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Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 

• Του Ν 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α). 

• Της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 
185/Β) 

• Του Ν 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
68/Α).  

• Του Ν 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α). 

• Του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

• Του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α). 

• Του άρθρου 26 του Ν 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις κ.λ.π.» 
(ΦΕΚ 226/Α). 

• Του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
• Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

• Την υπ’ αριθµ. 154/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
δέσµευσης πιστώσεων για την εν λόγω προµήθεια. 

     ●   Την υπ’αριθµ. 160/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την  
          οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι 
          διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 
 
Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε κριτήριο κατακύρωσης 
την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά για το «Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα 
Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου Αµαρουσίου» (Προµήθεια – Εγκατάσταση), 
προϋπολογισµού € 232.101,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%), σύµφωνα 
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µε την υπ’ αριθµ.31/2012 Μελέτη του Τµήµατος Μελετών της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εξής : 
 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Α1. Περιβάλλον του Έργου 
Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου 
Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει ως ΑΠΟΣΤΟΛΗ του να υπηρετεί µε αξιόπιστο και 
φιλικό τρόπο τους πολίτες, µε τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα, 
άµεσα και σύντοµα, µε εντιµότητα, µε όρους απόλυτης διαφάνειας και 
σεβασµού των νοµικών προϋποθέσεων, εισάγοντας παράλληλα νέες 
πρωτοποριακές υπηρεσίες µε το µικρότερο δυνατό κόστοςτόσο για αυτόν, 
όσο και για τους πολίτες, χρησιµοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις 
τεχνολογίες αιχµής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινουδυναµικού του. 
Γιατί το ΟΡΑΜΑ της δηµοτικής αρχής και του ∆ήµου για την πόλη του 
Αµαρουσίου είναι: 
 

• η βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών, 

• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

• η προστασία µε συγκεκριµένα µέτρα και η ανάπτυξη του 
περιβάλλοντος, 

• ο ενεργειακός προγραµµατισµός, 

• η οικονοµική ανάπτυξη της πόλης, και 

• η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη του Αµαρουσίου ως κοµβικού 
προορισµού για επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τουρισµό, για 
συµµετοχή στις πολιτιστικές του εκδηλώσεις, για δραστηριοποίηση στις 
αθλητικές του διοργανώσεις, αλλά και για αναψυχή. 

 

Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) 

Σήµερα τα προβλήµατα, που παρουσιάζονται στην περιοχή του Αµαρουσίου  
είναι  
Το Υποβαθµισµένο Φυσικό και ∆οµηµένο Περιβάλλον 
Το κεντρικό τµήµα της πόλης υποβαθµίζεται συστηµατικά τις ώρες αιχµής 
λόγω αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου, δηµιουργώντας δυσκολίες στην 
κινητικότητα εποχούµενων και πεζών κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και 
αύξηση των ρύπων των αυτοκινήτων.  Το πρόβληµα επιτείνεται κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες και ειδικά τα Σαββατοκύριακα, όταν η πόλη υποδέχεται 
χιλιάδες επισκέπτες. 
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Το Κυκλοφοριακό 
Τις ώρες αιχµής η κατάσταση στις κύριες οδικές αρτηρίες του Αµαρουσίου 
είναι πολύ άσχηµη από πλευράς κυκλοφοριακού.  Το Μαρούσι επιβαρύνεται, 
εκτός από τους κατοίκους του, και από την ύπαρξη πολλών χώρων εργασίας 
εντός των ορίων του.  Κατά συνέπεια, τις ώρες άφιξης και αποχώρησης από 
τους χώρους εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλά οχήµατα που µποτιλιάρουν 
τους κεντρικούς δρόµους και δυσχεραίνουν την κίνηση όλων των οχηµάτων.   
Παρά την ύπαρξη δηµοτικών Parking Πρόβληµα, η επάρκεια σε χώρους 
στάθµευσης παραµένει άλυτο πρόβληµα. 
Η  Εµπορική Κίνηση  
Η πόλη του Αµαρουσίου, αποτελεί το εµπορικό κέντρο της ευρύτερη 
περιοχής, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει συγκριτικά έντονη εµπορική κίνηση.  
Ωστόσο, η τελευταία παρουσιάζει κάµψη που οφείλεται –εκτός της 
οικονοµικής συγκυρίας- και στη δυσκολία πρόσβασης στο κέντρο της πόλης 
λόγω κυκλοφοριακού και ανεπάρκειας χώρων στάθµευσης.   
Η Ενίσχυση της  ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας 
Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει πλούσιο δίκτυο δηµόσιων συγκοινωνιών.  Εντός 
των ορίων του λειτουργούν: 

1. Οι σταθµοί ΗΣΑΠ: «Μαρούσι», «Ειρήνη» και «Νερατζιώτισσα» 
2. ο σταθµός του προαστιακού «Νερατζιώτισσα» 
3. αστικά λεωφορεία 
4. δηµοτικά λεωφορεία 

Παρ’ όλα αυτά, λόγω τόσο της αυξηµένης κινητικότητας όσο και της µεγάλης 
έκτασης του ∆ήµου Αµαρουσίου (περίπου 13 χιλιάδες στρέµµατα), υπάρχει 
πολύς κόσµος που επιµένει να χρησιµοποιεί ιδιωτικό όχηµα, εν µέρει λόγω 
έλλειψης της δυνατότητας κάλυψης του πρώτου ή τελευταίου «χιλιόµετρου» 
της µετακίνησής του.   

Α2. Αντικείµενο, Στόχοι και Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας τουΈργου 
Α2.1 Αντικείµενο του Έργου 

Η πράξη αφορά στην εισαγωγή αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος ∆ιάθεσης 
Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Bike Sharing) στον ∆ήµο Αµαρουσίου, το οποίο: 

• θα αποτελέσει ένα αποδοτικό και προσιτό σύστηµα δηµόσιας 
µεταφοράς 

• θα προωθήσει τη βιώσιµη αστική κινητικότητα 
• θα αναβαθµίσει το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον (µείωση 

κυκλοφοριακού φόρτου, εισαγωγή σε επιλεγµένα σηµεία Σταθµών 
Ενοικίασης µε φιλικά περιβαλλοντικές τεχνολογίες και αισθητική 
που αναβαθµίζει το δοµηµένο αστικό περιβάλλον) 

• θα αναβαθµίσει την ποιότητα της ζωής της πόλης, µειώνοντας τους 
ρύπους και την ηχορρύπανση και αυξάνοντας την ασφάλεια των 
µετακινήσεων 

• θα µειώσει το κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό πρόβληµα του 
κέντρου Αµαρουσίου 

• θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 
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Τονίζεται ότι τα Συστήµατα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων γνωρίζουν ιδιαίτερη 
ανάπτυξη ανά τον κόσµο τα τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα η ποδηλατική 
κοινότητα της πόλης να τα ζητάει όλο και πιο έντονα. 

Το Σύστηµα θα αποτελείται από Σταθµούς (όπου θα βρίσκονται τα 
ποδήλατα), ποδήλατα (θα είναι πόλης, ανθεκτικά και ειδικά σχεδιασµένα ώστε 
να είναι εµφανώς αναγνωρίσιµα) και την Εφαρµογή (το λογισµικό που 
χρησιµοποιείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήµατος). 

Α2.1.1 Ορισµοί 

Σύστηµα  

Με τον όρο Σύστηµα νοείται η συνολική λύση για την παροχή της υπηρεσίας 
των κοινόχρηστων ποδηλάτων από τον ∆ήµο Αµαρουσίου προς τους δηµότες 
και επισκέπτες του.  Το Σύστηµα περιλαµβάνει ειδικούς σταθµούς, ειδικά 
σχεδιασµένα ποδήλατα, την εφαρµογή που επιτρέπει την ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών δεδοµένων που απαιτείται για τη λειτουργία του και τη σήµανσή 
του (την οπτική του ταυτότητα: λογότυπος, γραφιστική απεικόνιση). 

Σταθµός 

Με τον όρο Σταθµός νοείται το φυσικό µέσο όπου βρίσκονται κλειδωµένα τα 
ποδήλατα και διαθέτει την τεχνολογική υποδοµή που επιτρέπει την 
ταυτοποίηση αλλά και την εγγραφή του χρήστη µε σκοπό τη χρήση του 
Συστήµατος.  Ο Σταθµός περιλαµβάνει τις θέσεις κλειδώµατος των 
ποδηλάτων και ειδική οθόνη που παρέχει πληροφορίες για το Σύστηµα 
(διαθεσιµότητα ποδηλάτων, θέσεις σταθµών, τυχόν χρεώσεις, τηλέφωνα 
επικοινωνίας κ.α.) 

Ποδήλατο 

Με τον όρο Ποδήλατο νοείται το ειδικά σχεδιασµένο ποδήλατο πόλης που 
χρησιµοποιείται στα πλαίσια του Συστήµατος.  Φέρει ειδικά χαρακτηριστικά 
και είναι εµφανώς αναγνωρίσιµο. 

Ταυτότητα 

Με τον όρο Ταυτότητα του Συστήµατος εννοείται το όνοµα, το χαρακτηριστικό 
χρώµα και οι άλλες διαστάσεις της αισθητικής του που είναι εµφανείς σε κάθε 
επαφή των χρηστών µε το Σύστηµα.  Στόχος της Ταυτότητας είναι η άµεση 
αναγνωρισιµότητα των συστατικών του Συστήµατος (Σταθµοί – Ποδήλατα – 
Εφαρµογή – Κάρτα Μέλους), το να παραπέµπει αισθητικά στην εικόνα του 
∆ήµου και να ενσωµατώνεται αποτελεσµατικά στο οικείο φυσικό περιβάλλον. 

Εφαρµογή 

Με τον όρο Εφαρµογή νοείται το λογισµικό που χρησιµοποιείται για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήµατος.  ∆ιαθέτει διεπαφή για επικοινωνία 
τόσο µε τον χρήστη, (για εγγραφή στο Σύστηµα και την παροχή πληροφοριών 
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επ’ αυτού) όσο και µε τον διαχειριστή του (για παροχή πληροφοριών που 
σχετίζονται µε την εύρυθµη λειτουργία του (αναφορές βλαβών) και την 
εξαγωγή αναφορών (διαδροµές ανά ηµέρα, µέση διάρκεια κ.ο.κ.)). 

Α2.1.2 Περιγραφή Υπηρεσιών 

Εγγραφή  

Για τη χρησιµοποίηση των κοινόχρηστων ποδηλάτων θα απαιτείται ο χρήστης 
να έχει εγγραφεί ως συνδροµητής.  Ο χρήστης, επίσης, θα απαιτείται να 
ταυτοποιείται στον Σταθµό κάθε φορά που θα πηγαίνει να παραλάβει ένα 
ποδήλατο.   Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει στον ∆ήµο 
ότι θα γνωρίζει ανά πάσα στιγµή ποιος χρήστης έχει ποιο ποδήλατο. 

Ο χρήστης θα µπορεί να επιλέγει να εγγραφεί στο Σύστηµα είτε λαµβάνοντας 
µία κάρτα µέλους από συγκεκριµένα σηµεία που θα οριστούν από τον ∆ήµο 
είτε λαµβάνοντας κωδικό πρόσβασης και συνθηµατικό από τον Σταθµό 
διάθεσης των ποδηλάτων ή από το ∆ιαδίκτυο.  Σε κάθε περίπτωση θα 
χρησιµοποιείται µια αξιόπιστη και ασφαλής µέθοδος ταυτοποίησης.  

Ανάλογα µε την περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1 Ηλεκτρονικές Αιτήσεις 

Ο χρήστης προσπελαύνει την Εφαρµογή είτε µέσω ∆ιαδικτύου είτε από τον 
Σταθµό και ενηµερώνεται τόσο για τα βασικά στοιχεία του Συστήµατος 
(τοποθεσία Σταθµών, χρεώσεις κ.λπ.) όσο και για τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη χρήση του, οι οποίες αναφέρονται σε ειδικό συµβόλαιο 
Όρων Χρήσης του Συστήµατος.  Εάν ο χρήστης  κάνει αποδεκτούς τους 
Όρους Χρήσης, του ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία για την εγγραφή 
του.  Ο χρήστης συµπληρώνει τα στοιχεία του και η εγγραφή ολοκληρώνεται 
είτε µε την παροχή από το Σύστηµα του µοναδικού κωδικού χρήστη και 
συνθηµατικού, είτε µε την παραλαβή της κάρτας µέλους του Συστήµατος από 
προκαθορισµένα σηµεία (ΚΕΠ ή/και άλλο). 

2 Έντυπες Αιτήσεις 

Ο χρήστης πηγαίνει σε προκαθορισµένα σηµεία (ΚΕΠ ή/και άλλο) όπου 
συµπληρώνει και υπογράφει την αίτηση, αποδεχόµενος τους σχετικούς όρους 
Χρήσης του Συστήµατος. Όταν η αίτηση συµπληρώνεται στα προκαθορισµένα 
σηµεία, µε την εγγραφή ο χρήστης παραλαµβάνει την «ταυτότητά του» ως 
προς το Σύστηµα (κάρτα µέλους ή κωδικός χρήστη και συνθηµατικά).  

Χρήση 

Ο χρήστης πηγαίνει στον Σταθµό, ταυτοποιείται και το Σύστηµα του 
ελευθερώνει ένα από τα διαθέσιµα ποδήλατα. Το Ποδήλατο µπορεί να 
επιστραφεί σε οποιονδήποτε Σταθµό.  Το Σύστηµα θα είναι σχεδιασµένο ώστε 
ο χρήστης να αυτοεξυπηρετείται, χωρίς την παρέµβαση του ανθρώπινου 
παράγοντα, εύκολα και γρήγορα. 
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Σε περίπτωση βλάβης ο χρήστης ενηµερώνει το Σύστηµα από τον Σταθµό.  Ο 
χρήστης οφείλει να ελέγξει το ποδήλατο µόλις το παραλάβει. Όταν κάποιο 
ποδήλατο επιστραφεί πίσω στο Σύστηµα σε διάστηµα 5΄ από την παραλαβή 
του και αυτή η ενέργεια πραγµατοποιηθεί 2 συνεχόµενες φορές για το ίδιο 
Ποδήλατο, αυτόµατα το Ποδήλατο θα πρέπει να κλειδώνει και να µη 
παραδίδεται πλέον προς χρήση µέχρι να επισκευαστεί.  Σε περίπτωση 
βλάβης, κλοπής ή άλλου συµβάντος που δεν επιτρέπει στον χρήστη να 
επιστρέψει το Ποδήλατο στον Σταθµό, ο χρήστης ενηµερώνει τηλεφωνικά τον 
∆ήµο και αυτός θα επιλαµβάνεται αναλόγως. Ωστόσο, θα προβλέπεται 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ενηµέρωσης για την ύπαρξη βλάβης. 

Οι Σταθµοί θα τοποθετηθούν σε σηµεία που θα υποδείξει ο ∆ήµος.   

Το Σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να είναι διαθέσιµο καθ’ όλο το 24ωρο. Ο 
∆ήµος Αµαρουσίου θα επιλέξει το ωράριο λειτουργίας του Συστήµατος να 
είναι καθηµερινά (όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας). 

Το Σύστηµα θα αποτελείται από 6 Σταθµούς µίσθωσης ποδηλάτων.  Η 
ύπαρξη πλεονάζοντος αριθµού θέσεων κλειδώµατος θα διασφαλίζει τη 
διαθεσιµότητά τους σε κάθε Σταθµό τις περισσότερες στιγµές της ηµέρας (να 
υπάρχουν κενές θέσεις όταν κάποιος επιστρέφει το Ποδήλατο).  Εάν κάποιος 
Σταθµός είναι υπερπλήρης ή µε ελάχιστα Ποδήλατα, το Σύστηµα θα 
αποστέλλει µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο ειδοποίηση σε επιλεγµένα κινητά 
τηλέφωνα. 

Τα εφεδρικά ποδήλατα (10 ποδήλατα) θα επιστρατεύονται σε περιόδους 
υψηλής ζήτησης, θα αντικαθιστούν άλλα που επισκευάζονται ή δεν µπορούν 
να διατεθούν για χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα ταυτοποιείται πριν χρησιµοποιήσει το 
Σύστηµα. 

Οι χρήστες θα έχουν το δικαίωµα χρήσης των ποδηλάτων έναντι συνδροµής 
µε συγκεκριµένη διάρκεια (ετήσια – εβδοµαδιαία – ηµερήσια ή άλλη που θα 
επιλέξει ο ∆ήµος).  Η συνδροµή θα είναι µε χρέωση, ενώ η χρήση θα είναι 
δωρεάν, αρκεί να µην ξεπερνάει τη 1 ώρα την κάθε φορά.  Από την πρώτη 
ώρα και µετά θα υπάρχει χρέωση ώστε να αποτρέπονται οι χρήστες να 
κρατούν το ποδήλατο επί µακρόν και να διασφαλιστεί η διαθεσιµότητα 
ποδηλάτων για όλους τους δηµότες και επισκέπτες του ∆ήµου.  

Το Σύστηµα θα επιτρέπει την αυτόµατη εκκαθάριση συναλλαγών ώστε ο 
∆ήµος να µπορεί να χρεώνει τους χρήστες του για τις περιπτώσεις που 
καθυστερήσουν να επιστρέψουν το Ποδήλατο, του προκαλέσουν σηµαντική 
ζηµιά. 

Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη 

Τα προβλήµατα, στην επίλυση των οποίων αναµένεται να συµβάλει 
σηµαντικά η υλοποίηση του Έργου είναι τα ακόλουθα: 
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Α2.2.1 Υποβαθµισµένο Φυσικό και ∆οµηµένο Περιβάλλον 

Το κεντρικό τµήµα της πόλης υποβαθµίζεται συστηµατικά τις ώρες αιχµής 
λόγω αυξηµένου κυκλοφοριακού φόρτου, δηµιουργώντας δυσκολίες στην 
κινητικότητα εποχούµενων και πεζών κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και 
αύξηση των ρύπων των αυτοκινήτων.  

Το Έργο θα συµβάλλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος του ∆ήµου 
µε περισσότερους από έναν τρόπους.  Κατ’ αρχήν, η υποκατάσταση 
µετακινήσεων µε αυτοκίνητο θα συµβάλει στην ποιότητα του αέρα (εκτιµάται 
ότι ένα µέσο κοινόχρηστο ποδήλατο γλιτώνει περίπου ½ τόνο εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα ετησίως1) και στη µείωση του θορύβου.  Επιπλέον, ο 
σχεδιασµός τόσο των Σταθµών ∆ιάθεσης των Ποδηλάτων όσο και των ίδιων 
των Ποδηλάτων και η ένταξή τους στο αστικό τοπίο, αναµένεται να το 
αναβαθµίσει αισθητικά.  Τέλος, η χρήση τους αναµένεται να απελευθερώσει 
δηµόσιο χώρο από τα αυτοκίνητα. 

Α2.2.2 Κυκλοφοριακό 

Τις ώρες αιχµής η κατάσταση στις κύριες οδικές αρτηρίες του Αµαρουσίου 
είναι πολύ άσχηµη από πλευράς κυκλοφοριακού.  Το Μαρούσι επιβαρύνεται, 
εκτός από τους κατοίκους του, και από την ύπαρξη πολλών χώρων εργασίας 
εντός των ορίων του.  Κατά συνέπεια, τις ώρες άφιξης και αποχώρησης από 
τους χώρους εργασίας, υπάρχουν πάρα πολλά οχήµατα που µποτιλιάρουν 
τους κεντρικούς δρόµους και δυσχεραίνουν την κίνηση όλων των οχηµάτων.   

Παρά την ύπαρξη δηµοτικών Parking, η επάρκεια σε χώρους στάθµευσης 
παραµένει άλυτο πρόβληµα. 

Τα Κοινόχρηστα Ποδήλατα θα συµβάλλουν στην κυκλοφοριακή 
αποσυµφόρηση της πόλης, υποκαθιστώντας µετακινήσεις µε αυτοκίνητο και 
απελευθερώνοντας δρόµους και θέσεις στάθµευσης. 

Α2.2.3 Τόνωση της Εµπορικής Κίνησης 

Το Μαρούσι αποτελεί το εµπορικό κέντρο πολλών πέριξ συνοικιών, µε 
αποτέλεσµα να παρουσιάζει συγκριτικά έντονη εµπορική κίνηση.  Ωστόσο, η 
τελευταία παρουσιάζει κάµψη που οφείλεται –εκτός της οικονοµικής 
συγκυρίας- και στη δυσκολία πρόσβασης στο κέντρο της πόλης λόγω 
κυκλοφοριακού και ανεπάρκειας χώρων στάθµευσης.   

Η υλοποίηση του Έργου αναµένεται να συµβάλει στην αναστροφή του 
φαινοµένου, αφού, όπου έγιναν σχετικές έρευνες έχει αποδειχθεί ότι η 
αποσυµφόρηση του εµπορικού κέντρου της πόλης, σε συνδυασµό µε την 
εύκολη πρόσβαση που προσφέρει το ποδήλατο, ευνόησε την εµπορική του 
κίνηση, µε άµεσες συνέπειες στην ευηµερία της πόλης.  Με το ποδήλατο 
επιτυγχάνεται η πιο άµεση προσπέλαση των παρόδιων δραστηριοτήτων και 

                                                           
1
 Felix Salmon, Reuters: “How much carbon does bike-sharing save?”, 2/12/2010 
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για αυτό πεζοί και ποδηλάτες αναδεικνύονται οι καλύτεροι πελάτες στα 
µαγαζιά. 

Α2.2.4 Ενίσχυση ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου έχει πλούσιο δίκτυο δηµόσιων συγκοινωνιών.  Εντός 
των ορίων του λειτουργούν: 

           1 Οι σταθµοί ΗΣΑΠ: «Μαρούσι», «Ειρήνη» και «Νερατζιώτισσα» 

           2  ο σταθµός του προαστιακού «Νερατζιώτισσα» 

3  αστικά λεωφορεία 
4 δηµοτικά λεωφορεία 

Παρ’ όλα αυτά, λόγω τόσο της αυξηµένης κινητικότητας όσο και της µεγάλης 
έκτασης του ∆ήµου (περ. 13 χιλιάδες στρέµµατα), υπάρχει πολύς κόσµος που 
επιµένει να χρησιµοποιεί ιδιωτικό όχηµα, εν µέρει λόγω έλλειψης της 
δυνατότητας κάλυψης του πρώτου ή τελευταίου «χιλιόµετρου» της 
µετακίνησής του.   

Το ΣΚΠ είναι σχεδιασµένο για να καλύπτει αυτή την ανάγκη µετακίνησης 
(σύνδεση µε Σταθµούς ΗΣΑΠ, τοποθέτηση Σταθµών ποδηλάτων σε 
πολυσύχναστα µέρη).  Έτσι, τα κοινόχρηστα ποδήλατα αναµένεται να 
ενισχύσουν τα δηµόσια µέσα συγκοινωνίας, αφού θα λειτουργούν 
συµπληρωµατικά προς αυτά, συνδέοντάς τα µε τον τελικό προορισµό των 
εξυπηρετουµένων, αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα, ελκυστικότητα και 
λειτουργία τους. 

Α2.2.5 Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 

Τα κοινόχρηστα ποδήλατα θα προσφέρουν στους δηµότες του Αµαρουσίου 
και στους επισκέπτες του ένα µέσο καθηµερινής άσκησης, η δυνατότητα για 
την οποία εκλείπει όλο και περισσότερο λόγω του ρυθµού της σύγχρονης 
ζωής.  Επίσης, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η χαρά και η ευεξία που 
προσφέρει µία βόλτα µε ποδήλατο µε θετικές συνέπειες στη διαφύλαξη της 
καλής υγείας.   

Α2.2.6 Αύξηση Φήµης 

Η υλοποίηση του Έργου αναµένεται να συνοδευτεί από ευρεία θετική 
δηµοσιότητα που λόγω καινοτοµικότητας και φιλικότητας προς το περιβάλλον, 
δηµιουργώντας την εικόνα ενός ∆ήµου που ενδιαφέρεται για τη διαφύλαξη και 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. 

Α2.2.7 Βελτίωση Προσβασιµότητας 

Το Έργο θα αυξήσει την προσβασιµότητα κατοίκων και επισκεπτών του 
Αµαρουσίου αφού το ΣΚΠ παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου, χωρίς 
να χρειάζεται κάποιος να κατέχει και να συντηρεί ιδιωτικό ποδήλατο.  
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Επιπλέον κάνει πιο εύκολα προσβάσιµες και τις λοιπές δηµόσιες 
συγκοινωνίες. 

Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Α2.3.1 Στόχοι του Έργου 

Στόχος 1: Μείωση της Χρήσης του Ι.Χ. Αυτοκινήτου 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου στοχεύει στη µείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου 
στην πόλη και στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη υποκατάστασή του από το 
ποδήλατο.  Αυτό αναµένεται µε τη σειρά του να επιφέρει βελτίωση του 
περιβάλλοντος µέσω της µείωσης των εκποµπών ρύπων, της µείωσης του 
θορύβου και βελτίωση της ευηµερίας µέσω της εξοικονόµησης από τα έξοδα 
χρήσης και συντήρησης Ι.Χ. αυτοκινήτων.  

Η εµπειρία από Συστήµατα που λειτουργούν στο εξωτερικό δείχνει µία µέση 
χρήση κάθε κοινόχρηστου ποδηλάτου κατά 5-6 φορές την ηµέρα2.  ∆εδοµένου 
ότι η πόλη του Αµαρουσίου είναι σαφώς µικρότερη, υπολογίζουµε περίπου 4 
διαδροµές ανά ποδήλατο ηµερησίως δηλ. περισσότερες από 87.000 
διαδροµές ετησίως από τα κοινόχρηστα ποδήλατα. 

Ο αριθµός των διαδροµών από τα κοινόχρηστα ποδήλατα θα παρέχεται σαν 
αναφορά από το Σύστηµα. 

Στόχος 2: Αύξηση Χρήσης ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών 

Ο ∆ήµος Αµαρουσίου στοχεύει στην ένταξη του Συστήµατος Κοινόχρηστων 
Ποδηλάτων στο υφιστάµενο σύστηµα δηµόσιων συγκοινωνιών, το οποίο 
προσδοκά να συµπληρώσει και ενισχύσει.  Η συνδυασµένη χρήση 
κοινόχρηστων ποδηλάτων και άλλων µέσων δηµόσιας συγκοινωνίας είναι µία 
τάση που διαπιστώνεται στις περισσότερες περιοχές όπου εγκαθίσταται ένα 
ΣΚΠ. 

  
 

Α2.3.2 Κοινό Στόχος 

Οι δηµότες του Αµαρουσίου ανέρχονται σε περίπου 70.000 κατοίκους 
(απογραφή 2001).  Οι ηλικίες κάτω των 18 ετών δεν περιλαµβάνονται στο 
κοινό στόχος, αφού για να χρησιµοποιήσει κάποιος το ποδήλατο, θα πρέπει 
να µπορεί να αναλάβει τη νοµική ευθύνη χρήσης του ποδηλάτου, δηλαδή να 
είναι ενήλικας.  Οι µεγαλύτερες ηλικίες πιθανότατα δεν θα προτιµήσουν τη 
χρήση ποδηλάτου λόγω της φυσικής προσπάθειας που απαιτείται κατά τη 
χρήση του.  Έτσι, εκτιµάται ότι περίπου 46.7003 από αυτούς είναι ο 

                                                           
 
3
 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού της 18

ης
 Μαρτίου 2001 
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πληθυσµός που µπορεί να εξυπηρετηθεί από το προτεινόµενο έργο 
(συµµετέχει στο ηλικιακό κοινό 18-65).  

Ωστόσο, το Μαρούσι επισκέπτονται για εργασία καθηµερινά από διάφορους 
δήµους της πρωτεύουσας περισσότεροι από 30.000 ανθρώπους.  Από 
αυτούς, δεδοµένου ότι βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, δηλαδή σχεδόν όλοι 
βρίσκονται εντός του ηλικιακού κοινού που θα χρησιµοποιούσε το ΣΚΠ. 

Αθροιστικά, εκτιµάται ότι το ΣΚΠ θα βρίσκεται στη διάθεση για χρήση σε 
περισσότερους από 107.000 ανθρώπους ετησίως. 

Α2.3.3 Χωροθέτηση του έργου 

Η χωροθέτηση των σταθµών είναι η ακόλουθη: 

1. «Κτήµα Συγγρού»: η θέση θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο του 
οµώνυµου χώρου, ο οποίος αποτελεί σηµείο αναφοράς για την 
περιοχή.  Οι χρήστες θα µπορούν να επισκέπτονται µε τα δηµόσια 
ποδήλατα το Κτήµα.  Επίσης, ακριβώς απέναντι βρίσκεται το δηµοτικό 
parking, όπου οι χρήστες θα µπορούν να σταθµεύουν το ΙΧ τους και να 
εισέρχονται στην πόλη µε το κοινόχρηστο ποδήλατο από τη βόρεια 
είσοδό της. 

2.  «ΗΣΑΠ - Μαρούσι»: η θέση θα εξυπηρετήσει τους µετακινούµενος µε 
τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο, την παρακείµενη αγορά, η οποία είναι 
πεζοδροµηµένη, καθώς και την πλατεία όπου βρίσκονται σειρά 
επιχειρήσεων εστίασης.  Απέχει περ. 500 µέτρα από τον επόµενο 
Σταθµό. 

3.  «∆ηµαρχείο»: θα εξυπηρετήσει τις µετακινήσεις από και προς το 
∆ηµαρχείο των δηµοτών και εργαζοµένων στον ∆ήµο και το ΚΕΠ 
Αµαρουσίου.  Απέχει περίπου 500 µέτρα από τον Σταθµό «Αίθριο». 

4. «Σχολές ∆ούκα»: Αναµένεται να εξυπηρετεί τους εργαζόµενους στις 
Σχολές ∆ούκα, καθώς και τους περίοικους. Ο Σταθµός θα βοηθήσει την 
πρόσβαση από ανατολικά προς τη Λεωφόρο Κηφισίας και το κέντρο 
της πόλης.  Παρά το ότι απέχει περ. 1 χλµ. από τον Σταθµό «Σχολές 
∆ούκα», δεν προτείνεται η τοποθέτηση ενδιάµεσου Σταθµού, αφού η 
Σωρού, καθώς κινούµαστε ανατολικά, είναι ελάχιστα δοµηµένη και 
κατοικηµένη και δεν παρουσιάζει άλλα σηµεία ενδιαφέροντος. 

5. «Αµαρυσίας Αρτέµιδος»: Ο Σταθµός βρίσκεται πολύ κοντά στη Λ. 
Κηφισίας.  Αναµένεται να εξυπηρετήσει τους εργαζόµενους στην 
ευρύτερη περιοχή και, ειδικότερα, τις µετακινήσεις από και προς τον 
Σταθµό ΗΣΑΠ «Ειρήνη», τον Σταθµό του Προαστιακού Σιδηρόδροµου 
«Νερατζιώτισσα» και το ΟΑΚΑ.  Πλεονέκτηµα της θέσης είναι ότι 
βρίσκεται επί του σχεδιαζόµενου ποδηλατόδροµου, φορτίζοντάς τον 
και προσδίδοντας περαιτέρω αξία στην επένδυση του ∆ήµου.  

6.  «Νερατζιώτισσα»: Ο Σταθµός θα εξυπηρετεί τους χρήστες του 
Σταθµού Νερατζιώτισσα, ο οποιίος αποτελεί πλέον κοµβικό σηµείο της 
πόλης, αφού εκεί συναντούνται η γραµµη των ΗΣΑΠ και του 
Προαστιακού Σιδηροδρόµου.  Επίσης, σε πολύ κοντινή απόσταση 
βρίσκεται το Mall, το οποίο έχει επίσης καταστεί ορόσηµο της πόλης, 
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αφού το επισκέπτονται καθηµερινά εκατοντάδες πολίτες για ψώνια ή 
αναψυχή. 

Ο Χάρτης που απεικονίζει τις θέσεις των σταθµών φαίνεται στη συνέχεια (µε 
κόκκινη σήµανση απεικονίζεται το δίκτυο ποδηλατοδρόµων του Αµαρουσίου: 
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Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 

Α3.1 Ποδήλατα 

Τα ποδήλατα αποτελούν το βασικό τµήµα υλοποίησης του Έργου - 
Συστήµατος πρέπει να φέρουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• είναι ειδικά σχεδιασµένα, για χρήση στο Σύστηµα αυτόµατης διάθεσης 
ποδηλάτων, εµφανώς αναγνωρίσιµα, µε χαρακτηριστικό χρώµα 
σύµφωνο µε την ταυτότητα του Συστήµατος, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να είναι ανθεκτικά σε φθορές και σε δύσκολη χρήση εντός 
πόλης. 

• Τροχοί διαµέτρου 26’’ έως 28’’ (ιντσών) και τα στεφάνια τους από 
αλουµίνιο.  

• αντιβανδαλιστική και αντικλεπτική προστασία για  τους τροχούς που 
δεν επιτρέπει την απόσπασή τους χωρίς ειδικά εργαλεία. 

• Φτερά εµπρός και πίσω. 
• ∆ιαθέτουν χώρο που µπορεί να αξιοποιήσει ο ∆ήµος για την προβολή 

µηνυµάτων. 
• Να διαθέτουν χαµηλό οριζόντιο σωλήνα low step (χαµηλής εισόδου) 

για την ευκολία στη χρήση από αµφότερα τα φύλα. 
• Απαιτείται η ύπαρξη διαφηµιστικού χώρου στο πίσω µέρος του 

ποδηλάτου. Ο διαφηµιστικός χώρος να διαθέτει δύο επίπεδες ή σχεδόν 
επίπεδες επιφάνειες η µία ορατή από την αριστερή πλευρά και η άλλη 
ορατή από τη δεξιά πλευρά του ποδηλάτου. Η κάθε µία από τις δύο 
επιφάνειες θα πρέπει να είναι 100% ορατή από την αντίστοιχη πλευρά 
του ποδηλάτου ώστε η θέασή της να µην παρεµποδίζεται καθόλου από 
τυχόν στηρίγµατα ή άλλα εξαρτήµατα του ποδηλάτου. 

• Πλαίσιο από αλουµίνιο για µείωση του βάρους και αντισκωριακή 
προστασία. 
Τα πλαίσια να µπορούν να φέρουν το διακριτικό χρώµα και τα άλλα 
σχέδια - σηµάδια που θα επιλέξει ο ∆ήµος. 

• Χρήση ανοξείδωτων υλικών στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό (ζάντες, 
ακτίνες, ντίζα σέλας, τιµόνι, µπουλόνια τροχών). Ο υποψήφιος 
Προµηθευτής του Συστήµατος θα πρέπει να διευκρινίσει ποια 
εξαρτήµατα δεν είναι ανοξείδωτα. 

• Χρήση µπουλονιών µε ειδικό αντικλεπτικό σχεδιασµό (δεν ανοίγουν µε 
συνηθισµένο κλειδί). 

• Σέλα άνετη και ανατοµική, µε ειδικό ανθεκτικό και απορροφητικό υλικό 
για την απορρόφηση των κραδασµών, µη αποσπώµενη, µε σύστηµα 
ρυθµιζόµενου ύψους για ύψος χρηστών από 1,5 m και άνω. Ο λαιµός 
της σέλας θα ρυθµίζεται ως προς το ύψος, µε βίδα ή µε λεβιέ και να 
µην µπορεί να αποσπασθεί από τον σκελετό. 

• Φώτα εµπρός και πίσω µε τροφοδοσία ρεύµατος από δυναµό. 
• Dynamo στον εµπρός τροχό. 
• Προστατευτικό κάλυµµα αλυσίδας για τον µπροστά δίσκο που δίνει την 

κίνηση στην αλυσίδα. 
• Ανακλαστικά στους τροχούς.  
• Πετάλια µε ανακλαστήρες. 
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• Οι ταχύτητες του ποδηλάτου θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να 
εξασφαλίζεται η εύκολη χρήση. Οι ταχύτητες θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3 ενσωµατωµένες στον πίσω τροχό. 

• Τα φρένα θα πρέπει να είναι τύπου V- Brakes αλουµινίου ή Roller 
Brakes. 

• Καθρέφτη στηριζόµενο στο τιµόνι. 
• Λασπωτήρες και στους δυο τροχούς, µε τον οπίσθιο να καλύπτει 

περισσότερο από το 1/3 του τροχού για µεγαλύτερη προστασία του 
αναβάτη.  

• Ειδικό αντικλεπτικό µηχανισµό ασφάλισης στο Σταθµό (πείρος ή 
άλλος). 

• Κουδούνι στηριζόµενο στο τιµόνι. 
• Στήριγµα (Stand) ισσοροπίας. 
• Εµπρόσθιο καλάθι ικανής χωρητικότητας µη αποσπώµενο. 
• ∆ιασφαλισµένη διαθεσιµότητα ώστε να µπορεί ο ∆ήµος να 

προµηθευτεί περισσότερα ίδια ποδήλατα την επόµενη 5ετία 
• σε εµφανές σηµείο του Ποδηλάτου θα υπάρχει: 

o προτροπή για χρήση κράνους και όλων των ενδεδειγµένων 
µέτρων ασφάλειας 

o το τηλέφωνο επικοινωνίας µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 

Α3.2 Σταθµοί µίσθωσης ποδηλάτων 

Οι Σταθµοί πρέπει να φέρουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Οι σταθµοί µίσθωσης θα πρέπει να είναι µόνιµα συνδεδεµένοι µε το 

κέντρο ελέγχου. Για την αποφυγή εργασιών καλωδίωσης δικτύου, ο 
σταθµός θα πρέπει να διασυνδέεται  µέσω ασύρµατου δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας GPRS. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό 
GPRS modem και σχετική κεραία ώστε να υπάρχει ανεµπόδιστη και 
συνεχής επικοινωνία. Η δικτύωση του σταθµού θα επιτρέπει την 
ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο του σταθµού αλλά και του κέντρου 
ελέγχου για την κατάσταση του συστήµατος, για την διαθεσιµότητα των 
ποδηλάτων και για τις πραγµατοποιηθείσες χρήσεις. Επιθυµητό είναι 
να διατεθεί από τον Ανάδοχο κάρτα κινητής τηλεφωνίας GPRS µε 
µηνιαία δυνατότητα ανταλλαγής data 250 MB, για την λειτουργία του 
σταθµού. Η µηνιαία κατανάλωση data traffic δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το όριο αυτό. 

• να διαθέτουν  Πάνελ (infokiosk) µε οθόνη αφής τουλάχιστον 2 γραµµών 
ευανάγνωστη και κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
(προστασία από την βροχή), όπου θα παρέχονται πληροφορίες στους 
χρήστες, καθώς επίσης και όλες οι λειτουργίες του λογισµικού 
διεπαφής των τελικών χρηστών.  

• να διαθέτουν βάσεις στάθµευσης και στήριξης των ποδηλάτων σε 
χώρο κοντά στους σταθµούς µίσθωσης. 

• να δίνουν τη δυνατότητα επί τόπου εγγραφής νέων χρηστών στο 
Σύστηµα 

• να διαθέτουν πιστοποιηµένο αναγνώστη (card reader) περιστασιακών 
χρηστών µε πιστωτική κάρτα. 
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• τα Ποδήλατα να ξεκλειδώνουν αυτόµατα µετά την ταυτοποίηση του 
χρήστη και να µην απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την παραλαβή 
τους. 

• για την επιστροφή του Ποδηλάτου, ο χρήστης θα πρέπει να αρκεί να 
αποθέσει το Ποδήλατο σε κάποιον Σταθµό και να µη χρειάζεται να 
ξαναταυτοποιηθεί ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στον 
Σταθµό. 

• να ειδοποιεί µε ηχητική και οπτική ένδειξη τον χρήστη όταν επιστρέφει 
το Ποδήλατο και το τοποθετεί στη θέση κλειδώµατος ότι η διαδικασία 
κλειδώµατος έγινε µε επιτυχία. 

• να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για 
τις θέσεις κλειδώµατος των Ποδηλάτων και όλες τις µεταλλικές 
κατασκευές. 

• να διαθέτουν τουλάχιστον 1 έτος εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα 
ηλεκτρονικά µέρη. 

• να µπορεί να αναγνωρίζει µοναδικά το κάθε Ποδήλατο όταν αυτό 
κλειδώνει επάνω στον Σταθµό, µε αυτόµατο τρόπο. 

• η λειτουργία των σταθµών θα πρέπει να µπορεί να γίνεται είτε µε 
παροχή ρεύµατος µε σύνδεση στο δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού είτε µε 
την χρήση ηλιακών συλλεκτών, µε σύνδεση εσωτερικής µπαταρίας 
(UPS) ικανότητας   
λειτουργίας χωρίς ρεύµα για τουλάχιστον 4 ώρες. 

• να µπορεί ο χρήστης να δηλώνει στον Σταθµό πιθανή βλάβη 
Ποδηλάτου. 

• το Σύστηµα να έχει αποµακρυσµένη επικοινωνία µε όλους τους 
Σταθµούς ώστε να µπορεί να ενηµερώνει τους διαχειριστές µέσω 
κινητού τηλεφώνου (ασύρµατη επικοινωνία και διασύνδεση µέσω 
δικτύου GPRS) και διαδικτυακής ιστοσελίδας σε πραγµατικό χρόνο µε 
πληροφορίες για την κατάσταση των Σταθµών όπως, διαθεσιµότητα 
Ποδηλάτων, διαθεσιµότητα κενών θέσεων, καλή λειτουργία, τυχόν 
προβλήµατα αναφερθέντα από χρήστες. 

• να παρουσιάζονται πληροφορίες αναφορικά µε τις θέσεις των Σταθµών 
σε πληροφοριακό χάρτη της πόλης, τη διαθεσιµότητα των Ποδηλάτων 
ανά σταθµό, το δίκτυο των ποδηλατοδρόµων και τους όρους χρήσης 
του Συστήµατος. 

• σε εµφανές σηµείο του Σταθµού θα υπάρχει: 
o προτροπή για χρήση κράνους και όλων των ενδεδειγµένων 

µέτρων ασφάλειας 
o το τηλέφωνο επικοινωνίας µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 

Επιπρόσθετα οι σταθµοί θα πρέπει να µπορούν να συνεργαστούν, στο µέτρο 
του δυνατού,  σε επίπεδο διαχείρισης µε σταθµούς άλλου προµηθευτή σε 
περίπτωση επέκτασης του συστήµατος. Για την κάλυψη της συγκεκριµένης 
απαίτησης, θα πρέπει το λογισµικό το οποίο εκτελείται στο σταθµό για την 
διαχείρισή του και την επικοινωνία µε το Λογισµικό ∆ιαχείρισης (Web 
εφαρµογή) να  είναι ελεύθερο λογισµικό ανοικτού κώδικα (Free Open Source 
Software – FOSS) αδειοδοτηµένο µε GNU General Public License. 
Επιπρόσθετα, πέραν του κώδικα και των τροποποιήσεων αυτού, θα πρέπει 
να δοθεί ένα καλά τεκµηριωµένο interface επικοινωνίας σταθµού – 
∆ιαχειριστικής κονσόλας. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει 
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επαρκώς τον τρόπο κάλυψης της συγκεκριµένης, παρέχοντας ένα ενδεικτικό 
interface και ότι άλλο κρίνει αυτός σκόπιµο. 
Τονίζεται ότι το λογισµικό ελέγχου των θέσεων κλειδώµατος, το οποίο είναι 
εγκατεστηµένο σε κάθε Σταθµό µπορεί να µην είναι FOSS, µιας και αποτελεί 
δοµικό στοιχείο της λύσης. Για το συγκεκριµένο λογισµικό θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η απαιτούµενη αδειοδότηση, ώστε το σύστηµα να λειτουργεί 
απρόσκοπτα. 

Α3.3 Θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων 

• Οι βάσεις στάθµευσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε 
υπαίθριο χώρο.  

• Θα πρέπει να διαθέτουν εργονοµική κατασκευή που θα επιτρέπει την 
ασφαλή τοποθέτηση των ποδηλάτων σε αυτές µε τέτοιο τρόπο ώστε το 
ποδήλατο να παραµένει όρθιο όταν τοποθετείται στις βάσεις χωρίς την 
χρήση ορθοστάτη ή άλλου βοηθητικού µέσου. Καθώς το σύστηµα 
πρέπει να είναι διαθέσιµο σε όλους τους ενήλικες πολίτες, δεν θα 
πρέπει να απαιτείται σήκωµα του ποδηλάτου για τοποθέτηση στην 
βάση στάθµευσης.  

• Το σύστηµα των βάσεων θα είναι αρθρωτό και επεκτάσιµο. Η  κάθε 
βάση να εξυπηρετεί ένα ή δύο ποδήλατα. Με τον τρόπο αυτό θα είναι 
δυνατή η απόφαση για µεταβολή του αριθµού των ποδηλάτων που 
εγκαθίστανται σε κάθε σηµείο, µε απλή µετεγκατάσταση ενός αριθµού 
βάσεων από το ένα σηµείο στο άλλο.  

• Οι βάσεις στάθµευσης θα πρέπει να περιλαµβάνουν σύστηµα 
ασφάλισης που θα είναι συµβατό µε το σύστηµα ασφάλισης του 
ποδηλάτου ώστε να κλειδώνει το ποδήλατο επάνω στην βάση 
στάθµευσης.  

• Η κάθε βάση στάθµευσης ποδηλάτου µπορεί να αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα τµήµατα. Όλα τα τµήµατα της βάσης θα προσαρτώνται µε 
βίδες στο έδαφος.  

• να φέρουν βαρέως τύπου µηχανισµό κλειδώµατος των Ποδηλάτων. 
• ο µηχανισµός κλειδώµατος να µην µπορεί να παραβιαστεί  ή 

παρακαµφθεί µε κοινά εργαλεία (πένσα, κατσαβίδι, γερµανικά  ή Άλεν 
κλειδιά) 

• να µπορεί να φέρει επιπρόσθετες θέσεις κλειδώµατος. 
• Οι βάσεις θα πρέπει να έχουν εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και να 

παρέχονται µε εγγύηση αντισκωρικής προστασίας τουλάχιστον 5 ετών.  

Α3.4 Μαγνητικές Κάρτες 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει στον ∆ήµο δύο χιλιάδες (2.000) µαγνητικές κάρτες 
συνδροµητή, οι οποίες θα είναι προσαρµοσµένες σύµφωνα µε την Ταυτότητα 
του Συστήµατος. 

Α3.5 Εφαρµογή 

Η Εφαρµογή θα έχει τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης: 
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1 ∆ιαχειριστής (Λογισµικό ∆ιαχείρισης) 

Είναι το κεντρικό σύστηµα από όπου διατίθενται όλες οι πληροφορίες που 
συλλέγονται στους Σταθµούς και µέσω του οποίου διενεργείται ο κεντρικός 
έλεγχος και η διαχείριση του Συστήµατος. 

2 Χρήστες (Εφαρµογή ∆ιεπαφής Τελικών Χρηστών) 

Είναι η διεπαφή µέσω της οποίας οι χρήστες λαµβάνουν πληροφορίες για 
το Σύστηµα (τοποθεσία Σταθµών, διαθεσιµότητα ποδηλάτων, εγγραφή, 
τυχόν χρεώσεις κ.λπ.) και αλληλεπιδρούν µε αυτό.  Η Εφαρµογή για τους 
χρήστες θα είναι προσπελάσιµη µέσω του επίσηµου δικτυακού τόπου του 
∆ήµου Αµαρουσίου. 

Α3.5.1 Λογισµικό ∆ιαχείρισης 

Οι βασικές αρχές του λογισµικού διαχείρισης είναι η διαλειτουργικότητα και η 
συντηρησιµότητα.  

• Όρος ∆ιαλειτουργικότητας. Απαιτείται το λογισµικό των σταθµών 
ποδηλάτων αλλά και του κέντρου διαχείρισης να έχει ανοικτές και καλά 
τεκµηριωµένες διεπαφές ώστε να είναι δυνατή η διαλειτουργία του τόσο 
µε άλλα συστήµατα όσο και µε άλλα κέντρα διαχείρισης σταθµών 
ποδηλάτων. Συγκεκριµένα, η διεπαφή παρακολούθησης και ελέγχου 
µεταξύ των σταθµών ποδηλάτων και του κέντρου διαχείρισης θα 
πρέπει να είναι βασισµένη σε ανοικτές τεχνολογίες και να είναι πλήρως 
τεκµηριωµένη. Επιπλέον, το κέντρο διαχείρισης θα πρέπει να 
δηµοσιεύει καλά τεκµηριωµένες διεπαφές σε προτυποποιηµένες 
τεχνολογίες του διαδικτύου (πχ. Web Services) τέτοιες ώστε να είναι 
δυνατή η ανάπτυξη πλήρους διαλειτουργικότητας του συστήµατος µε 
κέντρα διαχείρισης τρίτων κατασκευαστών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
πρέπει να τεκµηριώσει επαρκώς τον τρόπο κάλυψης του 
συγκεκριµένου όρου. 

• Όρος Συντηρησιµότητας. Συντηρησιµότητα (maintainability) είναι το 
σύνολο των χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε την προσπάθεια που 
απαιτείται για να ενσωµατωθούν τροποποιήσεις στις απαιτήσεις και να 
υλοποιηθούν αλλαγές στο λογισµικό. Για την κάλυψη του 
συγκεκριµένου όρου θα πρέπει ολόκληρο το λογισµικό του κέντρου 
διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των σταθµών των 
ποδηλάτων και των χρηστών αυτού να είναι ελεύθερο λογισµικό 
ανοικτού κώδικα (Free Open Source Software – FOSS) αδειοδοτηµένο 
µε GNU General Public License. Θα πρέπει να είναι έχει το σύνολο του 
κώδικα διαθέσιµο για download από το internet και κάθε τροποποίηση 
του κώδικα που θα γίνει θα πρέπει να δοθεί στο ∆ήµο. 

Επιπρόσθετα, το Λογισµικό ∆ιαχείρισης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο την 
ακόλουθη λειτουργικότητα: 

• να είναι προσπελάσιµο µέσω κοινού διαφυλλιστή ιστοσελίδων. 
• να υποστηρίζει τη δυνατότητα µεταβολής των χρεώσεων, ανάλογα µε 

την τιµολογιακή πολιτική που θα εγκρίνει ο ∆ήµος. 
• Ο Ανάδοχος να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα του ∆ήµου για 

µετατροπές και βελτιώσεις της Εφαρµογής.  Ο Ανάδοχος να έχει 
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ενηµερώσει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών τον ∆ήµο σχετικά µε το 
απαιτούµενο διάστηµα για τη διάθεση της νέας λειτουργικότητας, 
καθώς και για τις απαιτούµενες προς τούτο ανθρωποώρες και κόστος. 

• Να παρέχει στον διαχειριστή του Συστήµατος, σε real time, 
πληροφορίες αναφορικά µε την καλή λειτουργία του Συστήµατος και τη 
διαθεσιµότητα των Ποδηλάτων σε κάθε Σταθµό. 

• Να  υποστηρίζει µηχανισµό αυτόµατων ειδοποιήσεων σε κινητό 
τηλέφωνο ή/και e-mail, για συγκεκριµένα συµβάντα (πχ πολύ λίγα 
Ποδήλατα στο Σταθµό, διακοπή ηλεκτροδότησης κ.α.). 

• Να δηµιουργεί αυτόµατα αλλά και µε χειροκίνητο τρόπο αναφορές µε 
τη χρήση της ηµέρας, αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία. 

• Να παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισµού και άρσης αυτού σε 
συγκεκριµένους χρήστες (πχ όσων δεν έκαναν σωστή χρήση του 
Συστήµατος). 

• Να µπορεί να προσαρµοστεί εικαστικά στην ταυτότητα του ∆ήµου. 
• Να αποστέλλει µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τις επισκευές 

/ διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. 
• Να παρέχει τη δυνατότητα ο διαχειριστής του Συστήµατος να προβάλει 

προσωποποιηµένα µηνύµατα σε πραγµατικό χρόνο, τα οποία θα 
εµφανίζονται σε κάποιον (ους) Σταθµό (ους). Π.χ. «Όποιος χρήστης 
πάρει ένα Ποδήλατο από αυτό στο Σταθµό και το πάει στο Σταθµό Χ 
θα έχει την Υ πριµοδότηση». 

• Να παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να ξεκλειδώνει εξ 
αποστάσεως ένα Ποδήλατο. 

• Να παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να θέτει κάποιον Σταθµό 
εκτός λειτουργίας. 

Α3.5.2 Ιστοσελίδα Internet ( Εφαρµογή ∆ιεπαφής Τελικών Χρηστών) 

Η Ιστοσελίδα Ιντερνέτ θα πρέπει να παρουσιάζει κατ’ ελάχιστο την ακόλουθη 
λειτουργικότητα: 

• Να είναι προσπελάσιµη µέσω κοινού διαφυλλιστή ιστοσελίδων. 

• Να υποστηρίζει πολυγλωσσία, στην αρχική εγκατάσταση  να είναι 
διαθέσιµη σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). 

• Να έχει υλοποιηθεί µε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα (FOSS) και το 
σύνολο του κώδικα µε τις τροποποιήσεις αυτού να δοθεί στο ∆ήµο. 

• Ο Ανάδοχος να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα του ∆ήµου για 
µετατροπές και βελτιώσεις της Εφαρµογής.  Ο Ανάδοχος να 
ενηµερώνει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών τον ∆ήµο σχετικά µε το 
απαιτούµενο διάστηµα για τη διάθεση της νέας λειτουργικότητας, 
καθώς και για τις απαιτούµενες προς τούτο ανθρωποώρες και κόστος
   

• Να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του Συστήµατος να 
λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε: 

o Το προφίλ χρήσης του (πόσες διαδροµές έχουν κάνει κ.λπ.) 

o Τις χρεώσεις τους 
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o ∆ιαθεσιµότητα Ποδηλάτων ανά Σταθµό που θα ανανεώνεται µε 
πραγµατικά δεδοµένα κάθε Χ λεπτά (να προσδιοριστεί ο 
χρόνος) 

o Τοποθεσία Σταθµών 

o Προτεινόµενες διαδροµές στην Πόλη   

• Να παρέχει στον χρήστη του Συστήµατος, σε real time, πληροφορίες 
αναφορικά µε την καλή λειτουργία του Συστήµατος και τη 
διαθεσιµότητα των Ποδηλάτων σε κάθε Σταθµό   

• Να δίνει τη δυνατότητα σε νέους χρήστες να εγγραφούν µόνοι τους στο 
Σύστηµα και να λάβουν πληροφορίες γι’ αυτό   

• Να παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων  
  

• Να αναφέρει σε ειδική σελίδα τα ενδεδειγµένα µέτρα  ασφαλούς 
χρήσης των Ποδηλάτων, µε προτροπή για την τήρησή τους   

• Να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής επιστολών και σχολίων από τους 
χρήστες προς τον ∆ήµο   

Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την προσαρµογή της Εφαρµογής 
σύµφωνα τόσο µε την Ταυτότητα του Συστήµατος (ανάρτηση λογότυπων, 
χρωµατική παλέτα κ.λπ.) όσο και µε τις ειδικές απαιτήσεις που θα προβάλει ο 
∆ήµος σε θέµατα λειτουργικότητας (πχ παραγωγή ειδικών Αναφορών) και 
εµφάνισης.  

Α3.6 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου 

Το Έργο µπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες φάσεις: 

Α3.6.1 Σχεδιασµός Συστήµατος 

Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή για να σχεδιαστεί το 
Σύστηµα.  Σε αυτή τη Φάση ο Ανάδοχος θα καταγράψει πλήρως τις 
απαιτήσεις του ∆ήµου σχετικά µε τη λειτουργικότητα του Συστήµατος και θα 
παραδώσει τον σχεδιασµό του που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 

• την προσαρµογή του Συστήµατος στην τιµολογιακή πολιτική που θα 
επιλέξει ο ∆ήµος 

• στις αναφορές που επιθυµεί ο ∆ήµος να λαµβάνει µε την έναρξη της 
λειτουργίας του Συστήµατος 

• στους χρήστες που θα έχουν δικαίωµα διαχείρισης και χρήσης της 
Εφαρµογής 

• στον σχεδιασµό των σχετικών διεπαφών 
Φάση 1 
Μήνας Έναρξης 1 Μήνας Λήξης 1 
Τίτλος Φάσης Ανάλυση Απαιτήσεων – Λειτουργικός Σχεδιασµός 
Στόχοι Φάσης:  
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• Στόχος 1: καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων 
• Στόχος 2: τελικός σχεδιασµός του Συστήµατος 

Παραδοτέα: 

• Π1.1: Μελέτη Απαιτήσεων -  Σχεδιασµός Συστήµατος 

Α3.6.2 Σχεδιασµός Ταυτότητας Συστήµατος 

Σε αυτή τη Φάση ο Ανάδοχος θα παραδώσει τις εικαστικές προτάσεις σχετικά 
µε το Σύστηµα.  Οι προτάσεις θα περιλαµβάνουν το όνοµα του Συστήµατος, 
τα χρώµατα και τους λογότυπους και θα αφορούν στους Σταθµούς, στα 
Ποδήλατα, στη ∆ιεπαφή των τελικών Χρηστών, καθώς και σε κάθε άλλη 
εφαρµογή του Συστήµατος, µε την οποία έρχονται σε επαφή οι τελικές 
χρήστες.  

Φάση 2 
Μήνας Έναρξης 1 Μήνας Λήξης 1 
Τίτλος Φάσης Σχεδιασµός Ταυτότητας Συστήµατος 
Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: δηµιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας Συστήµατος 

Παραδοτέα: 

• Π2.1: Εικαστικές προτάσεις, Προτάσεις για το όνοµα, Προτάσεις για 
εφαρµογές (φυλλάδια και λοιπό υλικό που περιλαµβάνεται στις Ενέργειες 
∆ιάχυσης & ∆ιάδοσης) 

• Π2.1: Εγκεκριµένα τελικά σχέδια - Μακέτες 

Α3.6.3 Παραµετροποίηση Λογισµικού ∆ιαχείρισης 

Αντλώντας από τη γνώση της Φάσης 1 ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και 
παραµετροποιήσει την Εφαρµογή ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.  

 Φάση 3 
Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 2 
Τίτλος Φάσης Παραµετροποίηση Λογισµικού ∆ιαχείρισης 
Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: παροχή Λογισµικού ∆ιαχείρισης 
• Στόχος 2: παραγωγή αναφορών προς τον ∆ήµο από το Σύστηµα 
• Στόχος 3: παραγωγή alerts σε συγκεκριµένα συµβάντα 

Παραδοτέα: 
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• Π3.1: Παραµετροποιηµένο Λογισµικό ∆ιαχείρισης 

Α3.6.4 Ανάπτυξη και Παραµετροποίηση Εφαρµογής ∆ιεπαφής Τελικών 
Χρηστών 

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει και παραµετροποιήσει την Εφαρµογή ∆ιεπαφής 
Τελικών Χρηστών.  Η Εφαρµογή ∆ιεπαφής Τελικών Χρηστών θα είναι 
διαδικτυακή.  Η εφαρµογή θα παρέχεται και στους υπαλλήλους του ∆ήµου, οι 
οποίοι θα αναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής χρηστών στο Σύστηµα, όταν οι 
τελευταίοι δεν το κάνουν από µόνοι τους.  Η Εφαρµογή θα περιλαµβάνει κάθε 
πιθανή εκδοχή της διαδικασίας εγγραφής του χρήστη ως συνδροµητή (µε 
πιστωτική κάρτα ή χωρίς), καθώς και κάθε πιθανό τρόπο ταυτοποίησής του 
στον Σταθµό (συνθηµατικά (username & password), πιστωτική κάρτα, 
µαγνητική κάρτα). 

  
 
 
 
Φάση 4 
Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 2 
Τίτλος Φάσης Ανάπτυξη και Παραµετροποίηση Εφαρµογής 

∆ιεπαφής Τελικών Χρηστών 
Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: παροχή εφαρµογής τελικών χρηστών 
• Στόχος 2: προσωποποίηση αναφορών τελικών χρηστών 
• Στόχος 3: διαδικασία εγγραφής χρήστη 
• Στόχος 4: διαδικασία ταυτοποίησης χρήστη 

Παραδοτέα: 

• Π4.1: Εφαρµογή ∆ιεπαφής Τελικών Χρηστών 

Α3.6.5 ∆οκιµή Λογισµικού 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει την πρώτη εκδοχή της Εφαρµογής τόσο για τους 
διαχειριστές όσο και για τους χρήστες του Συστήµατος.  Ο ∆ήµος θα προβεί 
σε δοκιµές του λογισµικού µε στόχο την τεκµηρίωση κάλυψης των αναγκών 
του και τη βελτιστοποίηση του Συστήµατος. 

Φάση 5 
Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 2 
Τίτλος Φάσης ∆οκιµή Λογισµικού 
Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: τεκµηρίωση πληρότητας λογισµικού 
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• Στόχος 2: τελικές διορθώσεις, βελτιστοποίηση 

Παραδοτέα: 

• Π5.1: ∆ιορθωµένη τελική έκδοση Λογισµικού ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής 
∆ιεπαφής Τελικών Χρηστών βάσει των παρατηρήσεων του ∆ήµου 

Α3.6.6 Εγκατάσταση Συστήµατος 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει όλο τον εξοπλισµό και λογισµικό που 
περιλαµβάνει το Σύστηµα.  Ο Ανάδοχος θα έχει ενηµερώσει τον ∆ήµο 
τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν την εγκατάσταση του Συστήµατος έτσι ώστε να 
έχουν αναληφθεί πιθανές ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά του 
∆ήµου ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία εγκατάστασης και να µη 
διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία της πόλης. 

 
 
 Φάση 6 
Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 2 
Τίτλος Φάσης Εγκατάσταση Συστήµατος 
Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: θέση του Συστήµατος σε πιλοτική λειτουργία 

Παραδοτέα: 

• Π6.1: Σταθµοί 
• Π6.2: Ποδήλατα 
• Π6.3: Μαγνητικές Κάρτες 

Α3.6.7 Πιλοτική Λειτουργία 

Η πιλοτική λειτουργία περιλαµβάνει τη θέση του Συστήµατος σε λειτουργία και 
κάθε πιθανό έλεγχο ότι όλα τα συστατικά του λειτουργούν απρόσκοπτα.  Ο 
∆ήµος θα παράσχει κάρτες συνδροµητή σε συγκεκριµένο αριθµό χρηστών 
(test users), οι οποίοι θα είναι είτε υπάλληλοι του ∆ήµου είτε «εθελοντές» από 
συγκεκριµένες οµάδες πιθανών χρηστών (πχ ποδηλατικές οµάδες, αθλητικοί 
σύλλογοι κ.λπ.) ώστε το Σύστηµα να ξεκινήσει να λειτουργεί και να 
διαπιστωθεί η εύρυθµη λειτουργία του υπό κανονικές συνθήκες.  Η πιλοτική 
λειτουργία θα διαρκέσει 15 ηµέρες.  Κατά τη διάρκειά της οι υπηρεσίες του 
Συστήµατος θα παρέχονται στους χρήστες δωρεάν. 

 
 Φάση 7 
Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 2 
Τίτλος Φάσης Πιλοτική Λειτουργία Συστήµατος 
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Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: τελικές προσαρµογές – προετοιµασία για τη θέση του 
Συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία 

Παραδοτέα: 

• Π7.1: Αποτελέσµατα Πιλοτικής Λειτουργίας, διορθωτικές ενέργειες, 
σφάλµατα που διορθώθηκαν, βελτιστοποιήσεις 

Α3.6.8 Εκπαίδευση ∆ιαχειριστή και Χρηστών 

 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση υπαλλήλων του ∆ήµου για τη 
διαχείριση και χρήση του Συστήµατος.  Η εκπαίδευση θα γίνει σε χώρο που 
θα διαθέσει ο ∆ήµος.  Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα τελικά εγχειρίδια 
χρήσης. 

 Φάση 8 
Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 2 
Τίτλος Φάσης Εκπαίδευση 
Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: εκπαίδευση διαχειριστών 
• Στόχος 2: εκπαίδευση χρηστών 
• Στόχος 3: ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ∆ήµου στη διαχείριση και χρήση 

του Συστήµατος 

Παραδοτέα: 

• Π8.1: Εκπαίδευση 
• Π8.2: Εγχειρίδια Χρήσης 

 

Α3.6.9 Παραγωγική Λειτουργία – Οριστική Παραλαβή 

Έχοντας αντλήσει γνώση από τη Φάση 7 – Πιλοτική Λειτουργία και έχοντας 
προβεί σε τυχόν βελτιώσεις και σε διόρθωση πιθανών σφαλµάτων, ο 
Ανάδοχος θα παραδώσει οριστικά το Σύστηµα στον ∆ήµο.   

Φάση 9 
Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 2 
Τίτλος Φάσης Παραγωγική Λειτουργία – Οριστική Παραλαβή 
Στόχοι Φάσης:  

• Στόχος 1: η θέση του Συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία και η 
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έναρξη παροχής των υπηρεσιών του σε όλους του δυνητικούς χρήστες 
του 

Παραδοτέα: 

• Π10.1: Σύστηµα σε Παραγωγική Λειτουργία 

 
 

   Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών  

Α3.7 Ταυτότητα του Συστήµατος 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στον ∆ήµο προτάσεις σχετικά µε την 
Ταυτότητα του Συστήµατος.  Ο Ανάδοχος, κατόπιν συµφωνίας µε τον ∆ήµο 
σχετικά µε την Ταυτότητα, θα προσαρµόσει το Σύστηµα σε αυτήν (λογότυποι, 
χρώµατα κ.λπ.) και θα την υλοποιήσει.  Η Ταυτότητα θα φέρει όλες τις 
απαραίτητες σηµάνσεις της ΕΕ. 

Α3.8 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης και σωστής λειτουργίας του Συστήµατος στα 
πλαίσια της ευρύτερης παραγωγικής λειτουργίας του, και κατά συνέπεια για 
την επιτυχία του Έργου.  Για τον λόγο αυτό, ο Ανάδοχος στο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης που θα καταρτίσει, θα πρέπει να φροντίσει ώστε να καλυφθούν 
οι γνωστικές περιοχές κάθε κατηγορίας χρήστη, ανάλογα µε τον ρόλο που θα 
αναλάβει κατά την παραγωγική λειτουργία του Συστήµατος. Οι χρήστες θα 
χωριστούν σε 2 κατηγορίες:  

• ∆ιαχειριστές, που θα αναλάβουν τη διαχείριση του Συστήµατος και θα 
έχουν δικαίωµα να βλέπουν και τις αναφορές που παράγει 

• Τελικοί Χρήστες, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής των 
χρηστών  

Για την αποτελεσµατική µεταφορά της τεχνογνωσίας, εκτός από τις ώρες 
συµβατικής εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και υπηρεσίες 
εκπαίδευσης εν ώρα εργασίας (on-the-job training).  Η εκπαίδευση αυτής της 
µορφής θα πραγµατοποιηθεί κάτω από πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας 
του Συστήµατος, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας του.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν στην τεχνική 
προσφορά τους ένα αρχικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, που κατ’ ελάχιστον θα 
περιλαµβάνει: τις προτεινόµενες κατηγορίες εκπαιδευόµενων, τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης, τα θεµατικά αντικείµενα και τις ενότητες εκπαίδευσης που θα 
καλύψουν. 
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Α3.9 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»  

Τα ποδήλατα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας που καλύπτει 
αστοχία υλικών, διάρκειας 1 έτους από την ηµεροµηνία παράδοσης.  Τα 
ηλεκτρονικά µέρη των Σταθµών συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 
διάρκειας 1 έτους. Οι θέσεις κλειδώµατος των ποδηλάτων και όλες οι 
µεταλλικές κατασκευές θα συνοδεύονται από αντισκωριακή εγγύηση 1 έτους. 

Με την οριστική παραλαβή του έργου θα αρχίσει η περίοδος Εγγύησης 
Καλής Λειτουργίας του Συστήµατος, διάρκειας 1 έτους, κατά την οποία ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες 
Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, για την αδιάλειπτη, απρόσκοπτη και 
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος.  Οι υποχρεώσεις του Ανάδοχου στο 
πλαίσιο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τις 
παρακάτω υπηρεσίες: 

• ∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας του συνόλου του Συστήµατος 
(εξοπλισµός, λογισµικό) 

• Αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού και 
του λογισµικού (bugs) και τυχόν άλλων προβληµάτων, εντός 48 ωρών 

• Απαραίτητες αναβαθµίσεις του λογισµικού του συστήµατος. 
Εγκατάσταση patches (το αργότερο σε 5 εργάσιµες ηµέρες από την 
ανακοίνωσή τους) και άµεση εγκατάσταση (εντός της επόµενης 
εργάσιµης) των κρίσιµων εκδόσεων ασφαλείας (security updates) 

• ∆ιενέργεια προληπτικής συντήρησης του Συστήµατος, τουλάχιστον 2 
φορές το χρόνο.  Οποιαδήποτε εργασία προληπτικής συντήρησης, η 
οποία προϋποθέτει τη µη διαθεσιµότητα του Συστήµατος, θα εκτελείται 
εκτός ωραρίου εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών, επανεκδόσεων, 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισµικού του 
Συστήµατος 

• Υπηρεσία Άµεσης Βοήθειας (Help Desk), µέσω τηλεφωνικής 
υποστήριξης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες της Αναθέτουσας 
Αρχής, για όλους τους χρήστες του συστήµατος.  

• Τα Ποδήλατα θα υφίστανται τακτική συντήρηση, ακόµη και αν δεν 
παρουσιάζουν βλάβη.  Η συντήρηση και επισκευή των Ποδηλάτων θα 
γίνεται τόσο επί τόπου όσο και κατόπιν µεταφοράς τους σε ειδικό χώρο 
που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, όταν η επί τόπου επισκευή τους είναι 
αδύνατη.  Ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά τα αποσυρθέντα Ποδήλατα µε 
τα εφεδρικά. 

Τα υλικά Σταθµών και Ποδηλάτων που πρέπει να αντικαθίστανται λόγω 
βανδαλισµών ή κλοπών ∆ΕΝ βαρύνουν τον Ανάδοχο.  Ο Ανάδοχος οφείλει να 
ενηµερώνει άµεσα –εντός το πολύ 2 ηµερών- τον ∆ήµο για περιπτώσεις 
κλοπών ή βανδαλισµών, να του παρέχει τα σχετικά τεκµήρια (φωτογραφίες ή 
και άλλα) και να αιτείται την αντικατάστασή τους. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η Προµήθεια – Εγκατάσταση για το «Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα 
Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου Αµαρουσίου» περιλαµβάνει τα κάτωθι: 
 
 
 
 

 
Τα παραπάνω περιγράφονται σε ξεχωριστό τεύχος – τεύχος Α’ – το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης διακήρυξης. 
 

Α/
Α  Περιγραφή  

 
Μ.
Μ. 

Ποσότητ
α 

 Τιµή 
Μονάδας 

 Μερική 
∆απάνη 

 Ολική 
∆απάνη  

 1. Εγκαταστάσεις και Μηχανήµατα 

1 
Ποδήλατα (περιλαµβάνει το ποδήλατο 
& µηχανισµό κλειδώµατος & 
µεταφορά και συναρµολόγηση) 

τεµ. 70,00 400,00 € 28.000,00 €   

2 

Σταθµοί (περιλαµβάνουν οθόνη, 
αναγνώστη µαγνητικών καρτών, 16 
εως 18 θέσεις στάθµευσης έκαστος 
και τις απαραίτητες εργασίες 
µεταφοράς και εγκατάστασης) 

τεµ. 6,00 20.700,00 € 124.200,00 €   

3 Κάρτες Συνδροµητή τεµ. 2.000,00 1,30 € 2.600,00 €   

Άθροισµα  Εγκαταστάσεις και Μηχανήµατα 154.800,0
0€ 

2        Λογισµικό 

1 
Άδειες χρήσης λογισµικού διαχείρισης 
θέσεων Στάθµευσης 

τεµ. 102,00 130,40 € 13.300,00 €   

2 

Web Site Συστήµατος (Εφαρµογή 
∆ιεπαφής Τελικών Χρηστών): 
περιλαµβάνει την ανάπτυξη και 
προσαρµογή στις λειτουργικές 
απαιτήσεις του ∆ήµου 

τεµ. 1,00 8.800,00 € 8.800,00 €   

Άθροισµα  Λογισµικό 22.100,00
€ 

3       Εικαστική Προσαρµογή 

1 

Εικαστικός Σχεδιασµός Ταυτότητας 
Συστήµατος (αφορά στο όνοµα, στα 
χρώµατα, στους λογότυπους και εν 
γένει στην εικαστική ταυτότητα που θα 
εφαρµοστεί στους Σταθµούς, στα 
Ποδήλατα, στο web site, στις κάρτες 
και στα έντυπα που θα διανέµονται 
στους χρήστες) 

τεµ. 1,00 7.240,00 € 7.240,00 €   

2 
Εικαστική Προσαρµογή Σταθµών & 
Ποδηλάτων (βαψίµατα και παραγωγή 
και εφαρµογή αυτοκόλλητων)  

τεµ. 1,00 4.560,00 € 4.560,00 €   

Άθροισµα Εικαστική Προσαρµογή   11.800,00
€ 

ΣΥΝΟΛΟ 188.700,0
0€ 

ΦΠΑ 23% 43.401,00
€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 232.101,0
0€ 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
B1 Γενικές Πληροφορίες 
Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό. 
 
Β1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως 
αυτό περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 
Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδότησής του από 
το Πράσινο Ταµείο στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015» και υλοποιείται από το ∆ήµο Αµαρουσίου ως ∆ικαιούχο της 
πράξης. 
 
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο του Έργου. ∆εν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του 
Έργου. 
 
Β1.2 Προϋπολογισµός  
Η δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των € 232.101,00, 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι ποσού € 43.401,00), θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2012 και συγκεκριµένα τον κωδικό  
ΚΑ 00-7135.005 και θα χρηµατοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.  
 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
∆ήµος Αµαρουσίου 
- ∆ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής:  
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ∆ΗΜ. ΜΟΣΧΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24 
- Τηλέφωνο: 00 213 2038335   
- Fax: 00 30 210 6146421    
- E-mail : amidim@maroussi.gr 
- Πληροφορίες: ∆ηµήτρης Αµίτσης 
 
Β1.3 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 
Η διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς και η εκτέλεση της προµήθειας 
διέπονται από τις παρακάτω νοµοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν 
διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα µε τα ακόλουθα διατάγµατα, αποφάσεις και 
εγκυκλίους :  
 
- Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (ΦΕΚ 185Β/23-03-1993) «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύει σήµερα 

- Ν.3463/2006 (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.1) «Κύρωσης του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε  µε το Ν.3536/07 (άρθρο 22)  
«Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης» και όπως ερµηνεύτηκε µε την υπ. αριθµ. 2/11-01-2007 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α και πάντα µε την επιφύλαξη των ειδικών 
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ρυθµίσεων του Π.∆. 60/2007, αναλογικά εφαρµοζοµένων και σε όσα σηµεία 
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον ν. 3463/2006 και τον ΕΚΠΟΤΑ. 

- Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» 

- Π.∆ 118/2007, αναλογικά εφαρµοζοµένου και σε όσα σηµεία δεν έρχονται σε 
αντίθεση µε τον ΕΚΠΟΤΑ. 

- Ν.2503/1997 «∆ιοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα ΟΤΑ» 
- Ν.2539/1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης» 
- Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» 

- Ν. 3886/2010 « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 
- Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε 
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

- Π.∆.166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 

 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ισχύει η Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες διατάξεις της 
διακήρυξης είναι αντίθετες µε την κείµενη νοµοθεσία. Όταν η διακήρυξη δεν 
αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Τα στοιχεία της σύµβασης που προσαρτώνται σε αυτήν, κατά σειρά ισχύος, 
είναι τα παρακάτω : 
α. Η σύµβαση 
β. Η παρούσα διακήρυξη 
γ. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου 
δ. Οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης  
 

Β1.4 ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν 3861/2010 και θα δηµοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο 
ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες καθώς και σε δύο τοπικές (µία εβδοµαδιαία 
και µία ηµερήσια). 
 
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Αµαρουσίου, ενώ ολόκληρη η 
διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιµελητήρια, στους συνδέσµους και στον 
ΕΟΜΜΕΧ. 
 
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις στον τύπο και τα λοιπά έξοδα των 
ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων κ.λπ. της δηµοπρασίας, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο (αρθ. 46 του Ν. 3801/2009, Γνωµ. ΝΣΚ 
204/2010).  
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Η προθεσµία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού δεν πρέπει να είναι 
µικρότερη των 20 ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για 
τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης δηµοσίευσή της στον ελληνικό τύπο.  
 

Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου, οδ. Βασ. Σοφίας 9 & 
∆ηµ. Μόσχα, την 5η Οκτωβρίου 2012 ηµέρα Παρασκευή µε ώρα έναρξης 
κατάθεσης των προσφορών την 10.00π.µ. και ώρα λήξης 10.30π.µ , από την 
αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης, µε 
σφραγισµένες γραπτές προσφορές, σύµφωνα µε το σχετικά άρθρα των 
παρόντων όρων διακήρυξης για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών. 
Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών ταχυδροµικώς οι προσφορές 
κατατίθενται την προηγούµενη της καταληκτικής ανωτέρω ηµεροµηνίας 
εργάσιµη ηµέρα στην ίδια διεύθυνση και κατά τις ίδιες ώρες µε συστηµένη 
αποστολή σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
 
Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό, αντίγραφο των τευχών του διαγωνισµού και 
της σχετικής µελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την 
Έδρα του ∆ήµου Αµαρουσίου, Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και 
Εθνικών Πόρων (∆/νση: Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, Αρµόδιος Υπάλληλος: 
∆ηµήτρης Αµίτσης, Τηλ.: 213 2038335, FAX: 210 6146421, email: 
amidim@maroussi.gr, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε 
ταχυµεταφορική (courier). Σε περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω 
ταχυµεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως 
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 
 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο 
µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή 
να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για 
την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά 
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για την παραλαβή της διακήρυξης 
υπογράφεται σχετικό έγγραφο που αποτελεί απόδειξη της πλήρους 
γνώσεως των όρων της προκήρυξης.  
 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι αναλαµβάνουν την 
αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια.  
 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη 
διεύθυνση <http:// www.maroussi.gr > και σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει 
επίσης κατά την παραλαβή της να συµπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό 
έντυπο (την αντίστοιχη φόρµα δεδοµένων) µε τα στοιχεία των 
ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελµα, ΑΦΜ, 
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) έτσι ώστε η 
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Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν 
τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 
συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη 
συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος. 
 
Β1.7 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή 
τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και την 24 /09 /2012. Η 
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους 
όσους έχουν παραλάβει τη ∆ιακήρυξη, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν 
από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 
 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στoν  ∆ήµο 
Αµαρουσίου, Τεχνική Υπηρεσία. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί 
σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να 
γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: 
amidim@maroussi.gr ή εναλλακτικά στην fofit@maroussi.gr, χωρίς όµως η 
δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την 
υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή 
τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί 
µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 
 
Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του 
διαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί 
ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία 
του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε 
ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http:// 
www.maroussi.gr). 
 
Β.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
 

Β2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, που: 
 
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  
• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία 

περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  
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• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή 
του κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας 
που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα οποία: 
1. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 0 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και 0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συµµετοχής 

2. δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05 

 
Β2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής 

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 
• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής 
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 0 ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής 
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 0 Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
• Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 
• Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 
• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται 

στο Άρθρο 43.1 του Π∆ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 
α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου 
β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 
γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 
δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες 
ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεοκοπίας. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις 
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• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα 
τουλάχιστον µέλος της 

• Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 
περισσότερα του ενός σχήµατα διαγωνιζόµενων. 

Β2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την 
Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. 
Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 
(σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν 
υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», 
σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του 
υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται το 
απαιτούµενο δικαιολογητικό 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο B.2.7 Εγγύηση 
Συµµετοχής 

ΝΑΙ   

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις 
οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 
Α: 

1. ∆εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο 
πρόσωπό του από τους αναφερόµενους 
στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007. 

2. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, συνδιαλλαγή (ή 
σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 
νοµικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι 
δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού, συνδιαλλαγής (ή σε 
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 
νοµικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών σε οργανισµούς 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής 

ΝΑΙ   
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ασφάλισης και τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις. 

4. Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς ή της κατάθεσής της στο 
ταχυδροµείο εγγεγραµµένος στο οικείο 
Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό 
επάγγελµά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασης τους και το ειδικό 
επάγγελµα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος 
της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη 
σύναψή της εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική 
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα 
επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 
Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο 
Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

7. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του 
υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον 
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι 
εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον 
πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, 
εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και 
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου), καθώς και στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό 
πρόσωπο δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της Προσφοράς τους ή της 
κατάθεσής στης στο ταχυδροµείο:  

- i. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43 του 
Π∆60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 
Γ) απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ∆) 
νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
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ορίζεται από το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες 

- ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 
της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 
1. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 
τοµέα. 

2. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από 
τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης της 
οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα 
αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου 
Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα 
Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής 
του διαγωνισµού. 

3.  Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
σύστασής τους, και συγκεκριµένα: 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο 

οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο 
κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ ή 
απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νοµικού 
προσώπου, 

4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 
και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 
υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την 
Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του 
διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως 
αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της 
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 
Προσφορών. 

ΝΑΙ   
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Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα 

τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 
καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 
Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον 
να καταθέσει: 

1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε την 
περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).  

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του 
για τη συµµετοχή του Μέλους:  

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  
− στο ∆ιαγωνισµό 

3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου: 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 
− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή  
σαφήνεια το µέρος του Έργου (φυσικό και οικονοµικό 
αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και 
τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
(leader), 

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο 
την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

− να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης 
προσκοµίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο 
∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο 
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 
τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν 
µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής». 
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Β2.4 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός 
οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 
(σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν 
υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», 
σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου 
Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο 
δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαµβάνεται το 
απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

 
Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 
παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: Β4Θ9ΩΨ9-ΞΞΩ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: Β4Θ9ΩΨ9-ΞΞΩ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
µετά  την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

11. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 4   

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 
ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός 
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 
παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

ΝΑΙ   

                                                           
4
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην 
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
µετά  την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 5   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο 
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 
τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν 
µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
 
 
 

                                                           
5
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου. 
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Β2.4.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) 
οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2. Εφόσον από την προσκόµιση των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   
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11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 
οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
µετά  την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 
ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός 
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
Β2.4.4 Οι συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή 
διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2. Εφόσον από την προσκόµιση των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

ΝΑΙ   

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

10. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

11. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 
οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

NAI   

15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 6   

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 
ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 
                                                           
6
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω 

Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός 
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
 
 
 
 
Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού 
προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2. Εφόσον από την προσκόµιση των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει 
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 
θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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10. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 
µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 
υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην 
οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 
µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14. 

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 
προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο 
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 
τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν 
µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 
Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Β2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση 
(ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 
συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη 
της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 
έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα 
εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα 
εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει 
σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα 
Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε 
αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα 
του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 
Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής/Κατακύρωσης 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

 
Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει 
επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και 
λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό: 
Ι.Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία 

να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις 
του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο 
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διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :  
• διαθέτει στην οργανωτική του δοµή, οντότητες (ενδεικτικά Τµήµατα, Μονάδες, 

Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα την ∆ιαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Συστηµάτων 
Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την 
Τεχνική Υποστήριξη Συστηµάτων Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, ή ισοδύναµες 
δοµές µε αρµοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου 
ζωής ενός Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:  

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηµατική δοµή, συνεργασίες µε εξωτερικούς προµηθευτές, κανάλια 
εξυπηρέτησης,  

- τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 
- προϊόντα και υπηρεσίες  
- µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί  
µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες 
καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συµµετοχής. 

1.2 Περιγραφή των µέτρων, ή/και πρωτοβουλιών και διοικητικών µέτρων που έχει λάβει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω, παρεχόµενων 
υπηρεσιών σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων κοινόχρηστων ποδηλάτων, 
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και 
παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της 
λειτουργίας). 

1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να 
καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας. 

Περιγραφή τµήµατος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 
αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνί
α 
∆ήλωσης 
Συνεργασί
ας 

   
    

3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε 
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούµενης εξειδίκευσης, 
επαγγελµατικών προσόντων και εµπειρίας . Συγκεκριµένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 
- ως µέλος της Οµάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project 

manager), υπάλληλος ή στέλεχος, µε επαγγελµατική εµπειρία 10 ετών κατόχου 
διδακτορικού διπλώµατος. 

- ως µέλος της Οµάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Αναπληρωτή Υπεύθυνου 
Έργου, υπάλληλος ή στέλεχος, µε επαγγελµατική εµπειρία 10 ετών κατόχου 
διδακτορικού διπλώµατος. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκµηρίωση κάλυψης της ανωτέρω 
προϋπόθεσης συµµετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης  

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα 
Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/
Α 

Εταιρία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης  
Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 
Έργου 

Ρόλος στην 
Οµάδα Έργου - 
Θέση στο σχήµα 
υλοποίησης 

Ανθρωπο
µήνες 

Ποσοστ
ό 
συµµετο
χής* (%) 

      
      
      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)     

3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που 
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συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:  

Α/
Α 

Επωνυµία 
Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 
Έργου 

Ρόλος στην 
Οµάδα Έργου – 
Θέση στο σχήµα 
υλοποίησης 

Ανθρωπο
µήνες 

Ποσοστ
ό 
συµµετ
οχής* 
(%) 

      
      
      
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)     

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν 
στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/
Α 

Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας 
Έργου 

Ρόλος στην 
Οµάδα Έργου – 
Θέση στο σχήµα 
υλοποίησης 

Ανθρωπο
µήνες 

Ποσοστ
ό 
συµµετο
χής* (%) 

     
     
     
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 
καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων 
υπό την µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, που να αποδέχονται το ρόλο τους στο έργο και 
να επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων της προσφοράς που τους αφορούν. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του 
υποδείγµατος) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία 
πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία 
του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που 
προτείνετε να συµµετέχει στην οµάδα Έργου . 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται 
να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισµού εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την λήψη του σχετικού αιτήµατος. 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης που θεωρεί ότι τεκµηριώνει 
την ικανότητα για συµµετοχή του στον διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία 
δικαιολογητικών µόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των 
υστέρων. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 
τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης 
/ Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 
 
Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συµµετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από 
τρίτους, σύµφωνα µε το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του Π∆ 60/2007. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση – εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών συµµετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσµευσης του τρίτου, 
ότι για την εκτέλεση της σύµβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους 
αναγκαίους πόρους. 
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Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 
 

Β2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ 
του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) , ήτοι ποσό € 
11.605,05. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 120 
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού (και σύµφωνα µε το άρθρ. 26 παρ.11 του 
ΕΚΠΟΤΑ να ισχύει  τουλάχιστον έναν µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς που έχει οριστεί στη διακήρυξη) και θα επιστραφεί στους 
συµµετέχοντες µετά την ανακήρυξη του µειοδότη. 
 
Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό 
πρόσωπο που έχει κατά το νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα στα 
κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 
κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο ή αν είναι γραµµένη σε άλλη γλώσσα 
θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων 
των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής, πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα την ηµεροµηνία 
έκδοσης, τα στοιχεία του εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που 
καλύπτει και την επωνυµία του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται και 
ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου. 
 
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διαιρέσεως και 
διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσµίας τριών (3) 
ηµερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του ∆ήµου, το ποσόν της εγγύησης 
(µέρος ή σύνολο). 
 
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της 
µετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 
 
Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά τον διαγωνισµό επιστρέφεται η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
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Β.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 
Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν τις 
προσφορές τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή στο γενικό 
πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο Β.1.5 
της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν 
γίνονται δεκτές. 
 
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε 
τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη 
εργάσιµη του διαγωνισµού µέρα. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι 
ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις 
διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
 
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 
αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 
προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να 
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσµα. 
 
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 
νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών 
υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από διορισµένο 
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο της ενώσεως µε ειδική προς 
τούτο σαφή εξουσιοδότηση. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του 
διαγωνιζόµενου απορρίπτονται. 
 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και 
η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του 
συµµετέχοντος νοµικού προσώπου.  
∆εν µπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από 
µία εταιρείες ή ενώσεις προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον 
εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 
όλες οι προσφορές εκτός και αν αποσυρθούν από τον συµµετέχοντα όλες 
εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του.   
 
Προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν 
ουσιώδη απόκλιση από τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή 
υστερούν σε σχέση µε αυτές ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών 
απορρίπτονται. 
 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών τους από αυτών των όρων διακήρυξης δεν απορρίπτονται 
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µόνο αν οι αποκλίσεις αυτές έχουν δηλωθεί µε υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή 
αποκλεισµού, στα δικαιολογητικά συµµετοχής, δεν αναφέρονται στους 
απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών των όρων διακήρυξης και 
κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν 
όρο αναπροσαρµογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
 

Β3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης. Ο κάθε συµµετέχων θα υποβάλει, επί ποινή απόρριψης, την 
προσφορά του µέσα σε φάκελο σφραγισµένο (κυρίως φάκελος), σε δύο 
αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία 
γράµµατα, και θα αναγράφει τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου, τον αριθµό της 
προκήρυξης και τον ακριβή τίτλο της, την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος. 
Ο κυρίως φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 
φακέλους, δηλαδή: 
 
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία 
και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 0. Τα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο µε τη σειρά που 
ζητούνται. 
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 0.  
Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 0 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη 
φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 
 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) αντίγραφο  
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 
Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο, 
- ένα (1) αντίγραφο, 
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD), εκτός των τεχνικών 

φυλλαδίων, που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
Οικονοµική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο, 
- ένα (1) αντίγραφο, 
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD),που θα 

περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 
 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος (κυρίως φάκελος) πρέπει να φέρει την 
ένδειξη:  
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 
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Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 
επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 
 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα 
συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία 
που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
 
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, 
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε 
περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 
 
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή 
τους, η τάξη και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης. 
 
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.  
 
∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», 
«συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κλπ. 
 
Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην 
Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια 
Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, 
διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να 
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας 
αποσφράγισης. 
 
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται 
συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, 
είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό 
πίνακα την επεξήγησή τους. 
 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών 
συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης 
υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  
 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
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Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση 
ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται 
µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. 
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, 
εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή. 
 
Β3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα 
απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, 
χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και 
τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους: 
• ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, 
•  Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής,  
•  0 Εγγύηση Συµµετοχής. 
 
Β3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική 
περιγραφή του προσφερόµενου εξοπλισµού, φωτογραφίες, τεχνικά 
φυλλάδια, προσπέκτους κλπ, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να µπορεί 
να βεβαιώνεται ανά πάσα στιγµή, κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής).  
Στην Τεχνική Προσφορά επί ποινή αποκλεισµού θα συµπληρώνονται 
οι πίνακες συµµόρφωσης του Παραρτήµατος µε τα γενικά λειτουργικά 
και τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα  και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους 
Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω 
και ένα από τους όρους στον πίνακα συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν 
υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 
 
Β3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει vα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, υποχρεωτικά σε έντυπο αριθµηµένο και σφραγισµένο από 
την Υπηρεσία, επί ποινή αποκλεισµού, και θα έχει συµπληρωθεί σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στους παρόντες όρους διακήρυξης. 
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Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µιας σελίδες, αυτές θα 
µονογράφονται κατά σελίδα από τον προσφέροντα. 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε 
όλα τα σηµεία τους, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις 
κλπ.. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις 
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' 
αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. 
 
Ο προσφέρων, µε την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτοµάτως ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, 
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα 
τα οποία τυχόν δεν  
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους 
όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 
  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης 
ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν 
ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
 
∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορές 
για µέρος των ζητουµένων υλικών, παρά για το σύνολο της προµήθειας. 
 
Στην προσφορά θα αναγράφεται, αριθµητικώς και ολογράφως, (χωρίς ΦΠΑ) η 
τιµή µονάδος, καθώς και η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο της προµήθειας. 
Σε περίπτωση διαφοράς ανάµεσα στην ολογράφως και αριθµητικώς 
προσφερόµενη τιµή λαµβάνεται υπόψη η ολογράφως. 
 
Οι τιµές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη 
της σύµβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση για τη διάρκειά 
της. 
Οι τιµές προσφοράς νοούνται για προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση του 
εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργία. Συµπεριλαµβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις 
(φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις νόµιµες κρατήσεις 
υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον ∆ήµο. 
 
Από την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει µε 
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σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από το αν 
προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει.  
 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη αφού η 
προσφερόµενη τεχνική λύση είναι εξ ορισµού της επιλογής του προµηθευτή.     
 
Β3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, 
πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου 
τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.2.4 ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης. 

Β3.3 Ισχύς Προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες 
από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο 
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο 
µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 
20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
         Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
 

Β3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα 
Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος 
θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, ελεύθερου στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. 
 
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το 
ποσό µε το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 
αρµόδια Επιτροπή. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε προσφερόµενο 
είδος θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται 
στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους 
αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς. 
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Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας 
για κάθε προσφερόµενο είδος, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές 
κόστος, σε περίπτωση αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου. Προσφερόµενο 
είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται 
ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 
 
Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της 
συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας. 
 
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 
Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 
της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους 
πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
 
Β4  ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β4.1∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης 
Προσφορών και Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

Β4.1.1 ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - αποσφράγιση 
Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των 
Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (<∆ήµος Αµαρουσίου, 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ∆ΗΜ. ΜΟΣΧΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24>), παρουσία των 
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 
Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή 
πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η 
ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 
Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 
∆ιακήρυξη. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δηµόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και 
αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής κατά 
φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική διατρητική µηχανή της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διατίθεται. 

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την 
αρµόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών 
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Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. 

3. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει µόνο ως προς 
την αριθµητική πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα 
δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά Συµµετοχής. Ανάλογα µε τον 
αριθµό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρµόδια Επιτροπή, δύναται 
να ελέγξει το περιεχόµενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των 
ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής – κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σε επόµενη συνεδρίαση. 

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συµµετοχής µέσω της 
εξέτασης του περιεχοµένου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η 
Επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το 
οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται 
να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της 
αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους 
Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά 
Συµµετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικών 
Προσφορών επαναφέρονται στην αρµόδια Επιτροπή για την 
αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συµµετοχή 
στο διαγωνισµό (βάσει των δικαιολογητικών Συµµετοχής) σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή. Οι 
Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συµµετοχής αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται. 

6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή 
γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσα 
Αρχή, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

7. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές 
Προσφορές και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, 
το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται 
να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ηµεροµηνία της αποσφράγισης 
των Οικονοµικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των 
οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των 
Οικονοµικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν 
αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα 
Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. Οµοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών 
Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 

9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή, σε 
δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή 
γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσα 
Αρχή. 
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10. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή, 
σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 
διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύµφωνα µε τα 
κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού, από τον 
οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος προς κατακύρωση του Έργου, 
επικρατέστερος Ανάδοχος. 

11. Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά 
του γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του 
∆ιαγωνισµού.  

12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, 
(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) 
γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή  σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός 
των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί µε την απόφαση ορισµού 
της. 

13. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι 
λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι 
από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να 
πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή 
τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει 
χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και 
χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναµετάδοσης.  

14. Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και 
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων 
στους Συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε 
ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την 
αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 
οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η 
αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο 
αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) όµοια αντίτυπα. 

 
Β4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη Προσφορά. 
Για την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα 
προβεί στα παρακάτω: 
- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες 

Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

- Αξιολόγηση των προσφορών που συγκέντρωσαν όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής των παρόντων όρων διακήρυξης και που είναι αποδεκτές, 
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σύµφωνα µε τους καθορισµένους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην 
διακήρυξη, ουσιώδης όρους. 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης 
Προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = (80) * ( Βτi / ΒΤmax ) + (20) * (Kmin /K i) 
όπου: 
ΒΤmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
Βτi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i ( εκάστου) 
Kmin  η χαµηλότερη τιµή Οικονοµικής Προσφοράς  
Κi       η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου i 
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Συµφερότερη είναι η Προσφορά που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη τιµή Λ της 
κατάταξης.  
Μεταξύ ισοτίµων, µειοδότης αναδεικνύεται αυτός που έχει µεγαλύτερη 
βαθµολογία στα τεχνικά στοιχεία προσφοράς κατά την αξιολόγηση. 
 
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή 
συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των 
Προσφορών και τη βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία 
παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. Η 
βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τις 
παραγράφους Β.4.1.3 και Β.4.1.4. 
 
Β4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών  
Η Βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια 
Αξιολόγησης”. Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα 40 έως 
60 βαθµούς. 
Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 
-  είναι 50 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις 

της διακήρυξης, 
-  αυξάνεται έως 60 όταν υπερκαλύπτονται οι  απαιτήσεις της 

∆ιακήρυξης. 
- µειώνεται µέχρι τους 40 βαθµούς όταν η προσφορά δεν καλύπτει 

πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
 
Σε περίπτωση που η βαθµολογία της Α οµάδας είναι κάτω από 40 
βαθµούς η προσφορά αυτοµάτως θα απορρίπτεται. 
 
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή 
βαρύτητας της οµάδας. 
 
Β4.1.4 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή 
του καταλληλότερου, θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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Α.  Οµάδα  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  και ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
(Συντελεστής βαρύτητας 50%)  

 

Συµφωνία  µε  τεχνικές  προδιαγραφές  15 -  23 

Λειτουργ ικά  χαρακτηριστ ικά  15 -  23 

Αισθητ ικά  χαρακτηριστ ικά  4  -  6  

Ποιότητα  και  οµοιογένε ια  6  -  8  

ΣΥΝΟΛΟ  Α '  Οµάδας    40 -  60 

Β .  Οµάδα  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  και ΚΑΛΥΨΗΣ  
(Συντελεστής βαρύτητας 30%).  

 

 Εγγύηση  λε ιτουργ ίας .  
        15 -  23 

 Ποιότητα  εξυπηρέτησης  (τεχνική  βοήθε ια  -  ανταλλακτ ικά )          15 -  23 

 Χρόνος  και  τόπος  παράδοσης  
         10 -  14 

ΣΥΝΟΛΟ  Β '  Οµάδας   40 – 60 

 
Γ .  Οµάδα  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ   
 
(Συντελεστής  βαρύτητας 20%).  

 

Εγκατάσταση  και  παραµετροποιήσε ις  συστήµατος   
 

16 – 30 
 
 

Εκπαίδευση  προσωπικού  -  επίδε ιξη  λε ιτουργ ίας .         12 -  15 

Υπηρεσίες Υποστήριξης – Συντήρησης –  Χρον ική  ∆ιάρκε ια   12 -  15 

ΣΥΝΟΛΟ  Γ '  Οµάδας  40 -  60 

 

Η κατάταξη των τεχνικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και 
δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο 
της διαδικασίας διενέργειας, θα γίνει µε βάση την τελική 
βαθµολόγηση κάθε µιας που θα προκύψει από τον τύπο : 

 
ΒΤ = 0,5* ΒΑ+ 0,3* ΒΒ+ 0,2* ΒΓ 

Όπου : 

ΒΤ = Βαθµολογία τεχνικής 

προσφοράς  

ΒΑ = Βαθµολογία Οµάδας 

κριτηρίων A  
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ΒΒ = Βαθµολογία Οµάδας 

κριτηρίων Β 

ΒΓ = Βαθµολογία Οµάδας 

κριτηρίων Γ 

 
Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε οµάδα είναι αντίστοιχα : 

για την Α οµάδα 0,5, για την Β οµάδα 0,3 και για την Γ οµάδα 0,2  
 
Όπου:  (βαθµ.Α οµάδας) = βαθµ.Α1 + βαθµ.Α2 + βαθµ.Α3 + 
βαθµ.Α4 
Και   (βαθµ.Β οµάδας) = βαθµ.Β1 + βαθµ.Β2 + βαθµ.Β3 
Και   (βαθµ.Γ οµάδας) = βαθµ.Γ1 + βαθµ.Γ2 + βαθµ.Γ3 

  
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, στα 
πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των 
υποψήφιων Αναδόχων δύναται να καλέσει τους υποψήφιους Αναδόχους να 
παρουσιάσουν τη τεχνική τους προσφορά και/ ή να επιδείξουν τη 
προσφερόµενη λύση.  
 
Σηµειώνεται ιδιαιτέρως ότι :  
α)  Σε περίπτωση υποβολής υπερβολικά χαµηλής Οικονοµική Προσφορά της 
οποίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 85% της διαµέσου (median) 
του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών, θα 
ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου 
παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ 
την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης), σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στο σχετικό άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν και µετά την παροχή της 
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά 
χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

β) προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου 

γ) προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

δ)  δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται 
ως επουσιώδεις 

ε)  ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση 
δίνουν το αυτό αποτέλεσµα. 

 
 
Β4.1.5 ∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της 
Αξιολόγησης των Προσφορών, µε Απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, καλείται να 
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υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. 0), προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από 
αρµόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 
 
Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται 
ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του 
Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική διατρητική 
µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να 
παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονοµική 
Προσφορά. 
 
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται 
στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται µε 
σχετική του απόφαση και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
Αναδόχους η απόφασή του. 
 
Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 
Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο 
∆ιαγωνισµός, να υποβάλλει τα απαραίτητα ∆ικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά 
έγγραφα για την υπογραφή της Σύµβασης, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε την 
επιστολή της πρόσκλησης. 
 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης 
συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής 
Συµµετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 
επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων υποψήφιο 
Ανάδοχο, να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η 
διαδικασία ως ανωτέρω. 
 
 
Β4.2 Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας 
του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής 
: 
 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. 
 
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή 
αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 
λόγους που  ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την 
διενέργεια διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από 
την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
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αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο 
αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην 
οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
 
Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις 
τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη 
νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νοµάρχη κατά 
τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης , δε γίνονται 
δεκτές. 
 
Β4.3 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η συµφερότερη προσφορά», σύµφωνα µε το 
άρθρο 20 παρ.β της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), µε την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αριθµ. µελ. :31/2012 της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και τα κριτήρια συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τους 
παρόντες όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 
της διακήρυξης, προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε, µε τα στοιχεία 
του άρθρου 17 των παρόντων όρων, ως η πλέον συµφέρουσα. 
 
Σε περίπτωση απόλυτα ισοδύναµων προσφορών (όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 17) διεξάγεται κλήρωση. 
 
Η Επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, συµπληρώνει και 
υπογράφει το σχετικό πρακτικό. 
 
Το πρακτικό της ∆ηµοπρασίας µαζί µε την γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Οικονοµική Επιτροπή που σε 
κάθε περίπτωση είναι αρµόδια για να αποφασίσει  για την  κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού και της ανάθεσης της προµήθειας στον 
µειοδότη. Για οποιαδήποτε άλλη γνωµοδοτικού χαρακτήρα εισήγηση ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, 
µε γνωµοδότησή του προς την οικονοµική επιτροπή µπορεί να προτείνει: 

- Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη τη ποσότητα ή µέρος αυτής 
που προσφέρει ο προµηθευτής. 

- Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του 
µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

- Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να 
προβεί στην πραγµατοποίηση της προµήθειας, όταν έχει γίνει 
κατακύρωση της προµήθειας, σύµφωνα µε την µε την περίπτωση α του 
ιδίου άρθρου. 

- Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για 
διαιρετό υλικό, µεταξύ µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές 
ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του 
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προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής 
επιλέγεται µε κλήρωση. 

 
Στην περίπτωση που το γνωµοδοτικό όργανο γνωµοδοτεί για : 

- Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας 
ανάθεση προµήθειας υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος 
αυτής 

- Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων 
προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

- Τελική µαταίωση της προµήθειας 
τότε τη σχετική απόφαση λαµβάνουν οι αναφερόµενες στη παράγραφο 1 του 
άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ αρχές.   
 
Β5 Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 

Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις 
1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση. 
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις 

Προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

3. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους 
που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα 
διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης 
θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 
παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση 
και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 
αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται 
υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική του 
Προσφορά και η παρούσα ∆ιακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης 
συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 
των αποτελεσµάτων του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, για 
υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το 
περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η 
παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5. Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς ο 
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή 
προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, 
εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να 
καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς 
άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει την ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης 
διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και 
θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσα 
Αρχή. 
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6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
(βλ. C.1.2). 

7. Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο 
κατακυρώθηκε η Σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των 
υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης και η Εγγύηση 
Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) 
επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Λειτουργίας (βλ. άρθρ. Β.5.4). 

9. Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση 
εξοπλισµού/έτοιµου λογισµικού, στα πλαίσια της πρότασης 
επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα/ εκδόσεις, 
αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν 
και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε 
την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική 
επιβάρυνση. 

10. Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των 
συµβαλλόµενων µερών στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης, του Κανονισµού 
Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή και του ισχύοντος θεσµικού Κοινοτικού 
πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων. 

 
        Β5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνει µετά την προσκόµιση των 
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε την έκδοση των αντιστοίχων 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία "περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των 
δήµων και κοινοτήτων" και σύµφωνα µε την διαδικασία παραλαβής και 
πληρωµής του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (άρθρα 36 & 37) µε την έκδοση των σχετικών 
τιµολογίων και την προσκόµιση των αντιστοίχων απαραιτήτων 
δικαιολογητικών πληρωµής στο λογιστήριο του ∆ήµου. 
 
        Β5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισµό του εξοπλισµού, τον οποίο θα 
παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους 
εγκατάστασής του. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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        Β5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προµήθεια εξοπλισµού 
καθορίζεται από τον προσφέροντα µε την υποβολή της προσφοράς του και 
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 12 µήνες.  
 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται 
πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας να προσκοµίσει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, χρηµατική 
εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 5% της συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον 
συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (όπως έχει προσδιορισθεί από 
τον προµηθευτή µε την προσφορά του και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
είναι µικρότερος από 12 µήνες) κατά τουλάχιστον τρείς (3) µήνες. Κατά τη 
διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής οφείλει, ύστερα 
από σχετική ειδοποίηση του ∆ήµου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το 
εξάρτηµα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση 
ή συντήρησή του. Ο χρόνος εγγύησης είναι ο συγκεκριµένος χρόνος που 
προσφέρεται στην τεχνική προσφορά για εγγύηση. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την λήξη 
του χρόνου εγγύησης και την οριστική  παραλαβή του εξοπλισµού. 
 
       Β5.5 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις – Χρόνος και τρόπος παραλαβής 
- Πληµµελής κατασκευή. 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 
εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Η παραλαβή των προµηθευόµενων ειδών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στα άρθρα 28 & 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από την 
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, ύστερα από πρακτική δοκιµασία, µέσα σε 
χρόνο 30 ηµερών από την προµήθεια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των 
προµηθευόµενων ειδών.  
 
Η οριστική παραλαβή γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µέσα σε 
χρόνο 30 ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής 
από τον Ανάδοχο ότι ολοκληρώθηκε η προµήθεια του συνόλου των υλικών 
και παραδόθηκαν όλα τα παραδοτέα του. Στο διάστηµα αυτό δεν 
προσµετράται ο χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων από 
την σύµβαση ελέγχων, και συντάσσεται το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, 
σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στα άρθρα 28 & 29 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους 
όρους της σύµβασης, ή εµφανίζουν  ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε 
εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 29, 34 και 35 του 
ΕΚΠΟΤΑ 
 

Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 
1. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 

πρόγραµµα εργασιών (Πρόγραµµα υλοποίησης του Έργου) στην 
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Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 
προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα 
υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις 
εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραµµα υλοποίησης 
του Έργου δεν ταυτίζεται µε τη Μελέτη Εφαρµογής ή άλλα παραδοτέα που 
προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 

2. Ο χρόνος παράδοσης, δηλ. η προµήθεια και η εγκατάσταση του υπό 
προµήθεια εξοπλισµού και η παράδοση ολόκληρου του εξοπλισµού σε 
πλήρη λειτουργία, ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υπογραφής του 
σχετικού συµφωνητικού. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να 
παραταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., µε την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου για την επιβολή των 
προβλεπόµενων κυρώσεων. Αναπροσαρµογή τιµών δεν προβλέπεται. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του 
Έργου. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 
που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα 
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά 
του, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 
συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία 
και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα 
στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από 
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 
να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, 
οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, 
ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας 
Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µόνο µετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων 
ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 

7. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν 
από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα, µέχρι την 
αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 
να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους 
ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσα 
Αρχή. 
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8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν 
αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα 
Λειτουργίας. 

9. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, 
ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του 
αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, 
κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε 
περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά 
συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε ανάλογη περίπτωση ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα 
αυτά πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε 
Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται 
στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει 
εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά 
αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός 
ρητρών, συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη 
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

10. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
Σύµβασης ή της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να 
αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε 
αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι 
το ύψος του ποσού της Σύµβασης. 

11. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου 
τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία 
να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόζει το λογισµικό σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδοµένων που αποθηκεύονται και 
επεξεργάζονται. 

13. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 
τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό 
του Αναδόχου ή τρίτων. 

14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις 
ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση 
όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους 
έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση 
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος 
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απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

15.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 
τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από 
τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του 
Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση 
για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 
Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης 
της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις 
ανάθεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 
Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της 
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές 
Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη 
Σύµβαση. 

17. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του 
λογισµικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισµικού 
σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, υποχρεούται κατά την 
εγκατάσταση του συγκεκριµένου λογισµικού και σε κάθε ανανέωση του να 
προσκοµίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά 
στην ενηµέρωση του σχετικού λογισµικού µε νέες εκδόσεις. 

18. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι 
οποίες προκύπτουν από τους Κανονισµούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και 
ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήµανση 
χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων 
εκπαίδευσης/ εξοπλισµού/ λογισµικού/ ιστοσελίδων, ενηµέρωση Φορέα 
και εκπαιδευοµένων σχετικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης της 
εκπαίδευσης). 

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούµενες 
αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

 
Β5.7 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο 
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ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους 
συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά 
από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την 
αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη 
γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο 
πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις 
µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

Β5.8 Εµπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και 
για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν 
σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του.  
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το 
σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). 
Ειδικότερα:  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον 

ώστε ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται µε την Αναθέτουσα 
Αρχή)– υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτού - να µπορεί να έχει πρόσβαση 
στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική του έγκριση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές 
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της 
Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του Φορέα Λειτουργίας. Ως εµπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, 
ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή την 
Αναθέτουσα Αρχή ως εµπιστευτικά. Η τήρηση εµπιστευτικών 
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες διατάξεις και το 
νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας 
που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους 
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των 
συµφερόντων του µε τα συµφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της 
Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα 
στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα 
Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί µια πλήρη σειρά των 
αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση 
και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο 
πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα 
διαχωρίσιµα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που 
αφορούν σε προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή 
του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόµη και 
µετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον 
Φορέα Λειτουργίας και στα άτοµα που ορίζονται από την Αναθέτουσα 
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Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 
τηρούµενων αρχείων προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα 
υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου µε βάση τα αναφερόµενα στη 
Σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να 
διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν 
και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα 
µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην µη 
τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό της 
αµοιβής του από τη Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν 
περαιτέρω ζηµίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα 
στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε 
τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό 
έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, 
ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για 
χρήση της από τα µέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους 
δικαστές της διαιτησίας. 

 
Β5.9 Πνευµατικά δικαιώµατα 

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο 
σχετικό µε το Έργο, καθώς και όλα τα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν 
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας. 
Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων 
της Αναθέτουσα Αρχή και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά 
τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του 
Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) 
κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση 
αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για 
την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εµπίπτουν στις 
παραπάνω παραγράφους µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην 
Αναθέτουσα Αρχή και στον Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για 
διαφορετικό νοµικό πρόσωπο) οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί 
δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν 
από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας 
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισµικού µε κάθε µέσο και 
µορφή, εν όλω ή εν µέρει, την εξουσία φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, 
εκτέλεσης µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης 
χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα 
δια της υπογραφής της σύµβασης. 
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Β5.10 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και 
τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, 
αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική 
νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 
συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 
δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (περιγράφονται σε ξεχωριστό τεύχος – τεύχος 
Γ’ – το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης διακήρυξης.) 

C1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ήµο Αµαρουσίου,  

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ∆ΗΜ. ΜΟΣΧΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. 
αριθµός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
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µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό 
µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 
σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη 
συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης 
ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : 
ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα 
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη 
δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο 
έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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C 1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ήµο Αµαρουσίου, 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ∆ΗΜ. ΜΟΣΧΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός 
…………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του 
αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά ………………. 
συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……………. 
∆ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας 
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., 
συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο 
έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 

C2 Πίνακες ΣυµµόρφωσηςΟ υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους 
παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των 
δεδοµένων. 

C2.1 Πίνακας 1 

 
Σταθµοί Ποδηλάτων    

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 

1.1.      
  

Θέσεις κλειδώµατος ανά Σταθµό 16 έως 
18 

  

1.2.      
  

Τύπος Κλειδαριάς: Ηλεκτροµηχανική ΝΑΙ   

1.3.      
  

Να φέρουν βαρέως τύπου µηχανισµό κλειδώµατος 
των Ποδηλάτων. Να καθοριστεί η ελάχιστη δύναµη 
που απαιτείται για να αποσπαστεί το Ποδήλατο από 
την κλειδαριά 

ΝΑΙ   

1.4. Ο µηχανισµός κλειδώµατος να µην µπορεί να 
παραβιαστεί ή παρακαµφθεί µε κοινά εργαλεία 
(πένσα, κατσαβίδι, γερµανικά ή Άλεν κλειδιά) 

ΝΑΙ   

1.5.      
  Να µπορεί να λειτουργεί χωρίς ρεύµα. Να 

προσδιοριστεί και να τεκµηριωθεί επαρκώς ο 
µέγιστος αριθµός ωρών. 

>=4 
ώρες 

  

1.6.      
  Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος µεγαλύτερης 

διάρκειας από αυτή που µπορεί να υποστηριχθεί 
από την ενεργειακά αυτόνοµη λειτουργία, η 
κλειδαριά θα πρέπει να παραµένει σε κλειδωµένη 
θέση ασφαλίζοντας τα ποδήλατα στις θέσεις τους 

ΝΑΙ 
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1.7.      
  Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος µεγαλύτερης 

διάρκειας από αυτή που µπορεί να υποστηριχθεί 
από την ενεργειακά αυτόνοµη λειτουργία, οι 
χρήστες που τυχόν δεν έχουν ακόµη επιστρέψει 
το ποδήλατό τους, θα πρέπει να µπορούν να το 
επιστρέψουν κανονικά 

ΝΑΙ 
  

1.8.      
  Το σύστηµα να έχει αποµακρυσµένη επικοινωνία 

µε όλους τους Σταθµούς ώστε να µπορεί να 
ενηµερώνει τους διαχειριστές µέσω κινητού 
τηλεφώνου και διαδικτυακής ιστοσελίδας σε 
πραγµατικό χρόνο µε πληροφορίες για την 
κατάσταση των Σταθµών όπως, διαθεσιµότητα 
Ποδηλάτων, διαθεσιµότητα κενών θέσεων, καλή 
λειτουργία, τυχόν προβλήµατα αναφερθέντα από 
χρήστες, κατάστασης χρέωσης χρηστών. 

ΝΑΙ 
  

1.9. 
Τα Ποδήλατα να ξεκλειδώνουν αυτόµατα µετά την 
ταυτοποίηση του χρήστη και να µην απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες για την παραλαβή τους 

ΝΑΙ 
  

1.10. 
Για την επιστροφή του Ποδηλάτου, ο χρήστης θα 
πρέπει να αρκεί να αποθέσει το Ποδήλατο σε 
κάποιον Σταθµό και να µη χρειάζεται να 
ξαναταυτοποιηθεί ή να προβεί σε οποιαδήποτε 
άλλη ενέργεια στον Σταθµό 

ΝΑΙ 
  

1.11. 
Ο Σταθµός να ειδοποιεί µε ηχητική και οπτική 
ένδειξη το χρήστη όταν επιστρέφει το Ποδήλατο 
και το τοποθετεί στη θέση κλειδώµατος ότι η 
διαδικασία κλειδώµατος έγινε µε επιτυχία. 

ΝΑΙ 
  

1.12.  
Ο Σταθµός να αναγνωρίζει µοναδικά το κάθε 
Ποδήλατο. Να περιγραφεί ο τρόπος 
αναγνώρισης του Ποδηλάτου από τον Σταθµό. 

ΝΑΙ 
  

1.13.  
∆υνατότητα προσθήκης επιπρόσθετων θέσεων 
κλειδώµατος. Να προσδιοριστεί ο µέγιστος 
δυνατός αριθµός. 

ΝΑΙ 
  

1.14.     
Το Σύστηµα να µπορεί να αναγνωρίζει µοναδικά 
το κάθε Ποδήλατο όταν αυτό κλειδώνει επάνω 
στον Σταθµό, µε αυτόµατο τρόπο. Να περιγραφεί 
ο τρόπος αναγνώρισης του Ποδηλάτου από τον 
Σταθµό. 

ΝΑΙ 
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1.15.     
Να µπορεί ο χρήστης να δηλώνει στον Σταθµό 
πιθανή βλάβη Ποδηλάτου. 

ΝΑΙ 
  

1.16.     
Να παρουσιάζονται πληροφορίες αναφορικά µε 
τα στοιχεία και τις θέσεις των Σταθµών, τη 
διαθεσιµότητα των Ποδηλάτων, το δίκτυο των 
Ποδηλατοδρόµων, τους όρους χρήσης του 
Συστήµατος κ.α. (περιγραφή του τρόπου 
παρουσίασης) 

ΝΑΙ 
  

1.17.     
Να µπορεί να προτείνει έναν Σταθµό παράδοσης 
του Ποδηλάτου και να πριµοδοτεί (π.χ. µε 
επιπλέον χρόνο χρήσης) τον χρήστη που θα το 
ικανοποιήσει 

ΝΑΙ 
  

1.18.     
Να ειδοποιεί τον χρήστη µε ηχητική και οπτική 
ένδειξη για το Ποδήλατο, το οποίο θα πρέπει 
παραλάβει. Η ηχητική και οπτική ένδειξη να 
προέρχεται από τη συγκεκριµένη θέση 
κλειδώµατος του προς παραλαβή Ποδηλάτου. 

ΝΑΙ 
  

1.19.     
Να ειδοποιεί µε κατάλληλη (έντονη) ηχητική και 
οπτική ένδειξη το χρήστη όταν επιστρέφει το 
Ποδήλατο και το τοποθετεί στη θέση 
κλειδώµατος όταν η διαδικασία κλειδώµατος 
αποτυγχάνει. Σε αυτήν την περίπτωση η οθόνη 
του infokiosk να εµφανίζει αντίστοιχο µήνυµα µε 
κατάλληλες οδηγίες για το τι θα πρέπει να πράξει 
ο χρήστης. 

ΝΑΙ 
  

1.20.     
Να αποφασίζει ποιο Ποδήλατο θα δώσει στον 
χρήστη αλλά να δίνει και τη δυνατότητα αλλαγής 
του επιλεγµένου Ποδηλάτου. 

ΝΑΙ 
  

1.21.     
Να «τρέχει» ρουτίνες αυτοδιάγνωσης 
προβληµάτων και να αποστέλλει τα 
αποτελέσµατα στον διαχειριστή. Να περιγραφεί 
αναλυτικά η διαδικασία. 

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: Β4Θ9ΩΨ9-ΞΞΩ



 80

C2.2 Πίνακας 2 

 
Ποδήλατα    

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 

2.1.      
  Να διαθέτουν αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό 

σχεδιασµό. Να γίνει περιγραφή αυτού 

ΝΑΙ 
  

2.2.      
  Τροχοί 26"-28"  

  

2.3.      
  Να έχουν πλαίσιο αλουµινίου ΝΑΙ 

  

2.4.      
  Να αποτελούνται από ανοξείδωτα υλικά στον 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό (ζάντες, τιµόνι). Ο 
υποψήφιος ανάδοχος προµηθευτής του 
Συστήµατος θα πρέπει να διευκρινίσει ποια 
εξαρτήµατα δεν είναι ανοξείδωτα 

ΝΑΙ 
  

2.5.      
  Ο µηχανισµός κλειδώµατος να µην µπορεί να 

παραβιαστεί ή παρακαµφθεί µε κοινά εργαλεία 
εµπορίου (πένσα, κατσαβίδι, γερµανικά ή Άλεν 
κλειδιά) 

ΝΑΙ 
  

2.6.      
  Να διαθέτουν µπουλόνια µε ειδικό αντικλεπτικό 

σχεδιασµό στους τροχούς ώστε να µην 
ξεβιδώνουν µε εργαλεία του εµπορίου 

ΝΑΙ 
  

2.7.      
  Να διαθέτουν σέλα από ανατοµικό ανθεκτικό 

υλικό, µε Σύστηµα ρύθµισης του ύψους 

ΝΑΙ 
  

  
Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των υλικών 

   

2.8.      
  ∆ιαθέτουν χώρο που µπορεί να παρασχεθεί στο 

∆ήµο Αµαρουσίου για διαφηµιστικούς λόγους 
ΝΑΙ  

 

2.9.      
  Να διαθέτουν: 

· Φώτα εµπρός και πίσω µε τροφοδοσία 
ρεύµατος από δυναµό 
· Πετάλια µε ανακλαστήρες 
· Ανακλαστικά στους τροχούς (εµπρός και 
πίσω) 
· Λασπωτήρες εµπρός και πίσω 
· Ειδικό αντικλεπτικό µηχανισµό ασφάλισης 
στον Σταθµό (πείρος ή άλλο) 
· Καλάθι για τη δυνατότητα µεταφοράς των 
προσωπικών αντικειµένων του   χρήστη. 
· Κουδούνι 

ΝΑΙ 
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· Στήριγµα (Stand)  

2.10. 
Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 ταχύτητες 
ενσωµατωµένες στην πλήµνη του πίσω τροχού 

ΝΑΙ 
  

2.11.     
Να διαθέτουν Hub Dynamo στον εµπρός τροχό ΝΑΙ 

  

2.12.     
Να διαθέτουν προστατευτικό αλυσίδας ΝΑΙ 

  

 

C2.3 Πίνακας 3 

 
Infokiosks ενοικίασης    

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών    

3.1.      
  Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή 

εξωτερικού χώρου 
ΝΑΙ 

  

3.2.      
  Υλικό πλαισίου: από γαλβανισµένο χάλυβα 

πάχους 2mm για το κυρίως σώµα και 3 mm για 
την πόρτα 

ΝΑΙ 
  

3.3.      
  Κλειδαριά υψηλής ασφάλειας 5 σηµείων ΝΑΙ 

  

3.4.      
  Έγχρωµη αντιβανδαλιστική οθόνη αφής  µε 

οθόνη αφής τουλάχιστον 2 γραµµών', υψηλής 
φωτεινότητας 

ΝΑΙ 
  

3.5.      
  Να αναφερθούν οι διαστάσεις της συσκευής ΝΑΙ 

  

3.6.      
  Επικοινωνία: LAN/WLAN, GSM/GPRS. Να 

διαθέτει ενσωµατωµένο GSM/GPRS modem.  

ΝΑΙ 
  

3.7.      
  Θερµοκρασία Λειτουργίας: -25oC έως +60oC ΝΑΙ 

  

3.8.      
  Υγρασία Λειτουργίας: 0-95% ΝΑΙ 

  

  
Λειτουργικά και αισθητικά  
χαρακτηριστικά των υλικών 
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3.9.      
  Να διαθέτει αναγνώστη πιστωτικών καρτών 

πιστοποιηµένο αρµοδίως. 

ΝΑΙ   

3.10.     
Ο  Card Reader θα πρέπει να δέχεται µαγνητικές 
και chip κάρτες 

ΝΑΙ   

3.11.     
Στο infokiosk θα εκτελείται λογισµικό το οποίο θα 
επιτρέπει την επιτόπια εγγραφή νέου χρήστη. 

ΝΑΙ   

3.12.     
Να παρουσιάζονται πληροφορίες αναφορικά µε 
τα στοιχεία και τις θέσεις των Σταθµών, τη 
διαθεσιµότητα των Ποδηλάτων, το δίκτυο των 
Ποδηλατοδρόµων, τους όρους χρήσης του 
Συστήµατος κ.α. (περιγραφή του τρόπου 
παρουσίασης) 

ΝΑΙ 
  

3.13.     
Τα infokiosks να συνοδεύονται από λογισµικό 
διαχείρισης βλαβών (fault management) το οποίο 
θα παρέχει την εξής λειτουργικότητα: 
· Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρµογή 
η οποία εκτελείται σε οποιονδήποτε web browser 
χωρίς να απαιτείται κανένα επιπλέον λογισµικό 
· Αποµακρυσµένη διαχείριση και 
παρακολούθηση της λειτουργίας των infokiosks  
· Αποστολή email και SMS προς τους 
διαχειριστές σε περιπτώσεις βλαβών 
· ∆ιαχείριση Χρηστών και Ρολών 
· Ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας των 
infokiosks  
· Παρακολούθηση βλαβών και συναγερµών 
συστήµατος 

    ΝΑΙ 
  

3.14.     
∆υνατότητα επίδειξης του λογισµικού fault 
management του αυτόµατου πωλητή 

ΝΑΙ 
  

3.15.     
Τροφοδοσία 220VAC ΝΑΙ 

  

3.16.     
Να διαθέτει UPS για ολοκλήρωση εκκρεµούς 
συναλλαγής σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος 

ΝΑΙ 
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C2.4 Πίνακας 4 

 
Λογισµικό ∆ιαχείρισης   

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

4.1.      
         Να είναι προσπελάσιµο µέσω κοινού 

διαφυλλιστή ιστοσελίδων. 
ΝΑΙ 

  

4.2. 
Να έχει ανοικτές και καλά τεκµηριωµένες 
διεπαφές ώστε να είναι δυνατή η διαλειτουργία 
του τόσο µε άλλα συστήµατα όσο και µε άλλα 
κέντρα διαχείρισης σταθµών ποδηλάτων. 
Συγκεκριµένα, η διεπαφή παρακολούθησης και 
ελέγχου µεταξύ των σταθµών ποδηλάτων και του 
κέντρου διαχείρισης θα πρέπει να είναι 
βασισµένη σε ανοικτές τεχνολογίες και να είναι 
πλήρως τεκµηριωµένη. Επιπλέον, το κέντρο 
διαχείρισης θα πρέπει να δηµοσιεύει καλά 
τεκµηριωµένες διεπαφές σε προτυποποιηµένες 
τεχνολογίες του διαδικτύου (πχ. Web Services) 
τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη 
πλήρους διαλειτουργικότητας του συστήµατος µε 
κέντρα διαχείρισης τρίτων κατασκευαστών. 

ΝΑΙ 
  

4.3.      
         Να διαθέτει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, 

ανάλογα µε το είδος του χρήστη 

ΝΑΙ 
  

4.4.      
         Να υποστηρίζει τη δυνατότητα µεταβολής των 

χρεώσεων, ανάλογα µε την τιµολογιακή πολιτική 
που θα εγκρίνει ο ∆ήµος. 

ΝΑΙ 
  

4.5.      
         Να παρέχει στον διαχειριστή του Συστήµατος, σε 

real time, πληροφορίες αναφορικά µε την καλή 
λειτουργία του Συστήµατος και τη διαθεσιµότητα 
των Ποδηλάτων σε κάθε Σταθµό. 

ΝΑΙ 
  

4.6.      
         Να υποστηρίζει µηχανισµό αυτόµατων 

ειδοποιήσεων σε κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail, 
για συγκεκριµένα συµβάντα (πχ πολύ λίγα 
Ποδήλατα στο Σταθµό, διακοπή ηλεκτροδότησης 
κ.α) 

ΝΑΙ 
  

4.7.      
         Να δηµιουργεί αυτόµατα αλλά και µε χειροκίνητο 

τρόπο αναφορές µε τη χρήση της ηµέρας, 
αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία 

ΝΑΙ 
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4.8.      
         Να παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισµού και 

άρσης αυτού σε συγκεκριµένους χρήστες (πχ 
όσων δεν έκαναν σωστή χρήση του Συστήµατος) 

ΝΑΙ 
  

4.9.      
         Να µπορεί να προσαρµοστεί εικαστικά στην 

ταυτότητα του ∆ήµου 
ΝΑΙ 

  

4.10.    
        Να αποστέλλει µηνύµατα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου για τις επισκευές / διορθώσεις που 
πρέπει να γίνουν 

ΝΑΙ 
  

4.11.    
        Να παρέχει τη δυνατότητα ο διαχειριστής του 

Συστήµατος να προβάλει προσωποποιηµένα 
µηνύµατα σε πραγµατικό χρόνο, τα οποία θα 
εµφανίζονται σε κάποιον (ους) Σταθµό (ους). Π.χ. 
«Όποιος χρήστης πάρει ένα Ποδήλατο από αυτό 
στο Σταθµό και το πάει στο Σταθµό Χ θα έχει την 
Υ πριµοδότηση» 

ΝΑΙ 
  

4.12. Να παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να 
ξεκλειδώνει εξ αποστάσεως ένα Ποδήλατο 

ΝΑΙ 
  

4.13. Να παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να 
θέτει κάποιον Σταθµό εκτός λειτουργίας. 

ΝΑΙ 
  

 

C2.5 Πίνακας 5 

 
 
Εφαρµογή ∆ιεπαφής Τελικών Χρηστών - Ιστοσελίδα Internet  
 

   

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 

5.1.      
         Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι προσπελάσιµη 

µέσω κοινού διαφυλλιστή ιστοσελίδων. 

ΝΑΙ 
  

5.2.      
         Να υποστηρίζει πολυγλωσσία, στην αρχική 

εγκατάσταση να είναι διαθέσιµη σε τουλάχιστον 
δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) 

ΝΑΙ 
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5.3.      
         Να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του 

Συστήµατος (δηµότες, επισκέπτες κ.λπ.) να 
λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε: 
· Το προφίλ τους 
· Τις χρεώσεις τους 
· ∆ιαθεσιµότητα Ποδηλάτων ανά Σταθµό που 
θα ανανεώνεται µε πραγµατικά δεδοµένα κάθε Χ 
λεπτά (να προσδιοριστεί ο χρόνος) 
· Τοποθεσία Σταθµών 
· Προτεινόµενες διαδροµές στην Πόλη 

ΝΑΙ 
  

5.4.      
         Να παρέχει στον χρήστη του Συστήµατος, σε real 

time, πληροφορίες αναφορικά µε την καλή 
λειτουργία του Συστήµατος και τη διαθεσιµότητα 
των Ποδηλάτων σε κάθε Σταθµό. 

ΝΑΙ 
  

5.5.      
         Να δίνει τη δυνατότητα σε νέους χρήστες να 

εγγραφούν µόνοι τους στο Σύστηµα και να 
λάβουν πληροφορίες γι' αυτό. 

ΝΑΙ 
  

5.6.      
         Να αναφέρει σε ειδική σελίδα τα ενδεδειγµένα 

µέτρα ασφαλούς χρήσης των Ποδηλάτων, µε 
προτροπή για την τήρησή τους. 

ΝΑΙ 
  

5.7.      
         Να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής επιστολών 

και σχολίων από τους χρήστες προς τον ∆ήµο 

ΝΑΙ 
  

 
 

C2.6 Πίνακας 6 

 
Υπηρεσίες προσαρµογής ταυτότητας του συστήµατος     

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 

    

6.1 Να υποβληθούν προτάσεις προς τον ∆ήµο για 
την Ταυτότητα του Συστήµατος 

ΝΑΙ 
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6.2 Υλοποίηση των προτάσεων που θα εγκρίνει ο 
∆ήµος (βαψίµατα, εκτυπώσεις, εφαρµογές κ.λπ.) 
σε κάθε συστατικό του Συστήµατος (Σταθµοί, 
Ποδήλατα, Εφαρµογή, Κάρτες, τυποποιηµένα 
έντυπα) 

ΝΑΙ 
  

6.3 Να προταθεί ενδεικτικό συµβόλαιο µεταξύ 
χρηστών και ∆ήµου για τη χρήση της Υπηρεσίας 
(όροι χρήσης) 

ΝΑΙ 
  

6.4 Ποσότητα Καρτών Συνδροµητή >=2000 
  

 

C2.7 Πίνακας 7 

 
Εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και τεχνική 
βοήθεια 

   

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

7.1 Ο Ανάδοχος να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα του 
∆ήµου για µετατροπές και βελτιώσεις του 
λογισµικού διαχείρισης. Ο Ανάδοχος να έχει 
ενηµερώσει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
τον ∆ήµο σχετικά µε το απαιτούµενο διάστηµα 
για τη διάθεση της νέας λειτουργικότητας, καθώς 
και για τις απαιτούµενες προς τούτο 
ανθρωποώρες και κόστος. 

ΝΑΙ 
  

7.2 Ο Ανάδοχος να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα του 
∆ήµου για µετατροπές και βελτιώσεις της 
Εφαρµογής διεπαφής τελικών χρηστών. Ο 
Ανάδοχος να ενηµερώνει εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών τον ∆ήµο σχετικά µε το 
απαιτούµενο διάστηµα για τη διάθεση της νέας 
λειτουργικότητας, καθώς και για τις απαιτούµενες 
προς τούτο ανθρωποώρες και κόστος. 

ΝΑΙ 
  

7.3 Ο Ανάδοχος να διαθέτει τεχνικά συνεργεία που 
να εξασφαλίζουν την τεχνική βοήθεια στη 
λειτουργία του συστήµατος 

   

7.4 Ο Ανάδοχος να αναφέρει τη σχετική χρέωση για 
κάθε είδος υπηρεσίας που απαιτείται για τη 

ΝΑΙ 
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συντήρηση της Εφαρµογής 

7.5 Να αναφέρει τις προσφερόµενες τιµές για επί 
τόπου τεχνική υποστήριξη για τις περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται από την εγγύηση 

ΝΑΙ 
  

7.6 Να αναφέρει τις προσφερόµενες τιµές για την 
παροχή επιπλέον εκπαίδευσης στη χρήση της 
Εφαρµογής 

ΝΑΙ 
  

 

C2.8 Πίνακας 8 

 
Υπηρεσίες Υποστήριξης - Συντήρησης (Πιλοτικής και 
∆οκιµαστικής Λειτουργίας,) 

   

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

8.1 Οι σταθµοί ποδηλάτων να παρέχουν εγγύηση 
αντισκωριακής προστασίας για τις θέσεις 
κλειδώµατος των Ποδηλάτων και όλες τις 
µεταλλικές κατασκευές. 

>=5 έτη 
  

8.2 Οι σταθµοί να παρέχουν εγγύηση καλής 
λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρονικά µέρη 

>=1 έτη 
  

8.3 Τα ποδήλατα να παρέχουν εγγύηση 
αντισκωριακής προστασίας. 

>=2 έτη 
  

8.4 Να βεβαιείται η διαθεσιµότητα υλικών και 
υπηρεσιών που διασφαλίζουν την καλή 
λειτουργία του Σταθµού για τουλάχιστον πέντε 
έτη από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας 

>=5 έτη 
  

8.5 Να βεβαιείται η διαθεσιµότητα ανταλλακτικών 
που διασφαλίζουν την λειτουργία των 
Ποδηλάτων για τουλάχιστον πέντε έτη από την 
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήµατος 

>=5 έτη 
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8.6 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 
διασφαλισµένη διαθεσιµότητα επιπλέον 
Ποδηλάτων ιδίων προδιαγραφών ώστε να 
µπορέσει να καλύψει τον ∆ήµο σε περίπτωση 
επέκτασης του Συστήµατος (µέχρι και 
διπλασιασµό του) 

>=5 έτη 
  

 

C2.9 Πίνακας 9 

 
Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας - εκπαίδευση    

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

9.1 Το λογισµικό διαχείρισης που είναι 
εγκατεστηµένο στο σταθµό να είναι open source 
software (GNU License) και να διαθέτει 
κατάλληλα τεκµηριωµένο interface επικοινωνίας 
και διαχείρισης µε την διαχειριστιική κονσόλα. 

ΝΑΙ 
  

9.2 Η εφαρµογή διεπαφής του τελικού χρήστη να 
είναι λογισµικό ανοικτού κώδικα (Open Source 
Software) αδειοδοτηµένο µε GNU General Public 
License. Θα πρέπει να είναι έχει το σύνολο του 
κώδικα διαθέσιµο για download από το internet 
και κάθε τροποποίηση του κώδικα που θα γίνει 
θα πρέπει να δοθεί στο ∆ήµο 

ΝΑΙ 
  

9.3 Να παρασχεθεί εκπαίδευση σε στελέχη του 
∆ήµου για τη χρήση και διαχείριση του 
Λογισµικού ∆ιαχείρισης 

>=4 
ώρες 

  

9.4 Να παρασχεθεί εκπαίδευση σε στελέχη του φορέα 
Λειτουργίας για τη χρήση και διαχείριση της 
Εφαρµογής διεπαφής των τελικών χρηστών 
καθώς και τυχόν επιπλέον εκπαίδευση µετά από 
αίτηµα του ∆ήµου. 

>=4 
ώρες 

  

 
 
                                                                                    Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
                                                                                 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
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