
EE/S S228
25/11/2022
653775-2022-EL

1 / 19

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:653775-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Βυρωνα: Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
2022/S 228-653775

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ)
Πόλη: ΒΥΡΩΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 16233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texniki@dimosbyrona.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132008600
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dimosbyrona.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ''ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ''

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441200 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Η πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα (που περιέχουν συνολικά 13 Ομάδες) με την υλοποίηση 
της θα επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Βύρωνα. Η Πράξη αποτελεί 
ολοκληρωμένη δράση καθώς περιλαμβάνει ένα σύνολο τομέων. Συγκεκριμένα ο δήμος προχωρά στην πράξη 
υλοποίησης στοχευμένων δράσεων «έξυπνης πόλης» με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων λύσεων και εφαρμογή 
ευφυών τεχνολογιών όπως ευφυή συστήματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο τομέα των υπηρεσιών, της 
ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου αλλά και στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της προστασίας 
της δημόσιας υγείας.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα δικτύωσης και πλατφόρμες για την υποδομή έξυπνης πόλης»
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης»
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19»
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων»

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 905 168.34 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα δικτύωσης και πλατφόρμες για την υποδομή έξυπνης πόλης - 
ΟΜΑΔΑ Α- ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34991000 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων
48422000 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑΔΑ Α- ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ- Περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση υποδομής 
Έξυπνου Φωτισμού - Έξυπνης Πόλης. Η λογική του προτεινόμενου συστήματος, αφορά τη δημιουργία 
υποδομής ασύρματου δικτύου για τη συγκέντρωση και μεταφορά ψηφιακών δεδομένων της Έξυπνης Πόλης, για 
το Δήμο του Βύρωνα, μέσω ενός ασύρματου δικτύου τεχνολογίας LoRaWAN.
Η τεχνολογική προτεινόμενη λύση, είναι να τοποθετηθούν συνολικά 4000 ασύρματοι ελεγκτές LoRaWAN 
φωτιστικών και έξι (6) συγκεντρωτές (gateways), οι οποίοι θα συλλέγουν τα δεδομένα τόσο από τους ελεγκτές 
φωτιστικών, όσο και από όλους τους υπόλοιπους έξυπνους ελεγκτές που θα εγκατασταθούν (συσκευές smart 
city), όπως: ελεγκτές πλήρωσης κάδων, ελεγκτές περιβαλλοντικών συνθηκών, έξυπνους μετρητές κ.α.. Η 
επιλογή της τεχνολογικής αυτής λύσης, έγινε γιατί το δημιουργούμενο δίκτυο είναι ιδιόκτητο (ιδιοκτησίας του 
Δήμου Βύρωνα), χρησιμοποιεί τις ελεύθερες και αβλαβείς συχνότητες επικοινωνίας 868MHz – 869,6MHz και 
έχει ελάχιστα τηλεπικοινωνιακά κόστη, ανεξάρτητα του πλήθους των ελεγκτών/συσκευών/μετρητών. Με τον 
τρόπο αυτό ο Δήμος μπορεί να επεκτείνει το σύστημα της έξυπνης πόλης του προσθέτοντας νέους ελεγκτές 
χωρίς επιπλέον τηλεπικοινωνιακά κόστη ή κόστη δημιουργίας τηλεπικοινωνιακής υποδομής.
Το προτεινόμενο σύστημα, θα περιλαμβάνει μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα (cloud IOT) με 
ενσωματωμένους ψηφιακούς χάρτες στους οποίους θα αποτυπώνονται τα γεωχωρικά δεδομένα όλων των 
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εγκατεστημένων ελεγκτών Μέσω αυτής θα υλοποιείται η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας λογισμικού 
και εξοπλισμού και θα συμβάλλει στην εξαγωγή πολύτιμων αναλύσεων και την παροχή ειδοποιήσεων σε 
πραγματικό χρόνο, για την αναγνώριση και επισήμανση τυχόν έκτακτων προβλημάτων.
Την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Πλατειών. Η ενεργειακή Αναβάθμιση των Πλατειών θα επιτευχθεί με την 
αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών, με άλλα σύγχρονα, μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Τα 
Φωτιστικά σώματα θα είναι στο σύνολό τους κατάλληλα για φωτισμό πλατειών και θα μπορούν να τοποθετηθούν 
σε υφιστάμενο ιστό. Η απόδοση και η ισχύς τους θα είναι κατάλληλη, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο Φύλλο 
Συμμόρφωσης και από το Φωτοτεχνικό Μοντέλο. Τα φωτιστικά αυτά θα είναι κατάλληλα ώστε να ενταχθούν στο 
σύστημα υποδομής Έξυπνου Φωτισμού - Έξυπνης Πόλης, που θα δημιουργηθεί με την παρούσα δράση.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 816 360.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα δικτύωσης και πλατφόρμες για την υποδομή έξυπνης πόλης - 
ΟΜΑΔΑ Β- ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72212000 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
51110000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα δικτύωσης και πλατφόρμες για την υποδομή έξυπνης πόλης 
- ΟΜΑΔΑ Β- ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - Περιλαμβανει την προμήθεια, 
εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Έξυπνων Διαβάσεων σε Επιβαρυμένες Κυκλοφοριακά Σχολικές 
Μονάδες. Το Σύστημα Έξυπνης Πεζοδιάβασης, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλούς διέλευσης πεζών 

25/11/2022 S228
https://ted.europa.eu/TED

3 / 19





EE/S S228
25/11/2022
653775-2022-EL

4 / 19

στην περιοχή παρέμβασης, το οποίο μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών επισημαίνει έντονα, 
με LED φωτισμό, τα σημεία αναμονής και διέλευσης του πεζού αλλά κυρίως ενισχύει την έγκαιρη αντίληψη του 
πεζού από τον οδηγό ενισχύοντας την οδική ασφάλεια κατά το πρότυπο ΕΝ13201.
Την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος Περιβαλλοντικών Μετρήσεων - ΣΒΑΚ. Οι 
περιβαλλοντικοί αισθητήρες συγκεντρώνουν μετρήσεις δεικτών ποιότητας της ατμόσφαιρας. Οι πόλεις 
παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θορύβου, την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και τον αντίκτυπό της, τόσο στην υγεία όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με την ανάπτυξη 
ενός δικτύου περιβαλλοντικών αισθητήρων, οι πόλεις αποκτούν τη δυνατότητα να μετρούν και να αξιολογούν 
κρίσιμα μεγέθη για το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται.
Την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος Αστικής Κινητικότητας - Μετρήσεων Κυκλοφορίας 
- ΣΒΑΚ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) συσκευών ασύρματης 
τεχνολογίας για την ανίχνευση και μέτρηση των στοιχείων της κυκλοφορίας. Το σύστημα θα πραγματοποιεί 
μετρήσεις σε κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως η παρουσία οχημάτων, η ταχύτητα τους, η διεύθυνση της κίνησής 
τους και το μήκος της “ουράς” της κυκλοφοριακής κίνησης στα σημεία ελέγχου. Επίσης θα έχει την ικανότητά 
να ξεχωρίζει και να κατηγοριοποιεί τα οχήματα σε κλάσεις όπως: μοτοσυκλέτα, ΙΧ / μικρό βαν, φορτηγό και 
να καταμετρά παράλληλα όλα τα οχήματα που περνούν από τα σημεία ελέγχου. Οι παραπάνω έλεγχοι, 
η κατηγοριοποίηση και η καταμέτρηση των οχημάτων, θα πρέπει να πραγματοποιούνται παράλληλα σε 
πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας και σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. διασταυρώσεις, κόμβους, κ.α.).
Την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος Ενεργειακής Παρακολούθησης Κτιρίων. Πρόκειται 
για ένα σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και Παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης Δημοτικών 
Κτιρίων με χρήση εξοπλισμού στους ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σε κάθε κτίριο θα τοποθετηθεί κεντρικός 
ελεγκτής για την συλλογή δεδομένων και υλοποίηση των αυτοματισμών ο οποίος θα διασυνδεθεί με την 
κεντρική πλατφόρμα ενεργειακής παρακολούθησης των κτιρίων. Το λογισμικό της πλατφόρμας ενεργειακής 
παρακολούθησης κτιρίων, θα πρέπει να αποτελείται από μία web εφαρμογή καθώς και μια εφαρμογή για 
smartphones και tablets (Android, iOS).
Την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος Βελτιστοποίησης Αποκομιδής Απορριμμάτων. Για 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων του Δήμου, 
θα αποτυπωθεί το σύνολο των υφιστάμενων κάδων σε γεωγραφική πλατφόρμα πληροφοριών με ακριβείς 
πληροφορίες για τη θέση του κάδου, το είδος του κάδου, την κατάστασή του, το είδος των απορριμμάτων που 
περιέχει, κλπ.
Την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος Παρακολούθησης Πλήρωσης Υπόγειων Κάδων 
Απορριμμάτων.Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους οι υπόγειοι κάδοι, θα φέρουν σύστημα 
επιτήρησης της πληρότητας τους, αποτελούμενο από αισθητήρες που θα τοποθετηθούν σε πρόσφορο σημείο, 
συνοδευόμενο από εφαρμογή λειτουργίας συστήματος μετάδοσης μετρήσεων και λογισμικού (software) για 
την διαχείριση των δεδομένων, προσβάσιμο μέσω διαδικτύου. Με το σύστημα επιτήρησης της πληρότητας των 
υπόγειων κάδων, ο Δήμος προσδοκά να επιτύχει ένα καλύτερο προγραμματισμό των δρομολογίων αποκομιδής 
και αποτροπή άσκοπων μετακινήσεων των απορριμματοφόρων με αποτέλεσμα την υψηλότερη απόδοση στο 
έργο της αποκομιδής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 627 940.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα δικτύωσης και πλατφόρμες για την υποδομή έξυπνης πόλης - 
ΟΜΑΔΑ Γ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα δικτύωσης και πλατφόρμες για την υποδομή έξυπνης πόλης - 
ΟΜΑΔΑ Γ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Περιλαμβάνει:
Την παροχή Υπηρεσιών για τη Δωδεκάμηνη Παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων της Λειτουργίας των 
ανωτέρω Συστημάτων. Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της Φάσης αυτής είναι δώδεκα (12) μήνες. 
Κατά τη διάρκεια της Φάσης αυτής οι υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι:
Η θέσπιση, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή καταλόγου στοιχείων και δεικτών απόδοσης της 
λειτουργίας (KPIs) των ανωτέρω συστημάτων τα οποία θα παρακολουθούνται μέσω των πλατφορμών 
διαχείρισης των συστημάτων.
Σύνταξη Μηνιαίων απολογιστικών αναφορές αποτελεσμάτων Παραγωγικής Λειτουργίας με:
- Καταγραφή τυχόν σφαλμάτων / συμβάντων που εμφανίστηκαν και του τρόπου αντιμετώπισής τους,
- Καταγραφή μεταβολών που απαιτήθηκαν και ολοκληρώθηκαν,
- Παρακολούθηση Τήρησης των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης (KPIs).
- Απολογιστικά στοιχεία καταχωρήσεων στα πληροφοριακά συστήματα,
- Σύνταξη και υποβολή Τελικής έκθεσης Έργου με Συγκεντρωτικά Απολογιστικά Στοιχεία, Συμπεράσματα 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των συστημάτων και Προτάσεις που θα αφορούν τυχόν 
βελτίωσή τους, αλλά και τις προοπτικές επέκτασής τους .

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 244 430.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης» - 
ΟΜΑΔΑ Α : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43323000 Εξοπλισμός άρδευσης
51220000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ελέγχου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης» - 
ΟΜΑΔΑ Α : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - Βασικός στόχος της παρούσας δράσης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του αυτόματου 
αρδευτικού συστήματος
Η συγκεκριμένη προμήθεια αναφέρεται σε:
1. Παροχή κεντρικής διαδικτυακής πλατφόρμας ελέγχου αυτόματης άρδευσης σε όλους τους χώρους πρασίνου 
του Δήμου.
2. Προμήθεια τοπικών και απομακρυσμένων μονάδων σε πλατείες – χώρους πρασίνου και πάρκα του Δήμου 
που αναφέρονται παρακάτω για την υλοποίηση του αυτοματισμού άρδευσης.
3. Διασύνδεση με την κεντρική πλατφόρμα έξυπνης πόλης του Δήμου.
4. Επισκευή και βελτίωση υπάρχοντος αυτόματου δικτύου άρδευσης .

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 336 932.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης» - 
ΟΜΑΔΑ Β: Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Εφαρμογή Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32441300 Σύστημα τηλεματικής
51000000 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)
72268000 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού
35125100 Αισθητήρες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης» - 
ΟΜΑΔΑ Β: Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Εφαρμογή Διαχείρισης Συντήρησης Οχημάτων - Πρόκειται 
για την προμήθεια συστήματος τηλεματικής για την διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου Βύρωνα 
σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεματικής, ώστε το γραφείο κίνησης του Δήμου, που θα 
το χειρίζεται, να έχει τον καθημερινό έλεγχο σε μια σειρά από διαδικασίες/ενέργειες που πραγματοποιούνται. 
Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ενημερώνεται άμεσα και ανά πάσα στιγμή από 
οποιονδήποτε υπολογιστή με δυναμικούς χάρτες για τα οχήματα και τις πληροφορίες που καταγράφονται στο 
σύστημα, καθώς επίσης και να παρακολουθεί την στάθμη καυσίμου των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο με την 
εγκατάσταση ειδικού μη παρεμβατικού εξοπλισμού στα οχήματα.
Σύστημα 2 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Πρόκειται για την προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης συντήρησης του στόλου οχημάτων του Δήμου, ώστε 
η αρμόδια Υπηρεσία να παρακολουθεί τις εργασίες συντήρησης του συνόλου των οχημάτων της, που 
πραγματοποιείται από συνεργείο του Δήμου είτε από συνεργαζόμενο εξωτερικό συνεργείο, παρακολουθώντας 
τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε service, καθώς και την κατανάλωση καυσίμων ανά όχημα, να 
αρχειοθετεί τους οδηγούς και τα οχήματά του και να έχει τον έλεγχο λειτουργίας και συντήρησης του στόλου 
οχημάτων του.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64 802.50 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19» - ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31682210 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19» - ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - Αφορά στην προμήθεια ογδόντα (80) συστημάτων 
απολύμανσης δημοτικών χώρων. Οι εν λόγω συσκευές αφορούν σε ειδικά μηχανήματα απολύμανσης αέρα, 
επιφανειών και αντικειμένων, με χρήση ειδικών εμποτισμένων φίλτρων για την καταστροφή & συγκράτηση 
ιών, βακτηριδίων και σωματιδίων, καθώς και με χρήση ακτινοβολίας UV-C. Tα μηχανήματα αυτά θα 
χρησιμοποιηθούν σε χώρους δημοτικών κτιρίων όπως γραφεία, σχολικές αίθουσες παιδικών σταθμών, χώρους 
αναμονής και εξυπηρέτησης κοινού κλπ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 95 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19» - ΟΜΑΔΑ Β : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72268000 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19» - ΟΜΑΔΑ Β : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ - Αντικείμενο της εν λόγω ομάδας είναι η προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων έκδοσης και 
παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση 
των πολιτών, με σκοπό την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19.
Σύστημα εξ αποστάσεως διαχείρισης αιτημάτων πολιτών
Πρόκειται για την προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή 
αιτημάτων από τους πολίτες και η ταυτόχρονη διαχείριση των αιτημάτων αυτών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες 
του δήμου. Η εφαρμογή πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη, να διαθέτει πλήθος επιπέδων χρηστών 
και να έχει την δυνατότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε ροή εργασίας διαθέτει ο δήμος.
Σύστημα παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων
Πρόκειται για την προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής μέσω της οποίας ένας δημότης θα μπορεί να υποβάλει 
ηλεκτρονικά αίτηση, για την έκδοση ενός πιστοποιητικού ή βεβαίωσης (π.χ. οικογενειακής κατάστασης, ΤΑΠ 
κ.λπ.) και να παραλάβει ψηφιακά το συγκεκριμένο πιστοποιητικό από το σπίτι του, αφού αυτό παραχθεί 
εσωτερικά στις Υπηρεσίες του δήμου.
Το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί και διοικητικές πράξεις εσωτερικά με χρήση ειδικού 
editor, μέσω του οποίου θα μπορεί να δοθεί στο έγγραφο η μορφή που επιθυμεί η εκάστοτε υπηρεσία, ώστε 
ο υπάλληλος να μπορεί να δημιουργήσει μέσα από το σύστημα για παράδειγμα μία βεβαίωση, η οποία θα 
μπορεί να πρωτοκολληθεί και να πάρει ψηφιακή υπογραφή. Το σύστημα μέσω διασύνδεσής του με το σύστημα 
απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών που χρησιμοποιεί ο Δήμος θα δίνει την δυνατότητα στον υπάλληλο να 
βάλει την ψηφιακή του υπογραφή στο έγγραφο μέσα από το σύστημα πριν το στείλει στον πολίτη.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 77 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19» - ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΥΣΤΗΜA ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72268000 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19» - ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΥΣΤΗΜA ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - Πρόκειται για την 
προμήθεια συστήματος διαδικτυακής πληροφόρησης πολιτών και ηλεκτρονικών πληρωμών, στα πλαίσια 
αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες, ώστε να αποσυμπιέσει τις Υπηρεσίες του από 
τον κόσμο, να απλοποιήσει διαδικασίες και να προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες/επιχειρήσεις να έχουν 
απομακρυσμένη πρόσβαση σε παροχές του Δήμου. Έτσι η εν λόγω δράση συμβάλλει και στην καταπολέμηση 
της πανδημίας του COVID-19.
Το συγκεκριμένο σύστημα αφορά στην παροχή διαδικτυακής ενημέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους και 
την δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής αυτών. Μια τέτοια υπηρεσία θα αναβαθμίσει τις παροχές προς πολίτες 
και επαγγελματίες γιατί θα μπορούν συνδεόμενοι σε ένα ασφαλές web περιβάλλον αφού ενημερωθούν για τις 
βεβαιωμένες οφειλές τους να προχωρήσουν επιτόπου σε πληρωμή χωρίς να χρειάζεται να προσέλθουν στην 
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με φυσική παρουσία.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 54 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19» - ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72268000 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19» - ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - Πρόκειται για την προμήθεια διαδικτυακού συστήματος το 
οποίο θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους υπαλλήλους του Δήμου ώστε να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικά 
όλο το μητρώο πολιτών που εξυπηρετείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, οργανωμένο ανάλογα 
με τις παροχές που προσφέρονται σε κάθε κοινωνική ομάδα και ανά πολίτη, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή 
λειτουργία της Υπηρεσίας και να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για 
παροχές, με ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο. Επίσης θα αποτελέσει μέσο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης 
των πολιτών του Δήμου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους, μέσα από 
διαδικτυακή υπηρεσία για υποβολή αιτημάτων ένταξης σε παροχές του Δήμου, με σκοπό την εξ αποστάσεως 
εξυπηρέτησή τους καθώς και την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 47 910.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων» - 
ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ (DRONE)
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35613000 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων» - 
ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ (DRONE) - Η ανάγκη πολιτικού 
χαρακτήρα επιχειρήσεων περιπολίας και έρευνας βαίνει διαρκώς αυξανόμενη στο πλαίσιο φορέων και 
οργανισμών πολιτικής προστασίας και ομάδων εθελοντισμού. Η προσφορά αυτών των οργανισμών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική τόσο σε δράσεις πρόληψης όσο και πραγματικά συμβάντα υποστήριξης των πολιτών. Οι 
επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και μηχανοκίνητων μέσων 
με ότι αυτό συνεπάγεται σε όρους κόστους αλλά και επικινδυνότητας αφού πολλές φορές το επιχειρησιακό πεδίο 
αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο και το ρίσκο της επιχείρησης.
Οι νέες τεχνολογίες των μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones) στο βαθμό ολοκλήρωσης που προσφέρονται 
σήμερα, μπορούν να υποστηρίξουν σε μεγάλο βαθμό τις δράσεις των ομάδων πολιτικής προστασίας που 
σχετίζονται με:
• συντονισμό δράσεων αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση φαινομένων
• συντονισμό δράσεων αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών
Στόχος του φορέα είναι η προμήθεια δύο μη επανδρωμένων αεροχήματων με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
αναγκών επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας. Το σύστημα θα καλείται να καλύψει και υποστηρίξει επιχειρήσεις 
περιπολίας και έρευνας μεγάλης κλίμακας και θα είναι ικανό να επιχειρήσει κάτω από δύσκολες καιρικές 
συνθήκες με πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών χειρισμού και εξυπηρέτησης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 43 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων» - 
ΟΜΑΔΑ Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PICK-UP 4Χ4
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144210 Πυροσβεστικά οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων» - 
ΟΜΑΔΑ Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PICK-UP 4Χ4 - Το υπό προμήθεια 
όχημα, θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Βύρωνα με κύριο έργο την περιπολία δασικών εκτάσεων και την 
άμεση καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών στο ξεκίνημα τους, καθώς και τη μεταφορά εξοπλισμού σε συμβάντα 
φυσικών καταστροφών.
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δήμου Βύρωνα που 
αφορούν πυροσβεστικά οχήματα ελαφρού τύπου (4Χ4) με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα χωρητικότητας 
500 λίτρων νερού, με συνοδευτικό εξοπλισμό εκχιονισμού και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό.
Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, κατασκευής του ιδίου ή 
μεταγενέστερου έτους από το έτος υπογραφής της Σύμβασης.
Ορίζονται οι ακόλουθες φάσεις βιομηχανοποίησης προϊόντος: α) Κατασκευή πλαισίου, β) Κατασκευή 
πυροσβεστικού συγκροτήματος (αντλίας), γ) Κατασκευή υπερκατασκευής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 060.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων» - 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79999100 Υπηρεσίες σάρωσης
72252000 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων» - 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Πρόκειται για την ψηφιοποίηση των φακέλων ανθρώπινου δυναμικού, των φακέλων 
δημοτολογίου και σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την διαχείρισή τους μέσα από ειδικό σύστημα 
διαχείρισης αρχείων, ώστε να μην απαιτείται η πρόσβαση στο φυσικό αρχείο και τα αρμόδια στελέχη να 
μπορούν εύκολα και γρήγορα να έχουν πρόσβαση στο προς αναζήτηση έγγραφο, να το διακινούν ηλεκτρονικά 
σε άλλες Υπηρεσίες του Δήμου όταν κριθεί απαραίτητο και να το παρέχουν ψηφιακά προς τους πολίτες.
Αντικείμενο
Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση των φακέλων ανθρώπινου δυναμικού, των φακέλων δημοτολογίου 
και σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα και η διαχείρισή τους μέσα από ειδικό σύστημα 
διαχείρισης αρχείων όπως περιγράφεται παρακάτω.
Η υπηρεσία θα παρασχεθεί σε τρεις Υπηρεσίες του Δήμου :
Α. Ψηφιοποίηση αρχείου φακέλων οικογενειακών μερίδων του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης. Απαιτείται 
η ψηφιοποίηση περίπου 50.000 φακέλων δημοτολογίου, με μέσο αριθμό 40 σελίδων διαφόρων μεγεθών ανά 
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φάκελο, λόγω της παλαιότητας πολλών φακέλων όπου περιλαμβάνουν χειρόγραφα διαφορετικών μεγεθών και 
είδους χαρτιού.
Η εισαγωγή των μεταδεδομένων θα αφορά σε τρία (3) με πέντε (5) πεδία μεταδεδομένων, τα οποία θα 
χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση των εγγράφων, και θα καθοριστούν κατά την μελέτη ψηφιοποίησης.
Β. Ψηφιοποίηση αρχείου φακέλων προσωπικού του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
Απαιτείται η ψηφιοποίηση περίπου 450 φακέλων προσωπικού του Δήμου με μέσο αριθμό 400 σελίδες ανά 
φάκελο, μεγέθους κατά κανόνα Α4 και κάποιες Α3.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 339 750.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων» - 
ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72268000 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βύρωνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων» - 
ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ - Πρόκειται για την προμήθεια 
διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, η οποία θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 
για τους υπαλλήλους του Δήμου για την παρακολούθηση όλων των σταδίων εκτέλεσης της διαδικασίας 
ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων που διαχειρίζονται. Επίσης θα καταστεί πολύ χρήσιμο και για τα αρμόδια 
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στελέχη λήψης αποφάσεων για την παρακολούθηση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων του Δήμου, 
έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα σε ένα ενιαίο περιβάλλον.
Αντικείμενο
Αντικείμενο της δράσης είναι η προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με την 
οποία οι Υπηρεσίες του Δήμου που εμπλέκονται στις διαδικασίες μίας οποιασδήποτε είδους ανάθεσης, θα 
έχουν την δυνατότητα να κάνουν προτάσεις στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων, τα οποία με την σειρά 
τους θα τις εγκρίνουν ή θα τις απορρίπτουν, και στην συνέχεια θα ακολουθείται η όλη διαδικασία ανάθεσης, 
αποτυπώνοντας στην εν λόγω εφαρμογή όλα τα στάδια της διαδικασίας , με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
έγγραφα που απαιτούνται. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης θα συμβάλλει στον ανασχεδιασμό του τρόπου 
εσωτερικής οργάνωσης των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της λήψης 
αποφάσεων.
Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω η εφαρμογή θα πρέπει να διαχειρίζεται μια Σύμβαση από τον 
προγραμματισμό της μέχρι και την υλοποίησή της.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 66 933.34 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν. 4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Για τα ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Ομάδες Α & Β), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (όλες οι ομάδες), ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (όλες οι ομάδες), και 
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 (όλες οι ομάδες),
Να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο.
Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση Οικονομικών Φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
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σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Ομάδα Γ)
i) να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος 
εγκατάστασής τους και να αποδεικνύουν δραστηριότητα σε έργα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 
(Ενεργειακή Εξοικονόμηση - Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, στο σχεδιασμό έργων έξυπνων πόλεων (smart 
cities) κλπ).
ii) να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση την Υ.Α. 
ΔΕ/13280/07.06.2011 “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και 
συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/Γ/ οικ.176381/21.06.2018: 
“Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας δεοντολογίας 
Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών ” (ΦΕΚ 2672 /Β’/6-06-2018).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/01/2023
Τοπική ώρα: 23:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/01/2023
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

25/11/2022 S228
https://ted.europa.eu/TED

17 / 19





EE/S S228
25/11/2022
653775-2022-EL

18 / 19

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια Σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν.4412/2016 και 1 επ. π.δ.39/2017 στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.4412/2016. Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της Σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
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προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν.4412/2016 και 20 π.δ.39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ.1-2 
ν.4412/2016 και 15 παρ.1-4 π.δ.39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας Σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/11/2022
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