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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

με συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ για τις 

ανάγκες του Δήμου  

Προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

γ) Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 536/30-05-2019 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων 

της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 και 

δ) την υπ’ αριθ. 105/10-06-2019 αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 

της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού  

ζ) τους όρους της παρούσας 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Εμμανουήλ Παππά 

Οδός: Τ.Κ. Χρυσού 

Ταχ.Κωδ.: 620 46 

Τηλ.: 2321352635 

Telefax: 2321352628 

E-mail: prom@0670.syzefxis.gov.gr 

Κωδικός NUTS: 26006 

Ιστοσελίδα: edemocracy-empapas.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ).   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην ιστοσελίδα του Δήμου όπως αυτή αναγράφεται ανωτέρω 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την προσφυγή στην διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 

117 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του 

Προγράμματος Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Λειψυδρίας.  

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο Δήμος 

υποχρεούται να εξαντλήσει τα προβλεπόμενα είδη ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της 
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σύμβασης. Η Δαπάνη που θα προκληθεί από την διενέργεια της προμήθειας θα βαρύνει των Κ.Α. Εξόδων 

63.7131.02 έτους 2019 του Δήμου.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι πρωτίστως η προμήθεια των αναγκαίων εξαρτημάτων και 

δευτερευόντως η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, για την αποκατάσταση των επικοινωνιών του 

συστήματος τηλεελέγχου δεξαμενών - γεωτρήσεων στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά.  

Τα υλικά που αναφέρονται στην σχετική μελέτη, συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο τους στον 

παρόν διαγωνισμό και παραλαμβάνονται  επιτόπου στους χώρους υλοποίησης  όπου και θα 

εγκατασταθούν στα αντλιοστάσια ή στις δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου. Η προσφορά των υποψηφίων 

αναδόχων θα περιλαμβάνει την προμήθεια του συνόλου των υλικών, την μεταφορά τους στους χώρους 

εγκατάστασης, τις πλήρεις υπηρεσίες εγκατάστασης στα αντλιοστάσια/ δεξαμενές του Δήμου, καθώς και 

τυχόν εργασίες και μικροϋλικά, απαραίτητα για την ολοκλήρωση του έργου. Η σύμβαση θα ανατεθεί με 

το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.   

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

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

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ





 

Σελίδα 4 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις” 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, έδρα Χρυσό Σερρών, την Τρίτη 

25-06-2019, ώρα 10:00:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης 

προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική 25-06-2019 και ώρα  10:00:00 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρείς τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 

σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 

δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και 

στον Ελληνικό Τύπο. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

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

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

Β. 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 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν 

λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

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

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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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: 

 η παρούσα Διακήρυξη  

 η περίληψη της διακήρυξης όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης -ΤΕΥΔ 

 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, εκτελούνται μέσω του γραφείου προμηθειών του Δήμου και στα 

τηλέφωνο 2321352635. 

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου και στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

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 τέσσερις (4) 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 που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ





 

Σελίδα 7 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

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. 

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 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 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 αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς μόνο εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Δεν απαιτείται.  
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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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

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

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

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

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

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

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

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

ασφάλισης. 

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

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους 

β)  Όταν  η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και 

ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
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 2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. β μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από 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. 

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

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 

της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα. 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 ή στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να 

ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της σύμβασης. Ειδικότερα να 

διαθέτουν:  

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής : 

o την υλοποίηση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 

o μελέτες ραδιοκάλυψης 

Αποδεικτικά Εμπειρίας με 10 τουλάχιστον παρόμοια έργα σε δημόσιους φορείς ή ΟΤΑ (προμήθεια ή/και 

εγκατάσταση ή/και συντήρηση εξοπλισμού ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων) με προϋπολογισμό 

αθροιστικά τουλάχιστον 150.000 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), τα οποία να έχουν υλοποιηθεί κατά την τελευταία 

πενταετία (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) . Ως στοιχείο τεκμηρίωσης εμπειρίας υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια 

Δημόσια Αρχή ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου (δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής). 

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. 

 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
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δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους 

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

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων ( τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016). 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.7.1 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, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη,, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr ). 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

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

κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

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.  

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 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εθνική βάση δεδομένων στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

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

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2. α) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

- μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης, στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στου οποίου οφείλει να καταβάλει 

εισφορές είτε για το προσωπικό του είτε για τον ίδιο.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 

τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού που απασχολεί ο οικονομικός φορέας και 

ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή για τον οικονομικό 

φορέα, τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους 

εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από σχετική κατάσταση 
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προσωπικού – κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα -  ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα έχει συνταχθεί 

με ευθύνη του. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση 

με την εταιρεία. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων αφορά και σε όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες 

ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

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

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

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Το Πιστοποιητικό μπορεί 

να εκδίδεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών και μέχρι τη προσκόμισή του μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης. Μέχρι να 

καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ αυτό αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

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

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 . 

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

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

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. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

σε απλά Φωτοαντίγραφα:  

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής : 

o την υλοποίηση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 

o μελέτες ραδιοκάλυψης 

Αποδεικτικά Εμπειρίας με 10 τουλάχιστον παρόμοια έργα σε δημόσιους φορείς ή ΟΤΑ (προμήθεια ή/και 

εγκατάσταση ή/και συντήρηση εξοπλισμού ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων) με προϋπολογισμό 

αθροιστικά τουλάχιστον 150.000 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), τα οποία να έχουν υλοποιηθεί κατά την τελευταία 

πενταετία (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) . Ως στοιχείο τεκμηρίωσης εμπειρίας υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια 

Δημόσια Αρχή ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου (δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής). 

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.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

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

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

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

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.5 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.  

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί 

φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να 

τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.  

Β.6. 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.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής . 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ενιαία μελέτη του Δήμου για το 

σύνολο του διαγωνισμού.   
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Τρίτη 25-

06-2019. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00:00 Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 

σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 

δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε 

(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα 

αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 

από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..  

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
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με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την ΤΡΙΤΗ 25-06-2019 

3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ). 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 

188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 2.4.2 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει 

ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 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. 

 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
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1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 

μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του Δήμου  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τους ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας, συνοδευόμενο από 

Τεύχος Τεκμηρίωσης (στο οποίο υπάρχουν τα prospectus/ Τεχνικά Φυλλάδια των προσφερόμενων 

υλικών), καθώς και υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με την 

μελέτη του Δήμου και τους όρους της διακήρυξης. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να απαντήσει στην 

στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σε όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, επί ποινή αποκλεισμού. Η μορφή της 

απάντησης έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά ή 

ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού της προσφοράς. 

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί πλήρωση της προδιαγραφής και η αρμόδια επιτροπή έχει την 

υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

Στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά 

την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί 

η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή 

(π.χ. Προδ. 4.18).    
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4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης συμπληρώνοντας το έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα 

με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφορά – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του παρόντος. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  

2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της. 

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

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

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

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

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

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

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 

φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 

και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  
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β) η οποία αποκλίνει έστω και σε μία απαίτηση του εκάστοτε Πίνακα Συμμόρφωσης ή περιέχει ατέλειες, 

ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 

συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 

την ώρα λήξης της προθεσμίας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, 

που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σημειώνεται ότι τόσο στο 

πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 

φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, 

κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία 

του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται . Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 

21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 

με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

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

4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 

ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.7.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

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

έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Συμπλήρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 12β και γ του 

Ν.4605//2019 που τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, 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 Τ.Ε.Υ.Δ., ή τον Πίνακα Συμμόρφωσης  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

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

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με 

την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων] 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 

του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής . H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 

προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
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αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

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

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

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης . 

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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

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 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 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 του αρμοδίου οργάνου. 
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των προμηθειών.  

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.  

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.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

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

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

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

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τον 

αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο 

για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 

ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Ο Δήμος, με απόφασή του μπορεί να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 

αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται 

επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής.  

6.2 Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο Δήμος υποχρεούται να εξαντλήσει τις 

προβλεπόμενες ποσότητες ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.  

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 

με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής που διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 

της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
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καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

6.6 Μέτρα ασφαλείας  
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Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί 

μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, 

για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν 

γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας εντός ή εκτός των χώρων εργασίας. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΟΤΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Τεχνική Περιγραφή 
 

 

Τεχνική Περιγραφή 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά πρωτίστως στην προμήθεια των αναγκαίων εξαρτημάτων και 

δευτερευόντως στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης για την αποκατάσταση των επικοινωνιών του 

συστήματος τηλεελέγχου δεξαμενών - γεωτρήσεων στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά.  

Τα υλικά που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, θεωρούνται όλα και παραλαμβάνονται ως υλικά 

επιτόπου εγκατεστημένα σε αντλιοστάσιο ή σε δεξαμενή ύδρευσης του Δήμου. Στο σύνολό τους δηλαδή 

τα υλικά περιλαμβάνουν την προμήθεια και μεταφορά τους επιτόπου του έργου, αλλά και την εργασία 

εγκατάστασής τους στο αναφερόμενο αντλιοστάσιο- δεξαμενή του Δήμου (εργασία και μικροϋλικά 

εγκατάστασης). Αντίστοιχα, και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην μελέτη, θεωρούνται πλήρεις και 

περιλαμβάνουν τόσο τις μεταφορές του εξοπλισμού από και προς το σημείο που είναι εγκατεστημένος, 

όσο και κάθε άλλη ενέργεια και μικροδαπάνη είναι αναγκαία για την πλήρη ολοκλήρωση της 

αναφερόμενης υπηρεσίας.  

Κρίσιμος παράγοντας στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι ο χρόνος. Το σύστημα 

τηλεελέγχου αφορά στην ύδρευση των Κοινοτήτων και ως εκ τούτου ο χρόνος ανταπόκρισης 

ανταπόκρισης του προμηθευτή θα πρέπει να είναι άμεσος. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρέχει τις υπηρεσίες προμήθειας - εγκατάστασης, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 3 μηνών από 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο είναι μικτή σύμβαση (υπηρεσιών – προμηθειών), με 

κυρίαρχο χαρακτήρα αυτόν των προμηθειών. Στον ανάδοχο θα καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό 

τίμημα, μετά την έκδοση εκ μέρους του Τιμολογίου Πώλησης για τα προσκομιζόμενα υλικά στο οποίο θα 

περιλαμβάνεται ανηγμένα και η δαπάνη εγκατάστασής του επιτόπου των αντλιοστασίων και δεξαμενών 

του Δήμου. 

Ο προμηθευτής υπόκειται στις ισχύουσες εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και υποχρεώσεις προς 

τρίτους, δεδομένου ότι όλες οι δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου προσφοράς του 

αναδόχου, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Η προμήθεια  θα χρηματοδοτηθεί από  Δημοτικούς Πόρους  και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

Ο Δήμος Εμμ.Παππά διατηρεί ένα διευρυμένο δίκτυο ύδρευσης που εκτείνεται στο συνόλου των 

Κοινοτήτων του. Η υδροδότηση των καταναλωτών γίνεται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με 

τις κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδώσει κατά το παρελθόν τα δημοτικά συμβούλια των πρώην 

Καποδιστριακών δήμων Στρυμόνα και Εμμανουήλ Παππά και καθορίζουν τις σχέσεις ύδρευσης του Δήμου 

με τους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν την χορήγηση νερού καθώς και παρεπόμενα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές. Αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι Τεχνικές υπηρεσίες 

του Δήμου καθώς τόσο στον πρώην Δήμο Εμμανουήλ Παππά όσο και στον πρώην Δήμο Στρυμόνα δεν 

υπήρχε ΔΕΥΑ και όλο το δίκτυο ύδρευσης ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων οι οποίοι και το 

διαχειρίζονται μέχρι και σήμερα. 

Η ύδρευση των οικισμών γίνεται μέσω δεξαμενών οι οποίες βρίσκονται σε κατάλληλο υψόμετρο ώστε να 

είναι δυνατή η υδροδότηση των οικισμών με βαρυτικά δίκτυα. Η μεγάλη πλειοψηφία των δεξαμενών 

τροφοδοτείται από υδρευτικές γεωτρήσεις. Στα περισσότερα δημοτικά διαμερίσματα υπάρχει ένα 

σύνθετο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, που αποτελείται από δεξαμενές οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους 

και αρκετές γεωτρήσεις που τις τροφοδοτούν με πόσιμο νερό. Συγκεκριμένα στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά 

υπάρχουν οι ακόλουθες υποδομές δικτύου ύδρευσης (από τους 2 Καποδιστριακούς Δήμους που 

συνενώθηκαν): 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Εμμανουήλ Παππά 27 24 

Για τον έλεγχο του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης έχει εγκατασταθεί ένα σύστημα τηλεελέγχου  και 

τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων και των δεξαμενών ύδρευσης. 

Το σύστημα επιτηρεί και τηλεελέγχει τις γεωτρήσεις ύδρευσης,  τις  δεξαμενές που αποτελούν το συνολικό 

δικτύο υδροδότησης του  Εμμανουήλ Παππά. Ο κεντρικός υπολογιστής του συστήματος (στον οποίο είναι 

εγκατεστημένη η εφαρμογή SCADA για τη συλλογή των δεδομένων και τον τηλεχειρισμό του εξοπλισμού) 

βρίσκεται στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών ενώ η επικοινωνία των σημείων ελέγχου 

πραγματοποιείται ασύρματα, μέσω συστήματος VHF modem. Η παρούσα δράση προβλέπει κυρίως την 

αντικατάσταση του δικτύου επικοινωνίας (VHF modem) από ασύρματο ευρυζωνικό εξοπλισμό βάσης και 

τερματικών σημείων που λειτουργεί στην ζώνη συχνοτήτων των 5.4GHz και έχει δυνατότητα για μεταφορά 

δεδομένων πάνω από Ethernet πρωτόκολλο. 

Υφιστάμενη κατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου 

Οι πρώην Δήμοι Εμμανουήλ Παππά και Στρυμόνα υλοποίησαν έργα ανάπτυξης ασύρματων ευρυζωνικών 

δικτύων τοπικής πρόσβασης με στόχο την διασύνδεση κτιρίων δημοτικού ενδιαφέροντος με τον 

πλησιέστερο κόμβο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την επέκταση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

στους χρήστες των παραπάνω κτιρίων.  

Ταυτόχρονα, και οι δύο Δήμοι ανέπτυξαν δίκτυο παροχής ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και επισκέπτες της περιοχής με κύρια παρεχόμενη υπηρεσία την ελεύθερη πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο μέσω ασύρματων σημείων πρόσβασης (wi-fi hotspot). Τα εν λόγω δίκτυα υποστηρίζουν και 

υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης των πολιτών σε πραγματικό χρόνο μέσω καμερών και οθονών 

προβολής. 
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Η ανάπτυξη των παραπάνω δικτύων έγινε στα πλαίσια των προσκλήσεων 105 και 192 της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας (ΚτΠ) και διευρύνθηκε κατά το έργο Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την 

ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. Λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων των 

2.4GHz, 5.4GHz και με βάση τα τεχνολογικά πρότυπα 802.11 a/b/g/n καθώς και proprietary πρωτόκολλα 

του κατασκευαστικού οίκου MOTOROLA για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα. Η αρχιτεκτονική του δικτύου 

που έχει επιλεχθεί χαρακτηρίζεται ως  Modular παρέχοντας  την δυνατότητας επέκτασης του ώστε να 

δύναται να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες ενώ και ο κύριος κορμός του μπορεί να αναβαθμιστεί 

προσφέροντας υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων εφαρμόζεται 

πολυσημειακή σύνδεση με σημαντικό όφελος στην απόδοση και ελαχιστοποίηση παρεμβολών ενώ 

προκύπτει σημαντικό όφελος από την βέλτιστη χρήση του διαθεσίμου φάσματος.   Σε περιπτώσεις 

μεμονωμένων σημείων της Δημοτικής έκτασης που είχαν ανάγκη σύνδεσης με το Ασύρματο Ευρυζωνικό 

Δίκτυο χρησιμοποιήθηκε η δισημειακή σύνδεση με στόχο της ελαχιστοποίηση   του κόστους εγκατάστασης 

και διαχείρισης. 

 

 

Στην Εικόνα που ακολουθεί αποτυπώνεται η υφιστάμενη υποδομή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά σε 

επίπεδο ασύρματων δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης.  
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Το παρόν δίκτυο χαρακτηρίζεται από μια υβριδική κεντρικοποιημένη διαχείριση που προσφέρεται από 

έναν Cloud Based Wireless Lan  Controller καθώς και ενός SNMP based Real Time Network Scanner (NMS) 

όπου ελέγχουν και διαχειρίζονται το σύνολο του εξοπλισμού που απαρτίζουν την δομή του Ασύρματου 

Ευρυζωνικού Δικτύου.  

Υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Γεωτρήσεων – Δεξαμενών 
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Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά έχει ήδη από το 2006 και 2009 εγκαταστήσει ένα σύστημα 

τηλεπαρακολούθησης και τηλεελέγχου των αντλιοστασίων και των δεξαμενών ύδρευσης. Το σύστημα 

επιτηρεί και τηλεελέγχει 27 γεωτρήσεις ύδρευσης και 24 δεξαμενές Ο κεντρικός υπολογιστής του 

συστήματος (στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή SCADA για τη συλλογή των δεδομένων και τον 

τηλεχειρισμό του εξοπλισμού) βρίσκεται στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ η 

επικοινωνία των σημείων ελέγχου πραγματοποιείται ασύρματα (μέσω συστήματος VHF modem). Σε κάθε 

ένα σημείο του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (δεξαμενές – γεωτρήσεις) έχει εγκατασταθεί από μια 

κεντρική μονάδα συλλογής δεδομένων  (PLC) και μέσω ενός πομποδέκτη VHF modem 2way radio 

παρέχεται η δυνατότητα τόσο της μεταξύ τους επικοινωνίας καθώς κάθε Γεώτρηση και η Δεξαμενή που 

την συνοδεύει πρέπει βρίσκονται συνεχώς σε επικοινωνία,  όσο και προς το Κεντρικό Σύστημα Έλεγχου 

που βρίσκεται εγκατεστημένο στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται από τη στάθμη της δεξαμενής την οποία τροφοδοτούν, ενώ 

απαραίτητη προϋπόθεση εκκίνησης των αντλιών είναι η στάθμη της δεξαμενής από την οποία 

αναρροφούν να είναι εντός επιτρεπτών ορίων. 

Υφιστάμενο κέντρο ελέγχου 

Στον Δήμο Εμμ.Παππά σε servers στο κέντρο ελέγχου έχουν εγκατασταθεί οι εφαρμογές τηλεχειρισμού και 

συλλογής δεδομένων (εφαρμογή SCADA). Οι εφαρμογές είναι δύο τον αριθμό ως έχουν προκύψει από τις 

υλοποιήσεις του συστήματος  διαχείρισης της ύδρευσης το 2009 και 2015.  Οι εφαρμογές  έχουν 

αναπτυχτεί σε πακέτο λογισμικού γνωστού εμπορικού οίκου με την εφαρμογή του αντικειμενοστραφούς 

προγραμματισμού.  

Στις οθόνες των εφαρμογών εμφανίζονται με ρεαλιστικό τρόπο η δεξαμενή και η γεώτρηση κάθε 

δημοτικού διαμερίσματος. Σε ενεργά παράθυρα εμφανίζονται οι τιμές των μετρήσεων, στάθμης, πίεσης 

κλπ. Τα εικονίδια χρωματίζονται ανάλογα με την κατάσταση τους π.χ. αντλία πράσινη = λειτουργεί, αντλία 

κόκκινη = βλάβη. Στο κέντρο ελέγχου υπάρχει πομποδέκτης 25 watt, μέσω του οποίου γίνετε η 

επικοινωνία με όλα το σημεία.  

Καταγράφονται όλα τα αναλογικά μεγέθη σε αρχείο στον σκληρό δίσκο. Τα μεγέθη αυτά εμφανίζονται σε 

γράφημα και μπορούν να εκτυπωθούν στην μορφή αυτή. Από το κέντρο ελέγχου υπάρχει δυνατότητα 

αλλαγής διευθετοποίησης του δρόμου επικοινωνίας σημείου-προς-σημείο χωρίς την επέμβαση αλλαγής 

διεύθυνσης στη δεξαμενή ή την γεώτρηση.    

Αντικείμενο του έργου 

Η λειτουργία του συστήματος ύδρευσης στηρίζεται στην αδιάλειπτη επικοινωνία του κεντρικού 

συστήματος διαχείρισης (SCADA Server) ,όπου βρίσκεται εγκατεστημένος στις Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Δήμου Εμμ.Παππά, με το σύνολο των προς έλεγχο σημείων (Δεξαμενές, Γεωτρήσεις κ.τ.λ.). Κύρια η 

επικοινωνία σήμερα στηρίζεται στην VHF μετάδοση και λήψη μέσω των κατάλληλων modems που 

βρίσκονται σε κάθε σημείο του δικτύου της ύδρευσης καθώς και στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης. Το 

τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία των τερματικών 

σημείων και του κέντρου που οφείλονται σε αδιευκρίνιστες αιτίες αδυναμίας μετάδοσης των κυμάτων 

VHF και έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας του συστήματος τηλεπαρακολούθησης και 

τηλεελέγχου των εξωτερικών υδραγωγείων του Δήμου. Παράλληλα, με την πάροδο των ετών έχει 

διαπιστωθεί η αναμφισβήτητη υπεροχή του ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου έναντι αυτού της εκπομπής 

με χρήση ραδιοσυχνότητας επιπέδου VHF σε τομείς όπως κύρια η σταθερή μετάδοση  η δυνατότητα 
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απρόσκοπτης επικοινωνίας κ.α., όπου είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης 

του Δήμου.  

Βασικό μέλημα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου 

ύδρευσης και για αυτόν τον σκοπό θα προχωρήσει στην αποδέσμευση και χρήση του εξοπλισμού 

μετάδοσης VHF στα σημεία του δικτύου της ύδρευσης (Γεωτρήσεις – Δεξαμενές) και μετατροπή της 

επικοινωνίας στο σύνολό της σε αυτή του Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου.  

Στο παρόντα χρόνο λειτουργεί στον Δήμο εκτεταμένο Ευρυζωνικό Ασύρματο Δίκτυο διασύνδεσης των 

Κοινοτικών Καταστημάτων με το Δημαρχείο και θα πρέπει να επεκταθεί η δομή του ώστε να διευρυνθεί η 

κάλυψη που προσφέρεται σήμερα  για να γίνει δυνατή  η ένταξη σε αυτό των Δεξαμενών και Γεωτρήσεών 

που δεν καλύπτονται σήμερα. Για την υλοποίηση του δικτύου απαιτήθηκε, κατά την αρχική του 

εγκατάσταση, η χρήση αναμεταδοτών οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις εγκαταστάθηκαν σε δεξαμενές 

υδροδότησης των οικισμών (λόγω της ύπαρξης ηλεκτρικού ρεύματος και μεγάλου υψομέτρου που 

συντείνει στην αποφυγή παρεμβολών). 

Ταυτόχρονα με την επέκταση του ασύρματου δικτύου προς όλα τα σημεία του δικτύου ύδρευσης θα 

υπάρξει εγκατάσταση του σχετικού Ethernet module σε όλους τους πίνακες αυτοματισμού που είναι 

εφοδιασμένοι με  Κεντρική Μονάδα Συλλογής δεδομένων (PLC). Με αυτό τον τρόπο υπάρξει η δυνατότητα 

στα PLC να μπορούν να μεταδώσουν και να λάβουν δεδομένα δια μέσου του ασύρματου δικτύου και να 

επιτευχθεί η διασύνδεση των εφαρμογών Scada με το ασύρματο δίκτυο δεδομένων. 

Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζονται τα σημεία του δικτύου ύδρευσης καθώς και η τωρινή τους 

συνδεσιμότητα με το Ευρυζωνικό Ασύρματο Δίκτυο. 

Δεξαμενές 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
TOPIKH 

KOINOTHTA 
Χ Ψ 

ΕΧΕΙ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ 

ΣΗΜΕΡΑ 

Δ1 ΔΡΑΓΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟ 470561 4544020 ΌΧΙ 

Δ2 ΖΙΛΙ ΧΡΥΣΟ 471581 4546015 ΌΧΙ 

Δ3 ΓΡΑΝΤΙΣΚΟΣ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ 472707 4550324 ΝΑΙ 

Δ4 ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ 473543 4550884 ΌΧΙ 

Δ5 ΚΑΡΑΚΑΣ ΔΑΦΝΟΥΔΙ 479003 4544761 ΌΧΙ 

Δ6 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΟΥΔΙ 478383 4545648 ΝΑΙ 

Δ7 ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΑΝΩ ΔΑΦΝΟΥΔΙ 478527 4545835 ΌΧΙ 

Δ8 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 475576 4548305 ΌΧΙ 

Δ9 400ΑΡΑ ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ 470309 4549906 ΌΧΙ 

Δ10 
ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ-
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ 467520 4548317 ΌΧΙ 

Δ11 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ 469333 4549578 ΌΧΙ 

Δ12 ΜΠΟΥΖΙΑΡΟ ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ 469167 4549172 ΌΧΙ 

Δ13 ΓΗΠΕΔΟ ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ 468953 4548940 ΌΧΙ 

Δ14 ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑ 478638 4547388 ΌΧΙ 

Δ15 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 475382 4540806 ΝΑΙ 

Δ16 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 474091 4544088 ΝΑΙ 

Δ17 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 467012 4541270 ΝΑΙ 

Δ18 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΨΥΧΙΚΟ 468274 4538910 ΝΑΙ 
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Δ19 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 471540 4537400 ΝΑΙ 

Δ20 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ 470279 4539910 ΝΑΙ 

Δ21 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΘΕΛΙΝΟ 476234 4533992 ΝΑΙ 

Δ22 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ 465922 4537719 ΝΑΙ 

Δ23 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 465034 4544640 ΝΑΙ 

Δ24 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ 466962 4545609 ΌΧΙ 

 

Γεωτρήσεις 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
TOΠIKH 

KOINOTHTA 
Χ Ψ 

ΕΧΕΙ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ 

ΣΗΜΕΡΑ 

Γ1 ΑποθηκηΣτρατου Αγ.Πνευμα 471157 4549724 ΌΧΙ 

Γ2 ΝΕΑ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ 2019 Δαφνουδι 477518 4543900 ΌΧΙ 

Γ3 Δραγασια(Νεαγεωτ.) Εμμ.Παπας 476164 4548096 ΌΧΙ 

Γ4 Προς Λατομείο Μεταλλα-Συκ 476788 4548049 ΌΧΙ 

Γ5 Αλιγαράς Νέο Σουλι 467984 4549257 ΌΧΙ 

Γ6 Καουερ Νέο Σουλι 470750 4549746 ΌΧΙ 

Γ7 Αμμος Νέο Σουλι 467082 4548089 ΌΧΙ 

Γ8 Μυγδαλας Πενταπολη 474553 4542923 ΌΧΙ 

Γ9 Σουλναρα Πενταπολη 474778 4542694 ΌΧΙ 

Γ10 Νεα Γεώτρηση Χρυσο 470500 4543686 ΌΧΙ 

Γ11 Πιτσινιάκος Χρυσο 470919 4543294 ΌΧΙ 

Γ12 Προφ.Ηλιας Ν.Σκοπος 464117 4541816 ΌΧΙ 

Γ13 Τσιφλικι Ν.Σκοπος 466487 4541039 ΌΧΙ 

Γ14 
ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ Βαλτοτοπι 466097 4540743 ΌΧΙ 

Γ15 Αν.οικισμου Μεσοκώμη 470653 4539759 ΌΧΙ 

Γ16 ΓΕΩΤΡΗΣΗ 1 Μονοβρυση 466777 4545426 ΌΧΙ 

Γ17 ΓΗΠΕΔΟΥ Μονοβρυση 466827 4545057 ΌΧΙ 

Γ18 Γ3 Βαλτα Μονοβρυση 465533 4543725 ΌΧΙ 

Γ19 Π.Γεωτρηση1 Νεοχωρι 465191 4544403 ΌΧΙ 

Γ20 Γεωτρ.1,(Δρομος) Παραλιμνιο 471444 4537644 ΌΧΙ 

Γ21 ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 2019 Παραλιμνιο 472194 4538321 ΌΧΙ 

Γ22 Προφ.Ηλιας Πεθελινος 476192 4534141 ΌΧΙ 

Γ23 Δημ.Σχολειο Ψυχικο 468272 4539307 ΌΧΙ 

Γ24 Λαμπρι Ψυχικο 467773 4539225 ΌΧΙ 

Γ25 
Α/Δ Ν.Σουλίου Αγ.Πνευμα 470580 4548755 ΝΑΙ 

Γ26 
Α/Δ Δαφνουδίου Δαφνούδι 478383 4545648 ΝΑΙ 

Γ27 
Πρώην Δημαρχείο Ν.Σκοπού Νέος Σκοπός 467090 4541223 ΝΑΙ 

 

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του έργου είναι να διατηρηθεί η ομοιογένεια του 

Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου και να διατηρηθεί η λειτουργία διαχείρισης  που χρησιμοποιείται 
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σήμερα. Σε κάθε περίπτωση ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί στα 

υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης του ευρυζωνικού εξοπλισμού και της εφαρμογής SCADA .  

 

Επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού δικτύου 

Ο Δήμος Εμμ.Παππά προτίθεται να επεκτείνει την υποδομή του Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου ώστε να 

γίνει εφικτή η διασύνδεση των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, όπου δεν παρέχεται  η σύνδεση 

τους σε αυτό σήμερα. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τον βέλτιστο τρόπο επέκτασης του Ασύρματου 

Ευρυζωνικού Δικτύου έχοντας ως γνώμονα την δυνατότητα διασύνδεσης του συνόλου των  σημείων του 

δικτύου ύδρευσης σε αυτό. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κάτωθι 

πίνακες που παρέχονται στο σχετικό παράρτημα. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει ώστε να είναι 

απόλυτα συμβατός με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου καθώς και με τον Wireless Lan 

Controller όπου τα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στους πίνακες συμμόρφωσης.  

Οι προσφερόμενες συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν ένα πλήθος προχωρημένων χαρακτηριστικών όπως 

επιλογή συχνότητας εκπομπής σε διευρυμένο φάσμα της ζώνης των 5GHz (5150 - 5970 MHz) με βήμα των 

5MHz, υποστήριξη εικονικών δικτύων με δυνατότητα χρήσης προτεραιοτήτων, συγχρονισμό GPS για 

επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων κ.α.    

Ο εξοπλισμός θα λειτουργεί αποκλειστικά στο φάσμα λειτουργίας των 5GHz (5150 - 5970 MHz)  

αποσκοπώντας αφενός στην συμβατότητα με τον παρόντα εξοπλισμό αλλά και την ελάχιστη επίπτωση στα 

HotSpot που προσφέρει ο Δήμος σε πολίτες και επισκέπτες. Ο τρόπος διεύρυνσης του Ασύρματου 

Ευρυζωνικού Δικτύου θα πρέπει να στηρίζεται στις νεώτερες τάσεις υλοποίησης των Ασύρματων Δικτύων 

με χρήση πολυσημειακής σύνδεσης επί τω πλείστον ή διασημειακής ανά περίπτωση και όπου η χρήση 

πολυσημειακής δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα. 

Οι πολυσημειακές συνδέσεις θα υλοποιηθούν με χρήση σταθμού βάσης όπου θα λειτουργούν στην 

συχνότητα των 5GHz (5150 - 5970 MHz  θα συνοδεύονται από τομεακές κεραίες με κάλυψη κατ’ ελάχιστον 

90ο  και θα έχουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά (όπως επαναχρησιμοποίηση συχνότητας εκπομπής-

λήψης μέσω GPS συγχρονισμού, υποστήριξη εικονικών δικτύων με δυνατότητα χρήσης προτεραιοτήτων 

κ.α.). Κάθε σταθμός βάσης θα μπορεί να υποστηρίξει ευρύ αριθμό τερματικών σημείων  (άνω των 100) και 

απαραίτητα τόσο ο σταθμός βάσης όσο και τα τερματικά  θα πρέπει να διασυνδέονται με το παρόν 

σύστημα ελέγχου ασύρματου εξοπλισμού ( WLAN Controller). 

Οι διασημειακές συνδέσεις θα εφαρμοστούν στις περιπτώσεις όπου κρίνεται άστοχη η χρήση σταθμού 

βάσης (π.χ. στις περιπτώσεις ανάγκης διασύνδεσης μεμονωμένης δεξαμενής ή γεώτρησης). Θα 

χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός που έχει τον ρόλο του τερματικού (στις περίπτωση των διασημειακών 

ζεύξεων) και όμοια θα πρέπει να είναι εφικτή η διασύνδεση του με το παρόν σύστημα ελέγχου 

ασύρματου εξοπλισμού ( WLAN Controller). 

Παράλληλα στα πλαίσια δημιουργίας redundant λειτουργίας στο επίπεδο του ελεγκτή των ασύρματων 

συσκευών (Wlan Controller) θα πρέπει να προσφερθεί νέος απολυτά συμβατός προς τις συσκευές του 

υφιστάμενου δικτύου. O νέος ελεγκτής θα πρέπει να εγκατασταθεί στην υποδομή του Δήμου σε σημείο 

όπου θα υποδειχτεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς να δύναται να λειτουργήσει ως διαδικτυακή 

υπηρεσία (cloud based controller). Να προσφέρει υψηλή επεκτασιμότητα, άμεση αποτύπωση της 

κατάστασης του Δικτύου με χρήση γραφημάτων, στατιστικών κ.λ.π. Να συνδυάζει απλουστευμένη 

διαχείριση και δυνατότητα πολυεπίπεδης   παραμετροποίησης και να καλύπτει κάθε ανάγκη και 

προσδοκία για υψηλή απόδοση και άμεσο έλεγχο στο δίκτυο. Να παρέχει διαρκή υποστήριξη μέσω 
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αναβαθμίσεων που σκοπό έχουν να προσδώσουν  νέα χαρακτηριστικά με σκοπό την πιο ολοκληρωμένη 

εμπειρία διαχείρισης καθώς και ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών.   

Τέλος για την αδιάλειπτη και προστασία του εξοπλισμού θα εγκατασταθούν On-Line UPS σε σημεία του 

ασύρματου δικτύου που αποτελούν κόμβους. Συγκεκριμένα  τα σημεία αυτά αποτελούν ο Υ/Π Ν.Σκοπού, ο 

Α/Δ Ν.Σουλίου και ο Υ/Π Πεντάπολης.  

Συνολικά για την επέκταση του Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου θα πρέπει να προσφερθεί ο 

αναγραφόμενος επί του κάτωθι πίνακα εξοπλισμός 

 

 

 

 

 

Αναβάθμιση δικτύου διαχείρισης Δεξαμενών και Γεωτρήσεων 

Στην πλειοψηφία τους τα σημεία της ύδρευσης δεν διαθέτουν δυνατότητα αποστολής δεδομένων προς το 

Ευρυζωνικό Ασύρματο Δίκτυο. Για να γίνει εφικτή η σύνδεση των Κεντρικών Μονάδων Συλλογής 

δεδομένων (PLC) των δεξαμενών και των γεωτρήσεων που ελέγχουν το εξωτερικό δίκτυο της ύδρευσης με 

το Ευρυζωνικό Ασύρματο Δίκτυο, θα απαιτηθεί να αντικατασταθεί σε κάθε μία Κεντρική Μονάδα 

Συλλογής δεδομένων (PLC), που δεν είναι συνδεδεμένη με το Ευρυζωνικό δίκτυο, το τμήμα μετάδοσης της 

πληροφορίας από VHF σε αυτό τύπου Ethernet (συνολικά απαιτούνται 48).Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει 

το τμήμα της διασύνδεσης τύπου Ethernet καθώς και το απαιτητό connection serial module που επιτρέπει 

την σύνδεση αυτή σε κάθε PLC.  Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει εφικτή η σύνδεση των PLC στο Ευρυζωνικό 

δίκτυο κάνοντας χρήση ενσύρματης διασύνδεσης προς τερματικό σημείο του Ασύρματου Ευρυζωνικού 

Δικτύου. Τα νέα τερματικά σημεία του Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου θα εγκατασταθούν σε κάθε ένα 

σημείο του δικτύου ύδρευσης όπου σήμερα δεν παρέχουν σύνδεση προς αυτό. 

Στο κεντρικό σημείο ελέγχου του δικτύου της ύδρευσης λειτουργούν την συγκεκριμένη στιγμή δύο (2) 

διαφορετικές εκδόσεις λογισμικού (SCADA) που βρίσκονται εγκατεστημένες σε εξυπηρετητές του Δήμου. 

Προς βέλτιστη διαχείριση του συστήματος ελέγχου της ύδρευσης θα ενοποιηθούν σε μια έκδοση που θα 

προσφέρει αμεσότερη παρατήρηση και διαχείριση.   

Παράλληλα με τις πιο πάνω εργασίες θα απαιτηθεί η θωράκιση των συσκευών αυτοματισμού με 

αντικεραυνική προστασία σε είκοσι τέσσερις (24) πίνακες αυτοματισμού μιας και στο λοιπό σύνολο 

βρίσκονται ήδη εγκατεστημένες τέτοιες συσκευές προστασίας καθώς και προστασία αναλογικών θυρών 

πέντε (5) τον αριθμό. Προς ενεργοποίηση του συνόλου της δομής του δικτύου ύδρευσης θα απαιτηθεί η 

διάθεση πέντε (5) νέων PLC, καθώς και τεσσάρων νέων τροφοδοτικών, προς αντικατάσταση μη 

λειτουργικού εξοπλισμού.  

Τέλος θα πρέπει να προσφερθεί ένας νέος πίνακας αυτοματισμού για την λειτουργία της δεξαμενής 

‘Δραγασιά’ στο Χρυσό, πλήρης συμπεριλαμβανόμενου ενός PLC, τροφοδοτικού, αντικεραυνική προστασία 

δικτύου, προστασία αναλογικών σημάτων στάθμης και αισθητήρων πίεσης. Θα φέρει επίσης συσκευές 

Περιγραφή  Ποσότητα 

Σταθμός Βάσης διασημειακής σύνδεσης  8 

Τομεακές Κεραίες  8 

Τερματικές συσκευές  46 

Wlan Controller  1 

UPS OnLine  3 
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μέτρησης των αμπέρ και μονάδα επικοινωνίας Ethernet Module. Τα παραπάνω εξαρτήματα του πίνακα 

που θα προσφερθούν θα πρέπει να διαθέτουν  κοινές προδιαγραφές με τα υπόλοιπα του ιδίου  είδους. 

Συνολικά για την αναβάθμιση και ενεργοποίηση του δικτύου ύδρευσης απαιτείται η προμήθεια του 

κάτωθι  εξοπλισμού  

 

 

 

 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

- Ισχύουσες διατάξεις 

Η διαδικασία ανάθεσης και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 καθώς και του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ/2006 Ν.3463/06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή  Ποσότητα 

Ethernet module (συμπ. σειριακή θύρα)  48 

Αντικεραυνικά Πινάκων  24 

Προστασία Αναλογικών  5 

Τροφοδοτικά  4 

PLC  5 

Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης  1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τους ακόλουθους πίνακες προφερόμενου 
εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών καθώς και τους Πίνακες συμμόρφωσης με τις λειτουργικές 
απαιτήσεις του εξοπλισμού.  
 

 

Εξοπλισμός ασύρματων ζεύξεων – βάση εξωτερικού χώρου 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Γενικά    

1.1  Αριθμός Μονάδων 8   

1.2  
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ 
  

1.3  Να είναι εξωτερικού χώρου. NAI   

1.4  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να 
μπορεί να ενσωματωθεί στα 
υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης των 
συσκευών ασύρματου δικτύου του 
Δήμου. 

ΝΑΙ 

  

2  Χαρακτηριστικά RF    

2.1  RF Band 5.470–5.725 MHz NAI   

2.2  Physical Layer 2x2 MIMO/OFDM NAI   

2.3  
Οι συσκευές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τη συχνότητα των 5GHz 
για την διασύνδεση τους 

ΝΑΙ 
  

2.4  
Εύρος καναλιού λειτουργίας 5,10,20,40 
MHz  

NAI 
  

2.5  
Μεταβλητή επιλογή απόστασης 
καναλιών. Να αναφερθεί το βήμα. 

NAI 
  

2.6  
Modulation levels: MCS0 (BPSK) to 
MCS15 (64QAM) 

NAI  
  

2.7  Εξωτερική αφαιρούμενη κεραία Sector NAI   

2.8  
Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός 
συνδεόμενων τερματικών συσκευών. 

≥ 100 
  

2.9  
Διασύνδεση υποχρεωτικά με το 
σύστημα ελεγκτών (Wifi controller) των 
συσκευών ασύρματης πρόσβασης.  

NAI 
  

3  Διεπαφές    

3.1  
Σύνδεση με ενσύρματο δίκτυο 
δεδομένων  

≥ 1 LAN port 
100/1000  

BASE-T 
Ethernet 

  

4  Περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά    

4.1  
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας της 
βάσης 

≥ 50
o
C 

  

4.2  Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  ≤ -25
o
C   

4.3  Προστασία IP55 ΝΑΙ   

5  
Χαρακτηριστικά δικτύου, ασφάλειας 
και διαχείρισης 

 
  

5.1  Kρυπτογράφηση 128bit AES NAI   

5.2  
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα IpV4, 
UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, 
SSH, IGMP Snooping 

NAI 
  

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ





 

Σελίδα 46 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

5.3  
Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά 
διαχείρισης HTTPs, SNMPv2c, SSH 

NAI 
  

5.4  Υποστήριξη VLAN 802.1Q NAI   

5.5  

Υποστήριξη χαρακτηριστικών Quality of 
Service με τουλάχιστον τρία επίπεδα 
προτεραιότητας με ταυτόχρονη 
δυνατότητα ταξινόμησης πακέτων 

ΝΑΙ 

  

5.6  
Υποστήριξη χαρακτηριστικών Quality of 
Service με υποστήριξη αναγνώρισης 
Vlan ID 

ΝΑΙ 
  

6  Άλλα χαρακτηριστικά    

6.1  Δυνατότητα στήριξης σε ιστό ΝΑΙ   

6.2  Βάρος βάσης ≤ 1kg   

 

 

Εξοπλισμός ασύρματων ζεύξεων – τερματικών εξωτερικού χώρου 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1  Γενικά    

1.1  Αριθμός Μονάδων 46   

1.2  
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ 
  

1.3  Να είναι εξωτερικού χώρου. NAI   

1.4  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να 
μπορεί να ενσωματωθεί στα 
υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης των 
συσκευών ασύρματου δικτύου του 
Δήμου. 

ΝΑΙ 

  

2  Χαρακτηριστικά RF    

2.1  RF Band 5.470–5.725 MHz NAI   

2.2  Physical Layer 2x2 MIMO/OFDM NAI   

2.3  
Οι συσκευές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τη συχνότητα των 5GHz 
για την διασύνδεση τους 

ΝΑΙ 
  

2.4  
Εύρος καναλιού λειτουργίας 5,10,20,40 
MHz  

NAI 
  

2.5  
Μεταβλητή επιλογή απόστασης 
καναλιών. Να αναφερθεί το βήμα. 

NAI 
  

2.6  
Modulation levels: MCS0 (BPSK) to 
MCS15 (64QAM) 

NAI  
  

2.7  Ενσωματωμένη κεραία με κέρδος  ≥ 15dBi   

2.8  
Διασύνδεση υποχρεωτικά με το 
σύστημα ελεγκτών (Wifi controller) των 
συσκευών ασύρματης πρόσβασης.  

NAI 
  

3  Διεπαφές    

3.1  
Σύνδεση με ενσύρματο δίκτυο 
δεδομένων  

≥ 1 LAN port 
100/1000  

BASE-T 
Ethernet 

  

4  
Χαρακτηριστικά δικτύου, ασφάλειας 
και διαχείρισης 

 
  

4.1  Kρυπτογράφηση 128bit AES NAI   

4.2  
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα IpV4, 
UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, 

NAI 
  

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ





 

Σελίδα 47 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

SSH, IGMP Snooping 

4.3  
Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά 
διαχείρισης HTTPs, SNMPv2c, SSH 

NAI 
  

4.4  Υποστήριξη VLAN 802.1Q NAI   

4.5  

Υποστήριξη χαρακτηριστικών Quality of 
Service με τουλάχιστον τρία επίπεδα 
προτεραιότητας με ταυτόχρονη 
δυνατότητα ταξινόμησης πακέτων 

ΝΑΙ 

  

4.6  
Υποστήριξη χαρακτηριστικών Quality of 
Service με υποστήριξη αναγνώρισης 
Vlan ID 

ΝΑΙ 
  

5  Άλλα χαρακτηριστικά    

5.1  Δυνατότητα στήριξης σε ιστό ΝΑΙ   

5.2  Βάρος βάσης ≤ 2.5kg   

5.3  Προστασία IP55 ΝΑΙ   

 

Τομεακή Κεραία Ασύρματης Βάσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Αριθμός Μονάδων 7   

2.  Κατασκευαστής κεντρικής μονάδας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ                  
(να αναφερθεί) 

  

3.  Μοντέλο συσκευής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ                  
(να αναφερθεί) 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.  Πόλωση οριζόντια και κάθετη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   

5.  Κέρδος κεραίας >17 dBi   

6.  Eύρος συχνοτήτων λειτουργίας Από 4,95GHz 
έως 5,95GHz , 

  

7.  Δύο σύνδεσμοι τύπου RPSMA ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ                     

8.  Κάλυψη 90
0 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ                     

9.  Υποστήριξη επαναχρησιμοποίησης 
συχνότητας τύπου ΑΒΑΒ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ                     

 

Σύστημα αδιάλειπτης παροχής (UPS) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Αριθμός Μονάδων 3   

2.  Κατασκευαστής κεντρικής μονάδας ΝΑΙ                  
(να αναφερθεί) 

  

3.  Μοντέλο συσκευής ΝΑΙ                     
(να αναφερθεί) 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.  Τοποθέτηση τύπου Tower ΝΑΙ      

5.  Ισχύς εξόδου  1000VΑ   

6.  Συντελεστής ισχύς εξόδου 0.9   

7.  Μπαταρίες 2Χ12V 9A ΝΑΙ      

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ





 

Σελίδα 48 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

8.  Οθόνη ενδείξεων τύπου LCD ΝΑΙ      

9.  Λειτουργία Auto Restard ΝΑΙ      

 

 

 

Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (PLC) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Αριθμός Μονάδων 5   

2.  Κατασκευαστής κεντρικής μονάδας ΝΑΙ                    (να 
αναφερθεί) 

  

3.  Μοντέλο συσκευής ΝΑΙ                    (να 
αναφερθεί) 

  

4.  Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να 
μπορεί να ενσωματωθεί στα 
υφιστάμενα συστήματα SCADA 
του Δήμου. 

ΝΑΙ    

  

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ 

5.  Αριθμός Ψηφιακών εισόδων ≥6   

6.  Αριθμός εισόδων με δυνατότητα 
ρύθμισης τους ως ψηφιακές ή 
αναλογικές 

2 
  

7.  Τύπος ψηφιακών εισόδων pnp ή npn    

8.  Ονομαστική Τάση εισόδου  24VDC   

9.  Χρόνος Απόκρισης ≤30mSec   

10.  Ανάλυση 16-bit   

11.  Συχνότητα ≥ 5kHz   

12.  Αριθμός εισόδων με δυνατότητα “High 
speed counter” 

2   

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΞΟΔΟΙ 

13.  Αριθμός Ψηφιακών εξόδων 6   

14.  Τύπος εξόδων relay   

15.  Ρεύμα εξόδου έως 5Α   

16.  Τάση εξόδου 250VAC / 24VDC   

17.  Ελάχιστο φορτίο 1mA@5VDC   

18.  Χρόνος Απόκρισης ≤15mS   

ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ 

19.  Αριθμός Αναλογικών  εισόδων ≥2   

20.  Τουλάχιστον μία (1) αναλογική 
είσοδος με σήμα εισόδου 0-20mA  

ΝΑΙ      

21.  Τουλάχιστον μία (1) αναλογική 
είσοδος με σήμα εισόδου 0-10VDC 

ΝΑΙ      

22.  Ανάλυση εισόδου @0-20mA ΝΑΙ   (Να αναφερθεί)   

23.  Ανάλυση εισόδου @0-10VDC ΝΑΙ   (Να αναφερθεί)   

24.  Conversion time ≤30mSec   

25.  Ακρίβεια ≤±5%   

DISPLAY 

26.  Τύπος Οθόνης STN LCD   

27.  Μέγεθος Οθόνης 2lines / 16 characters   

28.  Δυνατότητα ανάγνωσης σε σκοτάδι ΝΑΙ      

29.  Να αναφερθεί το μέγεθος των 
χαρακτήρων 

ΝΑΙ      

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

30.  Αριθμός πλήκτρων ≥10   

31.  Αριθμός πλήκτρων ρυθμιζόμενων από 
το χρήστη  

≥5   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ





 

Σελίδα 49 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

32.  Αριθμός υποστηριζόμενων διεπαφών 
επικοινωνίας HMI 

≥50   

33.  Να αναφερθεί η διαδικασία 
προγραμματισμού των μονάδων 

ΝΑΙ      

34.  Να αναφερθούν τα απαραίτητα 
add-on για τον προγραμματισμό 
εφόσον απαιτούνται.  

ΝΑΙ      

35.  Ladder code memory ≥16K   

ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

36.  Επικοινωνία μέσω διεπαφής 
RS232 ή  RS485 

ΝΑΙ   (Να 
αναφερθεί) 

  

37.  Να αναφερθεί ο τρόπος 
επικοινωνίας (ενσωματωμένες 
θύρες ή εξωτερικές add on θύρες) 

ΝΑΙ      

38.  Ταχύτητα δεδομένων (Baud rate) ΝΑΙ   (Να 
αναφερθεί) 

  

39.  Γαλβανική απομόνωση στη θύρα ΝΑΙ      

40.  Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω 
SMS  

ΝΑΙ      

41.  Αποστολή SMS σε περισσότερα 
από 5 προεπιλεγμένα νούμερα  

ΝΑΙ   (Να 
αναφερθεί ο 

αριθμός ) 

  

42.  Μέγεθος μηνύματος SMS 1K   

43.  Δυνατότητα υποστήριξης 
πρωτοκόλλου MODBUS 

ΝΑΙ      

44.  Δυνατότητα υποστήριξης 
απομακρυσμένης πρόσβασης  

ΝΑΙ      

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

45.  Κιβώτιο στέγασης της συσκευής 
και όλων των περιφερειακών για 
χρήση σε εξωτερικό χώρο  

ΝΑΙ   (Να 
αναφερθούν 

διαστάσεις και 
υλικό 

κατασκευής) 

  

46.  Τροφοδοσία  24VDC   

47.  Κατανάλωση (τυπική) ≤ 3W   

48.  Υποστήριξη RTC ΝΑΙ      

49.  Battery back up (έτη) ≥6   

50.  Θερμοκρασία Λειτουργίας 0
ο
 έως 50

ο 
 C   

51.  Σχετική υγρασία Λειτουργίας 
(non – condensing)  

10% - 95%    

52.  Αντοχή (μετά την τοποθέτηση σε 
panel) 

IP65/NEMA4X   

53.  Πιστοποίηση CE  ΝΑΙ      

54.  ISO 9001 κατασκευαστή ΝΑΙ      

 

Επέκταση Κεντρικής Μονάδας για διασύνδεση με το ασύρματο  ευρυζωνικό δίκτυο 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Αριθμός Μονάδων 48   

2.  Κατασκευαστής κεντρικής μονάδας ΝΑΙ                     
(να αναφερθεί) 

  

3.  Μοντέλο συσκευής ΝΑΙ                     
(να αναφερθεί) 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.  Αριθμός Θυρών RS 232 – Serial Port 1    

5.  10/100 Base-T Ethernet (Auto detection) ΝΑΙ      

6.  Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα : TCP, UDP, 
IP, ARP, ICMP, IGMP, MAC, DHCP, PPPoE, 
DNS 

ΝΑΙ      

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ





 

Σελίδα 50 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

7.  Serial line format : 8-N-1, 8-O-1, 8-E-1, 7-
O-1, 7-E-1 

ΝΑΙ      

8.  Serial flow control : None, XON/XOFF, 
CTS/RTS 

ΝΑΙ      

9.  Serial Transmission Speed 1200bps ~ 
200Kbps 

  

10.  Δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού 
και παραμετροποίησης εξ αποστάσεως 

ΝΑΙ      

11.  Να αναφερθούν τα όρια λειτουργίας ως 
προς τη θερμοκρασία και την υγρασία 

ΝΑΙ      

12.  Να αναφερθεί η τροφοδοσία της 
συσκευής 

ΝΑΙ   
 

  

13.  ISO 9001 κατασκευαστή ΝΑΙ      

 

 

Αντικεραυνική προστασία πίνακα αυτοματισμού 220 vac 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Αριθμός Μονάδων 5   

2.  Κατασκευαστής κεντρικής μονάδας ΝΑΙ                     
(να αναφερθεί) 

  

3.  Μοντέλο συσκευής ΝΑΙ                     
(να αναφερθεί) 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.  Εκφόρτιση υπερέντασης 70kA   

5.  Ονομαστική τάση AC400V ΝΑΙ      

6.  Μέγ. συνεχής τάση AC440V ΝΑΙ      

7.  Μέγ. διατομή στερεού αγωγού16mm² ΝΑΙ      

8.  Μέγ. διατομή εύκαμπτου αγωγού16mm² ΝΑΙ      

9.  Επίπεδο προστασίας τάσης1,5kV ΝΑΙ      

 

 

Προστασία Αναλογικών Σημάτων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

10.  Αριθμός Μονάδων 5   

11.  Κατασκευαστής κεντρικής μονάδας ΝΑΙ                     
(να αναφερθεί) 

  

12.  Μοντέλο συσκευής ΝΑΙ                     
(να αναφερθεί) 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

13.  Μέγιστη αντίσταση ανά καλώδιο/σήμα 20 Ω   

14.  Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας -18   

15.  Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας +55   

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ





 

Σελίδα 51 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

16.  Είσοδος αναλογικού αισθητήρα 4 - 20 mA   

17.  Έξοδος  αναλογικού αισθητήρα 4 - 20 mA   

18.  Στεγανοποίηση IP 22 ΝΑΙ      

 

 

Τροφοδοτικό Πίνακα 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Αριθμός Μονάδων 4   

2.  Κατασκευαστής κεντρικής μονάδας ΝΑΙ                    
(να αναφερθεί) 

  

3.  Μοντέλο συσκευής ΝΑΙ                     
(να αναφερθεί) 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.  Τάση εισόδου  85-264VAC   

5.  Τάση εξόδου  27,6v   

6.  Ισχύς εξόδου 1,4Α   

7.  Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα. ΝΑΙ      

 

Πίνακας Αυτοματισμού  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Αριθμός Μονάδων 1   

2.  Κατασκευαστής κεντρικής μονάδας ΝΑΙ                  
(να αναφερθεί) 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.  Διαστάσεις 80Χ80Χ25   

 

 

 

        ….. / 05/2019 

         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

          (σφραγίδα – υπογραφή) 

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ





 

Σελίδα 52 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Προς:  Δήμο Εμμανουήλ Παππά 
Τ.Κ. Χρυσού, Τ.Κ. 62046 

 
Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου:  

Τόπος, Ημερομηνία:  ……..,  ../../2019 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

  Εξοπλισμός         

1.  Ασύρματη ζεύξη – βάση εξωτερικού χώρου 8 τεμ 1200,00 9600,00 

2.  Τομεακή Κεραία Ασύρματης Βάσης 8 τεμ 400,00 3200,00 

3.  Ασύρματη ζεύξη – τερματικά εξωτερικού χώρου 46 τεμ 325,00 14950,00 

4.  Σύστημα αδιάλειπτης παροχής (UPS) 3 τεμ 700,00 2100,00 

5.  
Επέκταση Κεντρικής Μονάδας για διασύνδεση με το 
ασύρματο  ευρυζωνικό δίκτυο (συμπ. σειριακή θύρα) 

48 τεμ 280,00 13440,00 

6.  Αντικεραυνικά Πινάκων Αυτοματισμού 220 vac 24 τεμ 50,00 1200,00 

7.  Προστασία Αναλογικών Σημάτων 5 τεμ 80,00 400,00 

8.  Τροφοδοτικό πίνακα αυτοματισμού 4 τεμ 70,00 280,00 

9.  Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (PLC) 5 τεμ   240,00  1200,00 

10.  Πίνακας Αυτοματισμού Πλήρης 1 τεμ   2017,09  2017,09 

 ΣΥΝΟΛΟ   48.387,09 

ΦΠΑ 24% 11612,90 

 ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ  60000,00    

 

Παρατηρήσεις 

- Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

- Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορείς να προσθέσει στον παραπάνω πίνακα οικονομικής (εξοπλισμός/ 

υπηρεσίες) οποιοδήποτε άλλο προϊόν/ υπηρεσία θεωρεί απαραίτητο για την κάλυψη των λειτουργιών 

της προσφερόμενης λύσης του.                    

                    
         Ο Προσφέρων 

 

 

                            (Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 

ΑΔΑ: 68Η4ΩΡΩ-Ω5Ψ
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