκευών παιδικού 
σταθμού (δωρεά) 2.090,00 800,00 2.890,00

30.7133.0001 Έπιπλα - σκεύη 2.000,00 800,00 2.800,00
212.639,20 0,00 212.639,20

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 0,00 2.367,61

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46735/2020
3.  Την υπ' αριθμ. 104/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2022
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

5. Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζει ΠΑΡΟΥΣΑ)

Α.  Την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  20ης

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022, για τη
σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 204/2022
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρω-
σης  του δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2022-2023». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζου-
βάρας Ελευθέριος]  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύ-
λαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διε-
ξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επι-
τροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 5610/04-11-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023” 

Στην  Ιουλίδα  την 4η  Νοεμβρίου  2022,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:30 συνήλθε  σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 9/2022 απόφαση
της  Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  κατακύρωση  των
αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  &  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023  ”   (Αριθμ.  Διακήρυξης 4923/27.09.2022),  η
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 173074 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
22PROC011314720.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΠΕ Διοικητικών
Τακτικό Μέλος Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μ.Ε.
Τακτικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1.Με το υπ’ αριθ. 5283/14-10-2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης  προσωρινών  αναδόχων για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  &
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-
2023, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 181/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι οι κατωτέρω: 
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η  εταιρεία ΣΕΡΒΟΣ  ΙΚΕ  ως  προσωρινός  ανάδοχος  του  Τμήματος  1:  «Καύσιμα» της
Προμήθειας «ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  &  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2022-2023” γιατί  η  προσφορά  της  είναι  πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις  τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική
συμβατική  αξία:  103.860,18    ευρώ,  πλέον    24.926,44   ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  
128.786,62 ευρώ. 
-Η  εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΕΠΕ  ως  προσωρινός  ανάδοχος  του  Τμήματος  2:
«Ελαιολιπαντικά» της Προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023” γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης,  σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές και  με
συνολική  συμβατική  αξία:  3.551,30    ευρώ,  πλέον    852,31   ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού ποσού  
4.403,61 ευρώ. 

2. Με  την  υπ’  αριθ.  5406/24-10-2022  Ηλεκτρονική  Πρόσκληση η  Δήμαρχος  Κέας,
προσκάλεσε  τους  ανωτέρω  προσωρινούς  αναδόχους να  υποβάλουν,  εντός   δέκα  (10)
ημερών από την κοινοποίηση αυτής τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που
περιγράφονται  στις  παραγράφους  “2.2.4  έως  2.2.8”  της  ανωτέρω  διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “  2.2.3
Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  θα  υποβληθούν  από  τους  προσωρινούς  αναδόχους,
ηλεκτρονικά  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ,  σε  μορφή  αρχείων  pdf  και  θα  προσκομιστούν  κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
τους εντός σφραγισμένου φακέλου.

3α. Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΣΕΡΒΟΣ ΙΚΕ

και  στην  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου  αυτών  που  κατετέθη  εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 5580/03.11.2022. 
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Κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  προέκυψε  ότι,  τόσο  τα  δικαιολογητικά  που
υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, όσο και αυτά που ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  από
τον προσωρινό ανάδοχο ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη, με
εξαίρεση τα εξής:

 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.  Για την υποβολή του εν λόγω
δικαιολογητικού  έχει  κατατεθεί  αίτημα  παράτασης  και  αποδεικτικό  έγκαιρης
αίτησης  χορήγησής  του  (07/10/2022)  και  εκκρεμότητας  έκδοσής  του  από  το
Πρωτοδικείο Αθηνών. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα Ιωάννη Σέρβου (διαχειριστή ΙΚΕ). Για την υποβολή του
του  εν  λόγω δικαιολογητικού έχει  κατατεθεί  αίτημα παράτασης  και  αποδεικτικά
εξόφλησης εμπρόθεσμης οφειλής.

 Πιστοποιητικό μεταβολών της εταιρείας.  Εκκρεμεί η έκδοση από το ΓΕΜΗ δύο εκ 
των πέντε συνολικά πιστοποιητικών, για την υποβολή των οποίων έχει κατατεθεί 
αίτημα παράτασης και αποδεικτικό αίτησης έκδοσης.

Η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά για τα ανωτέρω:

1. Αποδέχεται  το  αίτημα  παράτασης  υποβολής  του  Ενιαίου  Πιστοποιητικού
Δικαστικής  Φερεγγυότητας έως  και  την  ημ/νία  έκδοσης  αυτού,  καθώς  η  μη
υποβολή του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωρινού αναδόχου.

2. Αποδέχεται  το  αίτημα  παράτασης  υποβολής  του  αποδεικτικού  ασφαλιστικής
ενημερότητας  του  Ιωάννη  Σέρβου,  εντός  προθεσμίας  10  ημερών  από  την
κοινοποίηση του παρόντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ γιατί α) βάσει του ειδοποιητηρίου που
κατατέθηκε  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  υποβολής  προσφοράς  και  β)  σύμφωνα  με  την  παρ.  2.2.3.2  της
διακήρυξης  «Δεν  αποκλείεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό  για  την  καταβολή  τους  στο  μέτρο  που  τηρεί  τους  όρους  του
δεσμευτικού κανονισμού» και από τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά προκύπτει η
εξόφληση της εισφοράς. 

3. Αποδέχεται το αίτημα παράτασης υποβολής των δύο εκκρεμών πιστοποιητικών
μεταβολής του καταστατικού της εταιρείας, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την
κοινοποίηση του παρόντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ καθώς η μη υποβολή του δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα του προσωρινού αναδόχου.

Επιπλέον: 
 ο προσωρινός  ανάδοχος  έχει  καταθέσει  υπεύθυνη  δήλωση  περί  υποβολής  σε

αυτόν  προστίμου  από  την  Επιθεώρηση  Εργασιακών  Σχέσεων  με  ημ/νία
21.08.2021,  για  το  οποίο  η  Επιτροπή  θα  αιτηθεί  την  υποβολή  αποδεικτικού
εξόφλησής του. 

 ο προσωρινός  ανάδοχος δεν έχει  καταθέσει  εκτύπωση της καρτέλας  “Στοιχεία
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων  Εσόδων,  όπως  αυτά  εμφανίζονται  στο  taxisnet,  από  την  οποία  να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, την υποβολή
του οποίου η Επιτροπή θα αιτηθεί. 
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Η επικοινωνία Αναθέτουσας Αρχής και προσωρινού αναδόχου, καθώς και η υποβολή των
ζητούμενων θα διενεργηθεί μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

3β. Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ

και  στην  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου  αυτών  που  κατετέθη  εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 5533/01.11.2022. 

Κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  προέκυψε  ότι,  τόσο  τα  δικαιολογητικά  που
υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, όσο και αυτά που ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  από
τον προσωρινό ανάδοχο ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

Βάσει  των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό,  η Επιτροπή  γνωμοδοτεί και  προτείνει
προς τη Οικονομική επιτροπή να:

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ το ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 στην εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ για ποσό των 
3.551,30 ευρώ, πλέον 852,31 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 4.403,61 ευρώ, γιατί 
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Σε  ό,τι  αφορά  στο  ΤΜΗΜΑ  1:  «ΚΑΥΣΙΜΑ»  της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  &
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-
2023 η Επιτροπή: 

 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ  την  υποβολή  του  δικαιολογητικού  κατακύρωσης  «Ενιαίο
Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας»  της  ΣΕΡΒΟΣ  ΙΚΕ  έως  την  ημ/νία
έκδοσής  του,  καθώς  η  αίτηση  έκδοσής  του  υπεβλήθη  εγκαίρως  και  η
καθυστέρηση προσκόμισής του δεν οφείλεται στον οικονομικό φορέα. 

 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ  την  υποβολή  του  αποδεικτικού  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του
Ιωάννη Σέρβου, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος
μέσω  ΕΣΗΔΗΣ γιατί  α)  βάσει  του  ειδοποιητηρίου  που  κατατέθηκε  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  υποβολής
προσφοράς και β) σύμφωνα με την παρ. 2.2.3.2 της διακήρυξης «Δεν αποκλείεται ο
οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους
στο  μέτρο  που  τηρεί  τους  όρους  του  δεσμευτικού  κανονισμού»  και  από  τα
κατατεθειμένα δικαιολογητικά προκύπτει η εξόφληση της εισφοράς. 
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 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ  την  υποβολή  των  δύο  εκκρεμών  πιστοποιητικών  μεταβολής  του
καταστατικού της εταιρείας,  εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση
του  παρόντος  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ καθώς  η  μη  υποβολή  του  δεν  οφείλεται  σε
υπαιτιότητα του προσωρινού αναδόχου.

 ΘΑ  ΖΗΤΗΣΕΙ  συμπληρωματικά  από  τον  οικονομικό  φορέα   ΣΕΡΒΟΣ  ΙΚΕ  η
ηλεκτρονική -μέσω του πεδίου «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ- και σε
φυσικό φάκελο υποβολή εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση του
παρόντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ των κάτωθι δικαιολογητικών βάσει της διακήρυξης:

3. Αποδεικτικό  εξόφλησης  προστίμου  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων  με  ΑΠ
288863

4. εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται
στο  taxisnet,  από την  οποία  να προκύπτει  η  μη  αναστολή  της  επιχειρηματικής
δραστηριότητάς του

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σωτηρία Μυκωνιάτη Ιωάννης Πορίχης Δήμητρα Δεμένεγα

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το  πρακτικό της επιτροπής διαγω-
νισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ’ αριθ. 4923/27.09.2022 διακήρυξης
3) Το με ΑΠ 5610/04-11-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύ-
ρωσης,
4) τις υπ’ αριθμ. ΑΑΥ 584-589_2022 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ011303488,
5) τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάλη-
ψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστω-
σης με α/α 1,1,1,1,1 & 2 αντίστοιχα,
6)  Την υπ’ αριθμ.  4877/23.09.2022 (ΑΔΑ: 6396ΩΕΔ-ΚΤΗ) βεβαίωση ΠΟΥ για την πραγματοποίηση δα-
πάνης πολυετούς υποχρέωσης
7)  την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 5610/04-11-2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιο-
λογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύ-
ρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

β. Κατακυρώνει το ΤΜΗΜΑ 2 «ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑ-
ΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 στην εταιρεία ΟΙΚΟ-
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ για ποσό των 3.551,30 ευρώ, πλέον 852,31 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 4.403,61
ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 205/2022

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας              Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

           Λουρής Αντώνιος

                                                
                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή


