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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για 

την:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE 

URBAN NEIGHBOURHOODS – RESEARCH AND IMPLEMENTATION SUPPORT IN 

EUROPE», ΕΝ-ΣΥΝΤΟΜΙΑ «SUNRISE», ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«HORIZON 2020» 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης A.E. 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1 Ganas & Ganas, Θέρμη  

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο +30 2310 483070 

Φαξ +30 2310 483071 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@oseth.com.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Χρυσή Δαργανάκη – Δήμητρα Κομνιανού 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://oseth.com.gr/  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εποπτεία και ο σχεδιασμός του συγκοινωνιακού 
έργου στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 327 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του χρηματοδοτούμενου έργου «Sustainable Urban 
Neighbourhoods – Research and Implementation Support in Europe», εν-συντομια «SUNRISE», του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Horison 2020» και βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα για το οικονομικό 
έτος 2020 με την υπ΄ αρ. 48/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:  6Β8Β46ΜΩΜΖ-5ΜΖ). 

 

1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.  

Τα προς προμήθεια είδη είναι :  

1. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τεμ. 2) 

2. ΙΣΤΟΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (τεμ. 2)  

3. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ32 (τεμ. 4)   

4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  (τεμ. 30) 

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (τεμ. 2)  

Προσφορές υποβάλλονται ανά μονάδα είδους είτε για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών είτε 
μεμονωμένα είτε για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών.   

mailto:info@oseth.com.gr
http://oseth.com.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει είτε συνολικά είτε μεμονωμένα είτε συνδυάζοντας 
τα αγαθά σε έναν προσφέροντα.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00 € (πλέον ΦΠΑ). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε (90) ενενήντα ημέρες.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της παρούσας  
και του οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

1.3 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

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

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 του ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα 
της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α) 

 Της υπ΄ αρ. 8/31-01-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας   

 

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/2/2020 και ώρα 16.00΄. 

 

1.5 Δημοσιότητα 

Η Διακήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΑΔΑ: ΨΒΟ246ΜΩΜΖ-2ΨΚ).  

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) : http://oseth.com.gr. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της 

2. Η σύμβαση με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@oseth.com.gr ή εγγράφως 
μέσω του πρωτοκόλλου της εταιρείας. 

Οι οικονομικοί φορείς, ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα τα οποία εμπίπτουν 
είτε στην έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου είτε στην έννοια των προσωπικών δεδομένων. 
Υποχρεούνται να γνωρίζουν πλήρως το νομικό πλέγμα αστικής και ποινικής προστασίας των εμπορικών 
και επιχειρηματικών απορρήτων και να ενεργεί πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία, 
ενδεικτικά κατά το Ν.146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, την ΑΚ 288 (θεμελιώδης κανόνας της καλής 
πίστης), την ΠΚ 370, 370Α, 370Β, 370Γ (ποινική προστασία επιχειρηματικών απορρήτων σε ψηφιακή 
μορφή) και το άρθρο 39 συνθ. TRIPS (κύρωση με το Ν.2290/1995) και να λειτουργούν σε συμφωνία με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή General Data Protection Regulation (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

mailto:info@oseth.com.gr




 

                                                                         Σελίδα 7                                                          Κωδ. Αναφοράς  0043/Α01 

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

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(β) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(γ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

2.2.4 Κριτήρια Επιλογής 

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, την Δήλωση Κατάστασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IIΙ η οποία  
φέρει την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως προκαταρκτική 
απόδειξη της μη ύπαρξης των λόγων αποκλεισμού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Οι προσωρινοί ανάδοχοι που θα προκύψουν οφείλουν προς απόδειξη της:  

Α. μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

α) Εκπροσώπησης  

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
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της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

β) Για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό.  

γ) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

δ) Για τις λοιπές παραγράφους, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β. Επαγγελματικής καταλληλόλητας  

Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.1  οι  οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Ικανοποίηση τεχνικών 
προδιαγραφών 

80% 

Κ2 
Χρόνος ολοκλήρωσης 
εγκατάστασης 

20% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης λαμβάνει 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 
ακριβώς όλοι οι προβλεπόμενοι όροι. 

Σχετικά με το κριτήριο Κ1: Οι προσφορές με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την 
απόρριψη της προσφοράς. 

Σχετικά με το κριτήριο Κ2: Η βαθμολόγηση αυξάνεται ανά 10 βαθμούς για κάθε δεκαήμερο ελάττωσης του 
χρόνου ολοκλήρωσης της εγκατάστασης εκ μέρους του προσφέροντα, οι μέγιστοι χρόνοι παράδοσης για 
κάθε είδος αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία 
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Προσφορές υποβάλλονται ανά μονάδα είδους είτε για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών είτε 
μεμονωμένα είτε για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών.   

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του φορέα ή αποστέλλονται 
μέσω ταχυδρομείου έως την 28/2/2020 και ώρα 16.00 (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 28/2/2020)  
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Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους στην οποία περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά  και η οικονομική προσφορά.  

2.4.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν τη δήλωση κατάστασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ και το αποδεικτικό επαγγελματικής 
καταλληλόλητας.  

2.4.4 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ” της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Ενδέχεται να 
περιλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά προς πιστοποίηση της προσφοράς τους. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της Διακήρυξης.   

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ β) δεν προκύπτει 
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 

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

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

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, 
ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ 
τους. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική επιστολή στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») σε προθεσμία 
10 ημερών μετά την παραλαβή της επιστολής του αναθέτοντος φορέα.  
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με τη 
Δήλωση Κατάστασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

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

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο καθώς και σε κάθε 
προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

 

 

 

          Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

                Γιάννης Τόσκας 

 

 





 

                                                                         Σελίδα 14                                                          Κωδ. Αναφοράς  0043/Α01 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 





 

Σελίδα Ι-1 Κωδ. Αναφοράς  0043 

 

                                                                                        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

 

1. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ............................................... 1 

2. ΙΣΤΟΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ .................................................................................. 4 

3. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ32 ............................................. 7 

4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ .................................................... 8 

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ..................... 10 

 

1. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας τύπου Β σύμφωνα με 

τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, τα οποία θα τοποθετηθούν καθ’ υπόδειξη του ΟΣΕΘ σε 

υπάρχουσες στάσεις αστικής συγκοινωνίας στον οικισμό του Νέου Ρυσίου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα κριτήρια για την τοποθέτηση στεγάστρου σε στάση της αστικής συγκοινωνίας είναι τα ακόλουθα: 

α. Διατίθεται ο απαραίτητος χώρος, ώστε μετά την τοποθέτηση του στεγάστρου: (i) το πλάτος του 

απομένοντος ελεύθερου χώρου κίνησης πεζών να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,50 μ., μη 

συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου, και (ii) το ελεύθερο ύψος πάνω από τον κοινόχρηστο χώρο 

είναι τουλάχιστον 3,50 μ., μετρούμενο από την τελική στάθμη του πεζοδρομίου ή του εδάφους έως 

την κάτω παρειά εξωστών, προβόλων ή άλλων εμποδίων. 

β. Σε στάσεις που είναι πλησίον χώρων συγκέντρωσης κοινού (π.χ. δημόσια κτίρια, δημόσιοι ανοικτοί 

χώροι) τοποθετείται στέγαστρο, πιθανόν και με παρέκκλιση του περιορισμού του ελεύθερου 

πλάτους κίνησης πεζών, κατά την κρίση της ΟΣΕΘ ΑΕ. 

γ. Για την τοποθέτηση στεγάστρου πρέπει να πληρούνται όλοι οι όροι οδικής ασφάλειας και 

προστασίας των επιβατών (συνθήκες ορατότητας, φωτισμός κ.λπ.). 

δ. Το στέγαστρο τοποθετείται σε υποχώρηση τουλάχιστον 0,50 μ. από την οριογραμμή του 

οδοστρώματος ή το κράσπεδο και σε θέση που να είναι ορατό από τον οδηγό του λεωφορείου και 
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τους χρήστες των δημοσίων συγκοινωνιών, και δεν παρεμποδίζεται από άλλη κατασκευή, 

εγκατάσταση ή φυσικό εμπόδιο. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά στεγάστρου  

α. Κάθε στέγαστρο θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό κατασκευασμένο είτε από γαλβανισμένο 

μορφοσίδηρο είτε από αλουμίνιο εξ ολοκλήρου ανοδιωμένο, τετραγωνικής διατομής, βαμμένο 

ηλεκτροστατικά σε δύο στάδια (primer και τελικό εποξειδικό χρώμα), με εγγύηση διάρκειας ζωής άνω 

των δέκα (10) ετών, σε χρώμα επιλογής του Δήμου Θέρμης και της ΟΣΕΘ ΑΕ. 

Η μεταλλική διατομή του φορέα θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες και διαστάσεις 80 χλστ.x80 χλστ., με 

πάχος τοιχώματος τουλάχιστο 5 χλστ. 

Οι διαστάσεις του στεγάστρου θα είναι: μήκος=3,50 μ. (±10%), πλάτος 1,20 μ. (±10%) και ύψος 2,90 

μ. (±10%). 

Η θεμελίωση του στεγάστρου θα γίνει μέσω των κατακόρυφων κοιλοδοκών σε βάσεις από άοπλο 

σκυρόδεμα C20/25, διαστάσεων 50 εκ.x50 εκ.x50 εκ. Για τη θεμελίωση του διαφημιστικού πλαισίου 

θα χρησιμοποιηθούν δύο αγκύρια με περικόχλια ρύθμισης καθετότητας, τα οποία θα είναι 

πακτωμένα σε βάση σκυροδέματος διαστάσεων 100 εκ.x70 εκ. 

β. Η επικάλυψη του στεγάστρου θα έχει τοξωτή μορφή και θα είναι κατάλληλη για την απορροή των 

ομβρίων με ενσωματωμένες υδρορροές, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη 

στραντζαριστή λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 4,0 χλστ. και με κατάλληλη σωλήνωση θα οδηγούν 

κατακόρυφα τα όμβρια στο ρείθρο της οδού. 

Η επικάλυψη του στεγάστρου θα αποτελείται από ημιδιαφανές ή αδιαφανές κυψελωτό 

πολυκαρβονικό φύλλο, αντιθαμβωτικό, που θα φέρει ειδική επίστρωση για προστασία από την 

υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Τα φύλλα θα είναι άθραυστα, άκαυστα και θα επιτυγχάνουν 

κατακράτηση κατά 85% της ηλιακής ακτινοβολίας. Το πάχος του υλικού θα είναι 12 ως 16 χλστ., σε 

μονοκόμματο φύλλο που θα είναι στερεωμένο με ανοξείδωτα μπουλόνια με παξιμάδι και ροδέλα 

σιλικόνης σε καμπύλα μεταλλικά ελάσματα, πάχους 5,0 χλστ. και ίδιας επεξεργασίας με τον υπόλοιπο 

σκελετό του στεγάστρου. 

Το εσωτερικό ωφέλιμο ύψος του στεγάστρου να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 2,20 μ. 

γ. Στην μπροστινή και στις πλαϊνές πλευρές του στεγάστρου θα υπάρχουν φωτιζόμενες πινακίδες με 

την ονομασία της στάσης, την ένδειξη: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες, 

ενδεικτικά, από χαλυβδοελάσματα ST πάχους 3 χλστ. και πολυκαρβονικά γαλακτερά φύλλα πάχους 

2 χλστ. 

δ. Κάθε στέγαστρο θα φέρει ενσωματωμένο μεταλλικό κάθισμα, λιτής εμφάνισης τουλάχιστον τριών 

θέσεων. Επίσης, κάθε στέγαστρο θα φέρει καλάθι αχρήστων, σε σημείο που να μην εμποδίζει τους 

επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς. 
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ε. Κάθε στέγαστρο θα φέρει ένα διαφημιστικό πλαίσιο τύπου ρακέτας διπλής όψεως, επιφάνειας μέχρι 

1,40 μ.x2,0 μ.x0,15 μ., στα οποία θα επιτρέπεται η διαφήμιση και στις δύο όψεις. Η ρακέτα θα είναι 

τοποθετημένη στην πλευρά που είναι παράλληλη με τον άξονα της οδού. 

Ο σκελετός της ρακέτας θα είναι από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο ή αλουμίνιο ή συνδυασμό αυτών, 

βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή και θα έχει στρογγυλεμένες γωνίες. Η ρακέτα θα φέρει από τις 

δύο πλευρές της επικάλυψη από πολυκαρβονικό υλικό ασφαλές έναντι θραύσης, ελάχιστου πάχους 6 

χλστ. 

στ. Αριστερά της ρακέτας που είναι τοποθετημένη παράλληλα με τον άξονα της οδού, το στέγαστρο θα 

φέρει ειδικό πλαίσιο, στο οποίο θα αναρτώνται ενημερωτικό υλικό σχετιζόμενο με την αστική 

συγκοινωνία ή/και χάρτης των αστικών συγκοινωνιών. Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από ίδια 

υλικά με τα διαφημιστικά πλαίσια τύπου ρακέτας, θα επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των 

πληροφοριών και την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, θα είναι στεγανό και δεν 

θα επιτρέπει τη συγκέντρωση υγρασίας.  

ζ. Για τη βαφή των μεταλλικών μερών θα γίνεται στην αρχή μηχανικός καθαρισμός, στη συνέχεια 

χημικός καθαρισμός και απολύμανση (φωσφάτωση) και, τέλος, βαφή ηλεκτροστατική φούρνου με 

πούδρα πάχους 100-120 χλστ. 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση βάσει 

της Διακήρυξης, αφού ο ανάδοχος προσκομίσει κατασκευαστικές μελέτες εφαρμογής του στεγάστρου 

και συγκεκριμένα: (i) αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής του στεγάστρου, με κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες και τεχνική περιγραφή (υλικά, διαστάσεις κ.λπ.), (ii) στατική μελέτη εφαρμογής του 

μεταλλικού φορέα και της θεμελίωσης, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στατικής επάρκειας του 

μελετητή. Οι μελέτες θα είναι υπογεγραμμένες από διπλωματούχους μηχανικούς των απαιτούμενων 

ειδικοτήτων, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι έχουν τηρηθεί όλες οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών, 

διαστάσεων, μορφής και λοιπών χαρακτηριστικών του στεγάστρου, όπως αυτά περιγράφονται 

παραπάνω. 
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2. ΙΣΤΟΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνης στάσης LED με 

φωτοβολταϊκό στοιχείο σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές ώστε να διασυνδεθούν στο 

υπάρχων σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΘ, οι οποίες θα τοποθετηθούν καθ’ υπόδειξη του ΟΣΕΘ σε 

στάσεις αστικής συγκοινωνίας εντός του οικισμού Νέου Ρυσίου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι πινακίδες θα είναι τύπου: PLX 2x7/96-6.5-6 

Οι πινακίδες της σειράς PLX 2x7/96 – 6,5-6 είναι πινακίδες μιας όψης με οθόνη LED που αποτελείται από 

2 γραμμές. Κάθε γραμμή αποτελείται από μήτρα γραφικών 96 x 7 led. 

Σε κάθε γραμμή μηνυμάτων θα εμφανίζονται είτε σταθερά ή κυλιόμενα μηνύματα σε ολόκληρη τη 

γραμμή ή σε μέρος αυτής. 

 

Κατασκευή πινακίδας (αρχιτεκτονική)  

Η διαχείριση των ηλεκτρονικών μερών των πινακίδων σειράς PLX γίνεται από μια ηλεκτρονική πλακέτα 

υψηλής απόδοσης. Η μονάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των καναλιών επικοινωνίας 

που διαθέτει για τη μετάδοση και λήψη πληροφοριών από και προς το κέντρο ελέγχου. 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

• Κεντρική πλακέτα: CPU 32bit 

• Μνήμη RAM: 64KB 

• Μνήμη FLASH: 512KB  

• Επικοινωνία: Modem GPRS 

 
Μήτρα Γραφικών – Χαρακτηριστικά 
 

• Μήτρα γραφικών με LED διάστασης 6,5x6mm 

• LED υψηλής απόδοσης (τεχνολογίας AlInGaP) με υψηλή φωτεινότητα. 
• LED χρώματος πορτοκαλί (Amber). Μήκος κύματος: 592 Nm 
• Μια ενδεικτική λυχνία (LED) για κάθε pixel  
• Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας σε αναλογία με την 

φωτεινότητα του περιβάλλοντος. 
• LED δυναμικής οδήγησης 
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Λειτουργία 
 
H διαχείριση της πινακίδας θα γίνεται μέσω GPRS modem. 

Η πινακίδα θα έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει σταθερά μηνύματα, να αναβοσβήνει εναλλάξ και να 

εμφανίζει κυλιόμενα μηνύματα.  

Επιπλέον δυνατότητες όπως, αυτόματη εμφάνισης ημερομηνίας – ώρας, διαφορετικών 

γραμματοσειρών, απλή – έντονη γραμματοσειρά, με σταθερό ή μεταβλητό βήμα εναλλαγής είναι 

επιθυμητές. 

 
Μηχανικό Μέρος 
 
Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από υλικό κατάλληλο για αστική χρήση με υψηλή 

ανθεκτικότητα και αξιοπιστία  

Η κατασκευή οφείλει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των πινακίδων 

σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος και παράλληλα να παρέχει επαρκή προστασία έναντι 

βανδαλισμών. 

Συγκεκριμένα: 

• Περίβλημα πινακίδας από αλουμίνιο με πολυεστερική βαφή 

• Προστασία οθόνης από διάφανο πολυανθρακικό υλικό, αντιθαμβωτικό, πάχους 5 χιλιοστών. 

• Σιλικονούχες φλάντζες 

• Βαθμός προαστασίας IP56 

• Προστασία μπαταριών με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304  

 

Διαχείριση 
 

Κυψελική κατασκευή με εύκολα αποσπώμενα εξαρτήματα για ευκολία στην συντήρηση, με απόλυτη 

ασφάλεια. 

Έλεγχος εξ αποστάσεως και προγραμματισμός μέσω του δικτύου GSM/GPRS 

 

Διάγνωση 
 
Οι πινακίδες διαθέτουν αυτόματο σύστημα αυτοδιάγνωσης το οποίο συνίσταται σε:  

 

• Σύστημα «Watch-dog» για την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου 

• Έλεγχο της σωστής λειτουργίας της κεντρικής πλακέτας, CPU 

• Έλεγχο της κατάστασης φόρτισης των μπαταριών 
 
Επικοινωνία 
 
Η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου πραγματοποιείται μέσω GPRS modem, εγκατεστημένο 

εσωτερικά της πινακίδας.   
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

• Τροφοδοσία με φωτοβολταϊκό στοιχείο ισχύος 40W max 

• Δύο (2) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου-οξέος χωρίς συντήρηση τουλάχιστον 55 Ah  

• Ρυθμιστής φωτοβολταϊκού 7A max 

• MTBF ηλεκτρονικών μερών 50.000 ώρες  

• MTBF led: 800.000 ώρες  

• Τεχνολογία LED AlInGap , χρώματος Amber, με μήκος κύματος 592Nm 

• Αυτόματος έλεγχος φωτεινότητας, ελέγχεται μέσω ενός κατάλληλου αισθητήρα για την 

ανίχνευση φωτεινότητας του περιβάλλοντος (5 επίπεδα) 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ÷ +45 (°C) 

• Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ÷ +65 (°C) 

• Σχετική υγρασία: 5 ÷ 95 (% 

• Βαθμός προστασίας: IP56 

• Μήτρα γραφικών αποτελούμενη από 7x96 LED ανά γραμμή 

• Διάσταση pixel:  6.5x6 (mm) 

• Διάσταση matrix (οθόνης): 45.5 (Y) x 576 (Π)  

• Εξωτερικές διαστάσεις πινακίδας (Y x M x Π): 300 x 700 x 80 

• Διάσταση φωτοβολταϊκού στοιχείου: 840x430x40 mm. 
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3. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ32 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τεσσάρων (4) φωτιζόμενων πινακίδων LED P-32, Φ450, 

σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες θα τοποθετηθούν καθ’ υπόδειξη του ΟΣΕΘ 

σε σημεία εντός του οικισμού Νέου Ρυσίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η δομή τους είναι από αναλάμποντα στοιχεία LED υψηλής φωτεινότητας, έτσι ώστε η αναγραφή να είναι 

ευδιάκριτη ακόμα και σε συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας. Η κάσα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, 

στεγανή, βαμμένη ηλεκτροστατικά ενώ η πρόσοψη της πινακίδας καλύπτεται από ένα ειδικό 

μονοκόμματο διαφανές πολυκαρβονικό φύλλο, που την προστατεύει από τις βροχές, τις σκόνες και την 

υπεριώδη ακτινοβολία. 

Χαρακτηριστικά  

Η ένδειξη του ορίου ταχύτητας (40/50/80/90/κλπ) σχηματίζεται από λευκά LED, ενώ περιμετρικά 

υπάρχουν κόκκινα. Το πλαίσιο της κατασκευής έχει διαστάσεις 75x75x7 cm και η τροφοδοσία της 

πινακίδας με ρεύμα θα γίνεται μέσω ηλιακού συλλέκτη. Το μέγεθος του ηλιακού συλλέκτη και της 

απαραίτητης μπαταρίας για την αποθήκευση της παραγομένης ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από το 

σημείο τοποθέτησης του φωτοβολταϊκού συστήματος.  

Η πινακίδα θα πρέπει να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές φωτεινότητας ΕΝ 12966 (κατηγορίες L2 

και L3). 

Τοποθέτηση 

Η τοποθέτηση της ηλεκτρονικής πινακίδας γίνεται με γαλβανισμένο σωλήνα 3΄, ύψους 2.50 m και 

πάκτωση στο έδαφος με σκυρόδεμα. 
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4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τριάντα (30) υποδομών στάθμευσης ποδηλάτων 

(ποδηλατοστάσια), κυκλικής μορφής από σωλήνα διατομής δύο ιντσών (2’), σύμφωνα με τις παρακάτω 

Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες θα τοποθετηθούν καθ’ υπόδειξη του ΟΣΕΘ σε σημεία εντός του 

οικισμού Νέου Ρυσίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Μεταλλικό σωληνωτό ποδηλατοστάσιο, κυκλικής μορφής από σωλήνα 2’ με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα δύο ιντσών (2’) 

• Ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της ΟΣΕΘ ΑΕ 

• Αντανακλαστικές ταινίες σε δύο τουλάχιστον σημεία 

• Διαστάσεις σύμφωνα με την κάτωθι εικόνα (Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1 – Ενδεικτική γεωμετρία ποδηλατοστάσιου 

 

Τοποθέτηση 

Στην περίπτωση που πρέπει να τοποθετηθεί ποδηλατοστάσιο σε χώρο που δεν έχει βάση από 

σκυρόδεμα, ο προμηθευτής αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση να 

κατασκευάσει νέες βάσεις για το ποδηλατοστάσιο. 

Σε αυτή την περίπτωση η αποξήλωση του παλιού σκυροδέματος, η εκσκαφή, οι ξυλότυποι, το 

σκυρόδεμα, η εργασία, και ότι άλλο χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό καθώς και η αποκατάσταση της 

τελικής επιφάνειας σε ομοιομορφία με την υπάρχουσα με ίδιο υλικό δεν αποζημιώνονται επιπρόσθετα.  
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Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση των ποδηλατοστάσιων στα εξής: 

1. Στη διάνοιξη οπών πάκτωσης διαμέτρου 15cm και σε απόσταση μεταξύ τους 50cm και βάθους 

30-35cm. 

2. Στην επίβλεψη και ευθυγράμμιση του ποδηλατοστάσιου. 

3. Στην πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά). 

4. Στην σήμανση και ασφάλιση της θέσης κατά την τοποθέτηση. 
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5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Εργασίες επισκευής δύο (2) υφιστάμενων πληροφοριακών πινακίδων (Εικόνες 1,2) εντός του οικισμού 

Νέου Ρυσίου. 

 

ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Πινακίδα Α 

Διάσταση: 1.10 x 90 (εκ.) 

Εργασίες:  

1. Αλλαγή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με λάμπες LED T8 τύπου φθορίου 

2. Νέο πλεξιγκλάς 6mm 

 

 

Εικόνα 1 – Πινακίδα Α (Έμπροσθεν Δημοτικού Διαμερίσματος Νέου Ρυσίου) 

  

Πλαίσιο πινακίδας προς 

επισκευή 
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Πινακίδα Β 

Διάσταση: 1.50 x 90 (εκ.) 

Εργασίες:  

1. Αποξήλωση και μεταφορά πινακίδας 

2. Νέο ηλεκτρολογικό υλικό 

3. Νέο πλεξιγκλάς 6 χλστ (x2 τεμάχια, μπροστά-πίσω όψη) 

 

 

Εικόνα 2 – Πινακίδα Β (Κωνσταντινουπόλεως & Μεταμορφώσεως, Νέο Ρύσιο) 

 

Πλαίσιο πινακίδας προς 

αντικατάσταση 





Α/Α Είδος Τεμάχια
Εκτιμώμενο κόστος 

τεμαχίου
Συνολικός Π/Υ Χρόνος παράδοσης

Οικονομική Προσφορά 

Τεμαχίου

Συνολα Οικονομικής 

Προσφοράς 

Προσφορόμενος χρόνος 

παράδοσης

1 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 3.000,00 € 6.000,00 € 90

2 ΙΣΤΟΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 2 7.000,00 € 14.000,00 € 90

3 ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ρ32 4 1.500,00 € 6.000,00 € 90

4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 30 150,00 € 4.500,00 € 90

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Πινακίδα Α (Έμπροσθεν Δημοτικού Διαμερίσματος 

Νέου Ρυσίου)

1 500,00 € 500,00 € 90

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Πινακίδα Β (Κωνσταντινουπόλεως & Μεταμορφώσεως, 

Νέο Ρύσιο)

1 1.000,00 € 1.000,00 € 90

40 32.000,00 €

Κωδ. Αναφοράς 0043

ΣΥΝΟΛΑ 

(Τόπος – Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 
Προς την ΟΣΕΘ ΑΕ 
 
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ……………………………………….………………………..........…………. 
…………………………..,  κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/ 
Διαβατηρίου με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε  από   …………………………….., στις 
………………………………… νόμιμος εκπρόσωπος  του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
…………………………………………………….............………… δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της 
δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων 
διατάξεις, τα ακόλουθα:   
 
Α. Δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία, καταδικαστεί με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου 
για: 
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο, 
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
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B) Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν έχει: 
 
α) αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων και τελών ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 
 
Γ) Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν: 
 
(α) τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, 
 
(β) έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Τόπος – Ημερομηνία) 
 
 
 
 

Σφραγίδα – Υπογραφή 
Νομίμου Εκπροσώπου 
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