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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης µε 

τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣIOY», προϋπολογισµού 14.999,99€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί την 

ανωτέρω επιχείρηση να καταθέσει την οικονοµική προσφορά της, στο τµήµα 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου 

(dzag.mour@gmail.com), έως την Παρασκευή 22.05.2019 και ώρα 12:00'µ.µ. 

σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 4437/15.05.2020 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

      

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.999,99€ συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ 24%.  

Το ποσό έχει ενταχθεί στον προϋπολογισµό του τρέχοντος οικ. έτους, µε κωδικό ΚΑ 

30-7131.05, µε τίτλο: «Επιχορήγηση για τη δράση “WiFi4EU - προώθηση της 

συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες” του ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου». 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση του ∆ήµου και αναλύεται ως εξής:  

 

   Α/Α 
Εγκατάσταση και υλοποίηση 

ασύρµατου δικτύου 
Τεµ. 

Κόστος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

1 

Προµήθεια εξοπλισµού για εγκατάσταση 

ασύρµατου δικτύου για τις ανάγκες του ∆. 

Ζαγοράς-Μουρεσίου 

1 8.400,00€ 

 

ΠΡΟΣ 

 

 Τον Οικονοµικό Φορέα 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

e-Trikala Α.Ε. 
∆/νση: Καλαµπάκας 28 & Αµπάτη 

Τ.Κ.: 42100/Τρίκαλα 

 

Ζαγορά, 19.05.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 4524 
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Υλοποίηση εγκατάστασης, 

παραµετροποίηση & υποστήριξη (3 έτη) 
1 3.696,77€ 

Συνολικό Κόστος 12.096,77 €  

Φ.Π.Α. 24% 2.903,22 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.999,99  

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή 

υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 

παρ.7αβ του Ν. 4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Βεβαίωση 

ΕΦΚΑ ή βεβαίωση ότι δεν δύναται να τους χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό. 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του 

νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) . 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 22/05/2020 και ώρα 12:00 µ.µ. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους 

οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 4437/15.05.2020 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

Ταχ. ∆/νση: ΖΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            

Πληρ.: Κοπατσάρης ∆. 

Tηλ.:  24263-50105 

FAX: 24260 - 23128 

τ.κ. 37001    

e-mail: texzagmour@gmail. 

 ∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Αρ. Μελέτης: 4437/15.05.2020 
Προϋπολογισµός: 14.999,99  ΕΥΡΩ 
Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Κ.Α. 30-
713105) 
CPV: 32344210-1 – «Εξοπλισµός ασύρµατης 
επικοινωνίας» 

 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην υλοποίηση της δράσης του ευρωπαϊκού 

προγράµµατος «WiFi4EU - Προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές 

κοινότητες», του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στο πλαίσιο του µηχανισµού 

«ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (CEF) - WiFi4EU» 

 

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης WiFi4EU είναι ένα καθεστώς στήριξης για την 

παροχή δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δηµόσιους χώρους 

(π.χ. κτίρια δηµόσιων διοικήσεων, σχολεία, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, µουσεία, 

δηµόσια πάρκα και πλατείες). Η εν λόγω πρωτοβουλία θα φέρει τις κοινότητες πιο κοντά 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά, θα παράσχει στους χρήστες πρόσβαση στην κοινωνία των 

Gigabit, θα βελτιώσει τον ψηφιακό γραµµατισµό και θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά 

ως προς τις δηµόσιες υπηρεσίες που παρέχονται στους εν λόγω χώρους. H 

χρηµατοδότηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση ενός εντελώς νέου 

δηµόσιου δικτύου Wi-Fi, την αναβάθµιση υφιστάµενου δηµόσιου δικτύου Wi-Fi ή την 

επέκταση της κάλυψης υφιστάµενου δηµόσιου δικτύου Wi-Fi. Η εγκατάσταση του 

δικτύου δεν θα επικαλύψει υφιστάµενες ιδιωτικές ή δηµόσιες δωρεάν παροχές µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της ποιότητας. 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου έχει υπογράψει συµφωνία επιχορήγησης στο πλαίσιο του 

µηχανισµού «συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – Wifi4eu, µε αριθ. συµφωνίας 



 

 

2 

INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/029636-036298 και δικαιούται κουπόνι επιχορήγησης 

15.000 ευρώ. 

Η προϋπολογισµένη δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των 14.999,99 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα πληρωθεί από το Κ.Α. 30-713105 του 

τρέχοντος οικονοµικού έτους ενώ η χρηµατοδότηση είναι από Ε.Π. Wifi4EU. 

 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής για το σύνολο του υπό προµήθεια 

έργου. 

 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, εγκατεστηµένα και σε λειτουργία, θα γίνει σε 

χώρους που θα υποδειχθούν από το φορέα υλοποίησης και δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να ανταποκρίνονται ακριβώς στους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προγράµµατος WiFi4EU. 

 

 

Ζαγορά, 15 - 05 - 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Μπόλης Ιωάννης 

ΠΕ Οικονοµικών 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής 

Προϊστ/νος Τµήµατος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδοµίας & 

Περιβάλλοντος 

 

Κοπατσάρης ∆ήµος 

Μηχανικός Χωροταξίας 

µε βαθµό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                         

Ταχ. ∆/νση: ΖΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            

Πληρ.: Κοπατσάρης ∆. 

Tηλ.:  24263-50105 

FAX: 24260 - 23128 

τ.κ. 37001    

e-mail: texzagmour@gmail.  

 ∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Αρ. Μελέτης: 4437/15.05.2020 
Προϋπολογισµός: 14.999,99  
ΕΥΡΩ 
Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Κ.Α. 30-713105) 
CPV: 32344210-1 – 
«Εξοπλισµός ασύρµατης 
επικοινωνίας» 

 

 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  -  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

 

 

 

1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
1.1. Περίληψη 
 
Με τη χρήση του WiFi4EU, ο Οικονοµικός Φορέας θα παρέχει τα κάτωθι: 
 
1. Προµήθεια του ασύρµατου εξοπλισµού (Access Points) σε 10 σηµεία 
πρόσβασης (εξωτερικά) µε όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία του 
δικτύου.  
2. Προµήθεια δικτυακού εξοπλισµού δροµολόγησης (routers) για 
αντικατάσταση  των δροµολογητών του παρόχου, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, για την καλύτερη  δυνατή εξυπηρέτηση του µεγάλου αριθµού 
χρηστών. 
2. Παραµετροποίηση κι εγκατάσταση του ασύρµατου εξοπλισµού στα 
επιλεγµένα  σηµεία του ∆ήµου. 
3. Παραµετροποίηση της πλατφόρµας διαχείρισης των ασύρµατων συσκευών 
(online controller). 
4. ∆ηµιουργία και παραµετροποίηση ιστοσελίδας υποδοχής χρηστών(Captive 
Portal). 
5. ∆ωρεάν  χρήση  των online υποδοµών(online controller) του ασύρµατου 
δικτύου για 3 έτη. 
6. ∆ωρεάν online τεχνική υποστήριξη ασύρµατου δικτύου για 1 έτος. 
7. ∆ωρεάν συντήρηση κι αντικατάσταση εξοπλισµού για 1 έτος. 
8. Καθηµερινή παρακολούθηση(monitoring) του δικτύου για ανίχνευση κι 
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επιδιόρθωση σφαλµάτων. 
9. Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση-παρακολούθηση  του ασύρµατου 
δικτύου. 
 
 
 
2. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή έργου 
 
2.1. Σηµεία πρόσβασης 
 
Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας και µε βάση τα γεωγραφικά και πληθυσµιακά 
κριτήρια του ∆ήµου σας, προτείνουµε τη δηµιουργία ασύρµατων κόµβων 
πρόσβασης στο διαδίκτυο στα παρακάτω σηµεία: 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΖΑΓΟΡΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ AP outdoor 1 

ΖΑΓΟΡΑ 
ΠΡΩΝ 

∆ΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
AP outdoor 1 

ΑΝΗΛΙΟ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AP outdoor 1 

ΧΟΡΕΥΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ AP outdoor 1 

ΚΙΣΣΟΣ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AP outdoor 1 

ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AP outdoor 1 

ΠΟΥΡΙ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AP outdoor 1 

ΜΟΥΡΕΣΙ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AP outdoor 1 

ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ AP outdoor 1 

ΑΓ,ΙΩΑΝΝΗΣ PARKING AP outdoor 1 

 
 
 

ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
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2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά ∆ικτύου 
 
Για την υλοποίηση του ασύρµατου ∆ικτύου θα εγκατασταθούν: 
 
A. 10 Access Points µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 
● Dual Band 802.11 AC 
● 2x2 MIMO 
● Ταχύτητα µέχρι 1167 Mbps (5 & 2,4 Ghz) 
● Εσωτερικού & Εξωτερικού Χώρου µε υποστήριξη POE (Power over      
        Ethernet) 
● Ταυτόχρονοι Χρήστες: 250+ 
● Συµβατότητα µε HOTSPOT 2.0 
● 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 
● Αλγόριθµος Ασφαλείας AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 
● Εµβέλεια: 180µ. 
● ∆ιαχείριση από Centralized Software (Online Controller) 
 
      
Β.   ∆ροµολογητές ∆ικτύου (Routers) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (όπου 
κρίνεται        απαραίτητο) 
● Έως 10 Gigabit Ethernet Ports 
● RAM: 1GB (όπου προβλέπεται µεγάλος αριθµός χρηστών) 
● CPU Cores: 2 (όπου προβλέπεται µεγάλος αριθµός χρηστών) 
● Πρότυπο 802.11 b/g/n 
● SFP port  
● Υποστήριξη POE in & out 
● USB Port 
 
 
2.3. Κεντρικός Έλεγχος/ διαχείριση ασύρµατων κόµβων  
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Όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές του WiFi4EU, oι συσκευές ασύρµατης 
δικτύωσης που θα εγκατασταθούν στον δήµο σας θα ελέγχονται από ένα 
Kεντρικό online Σύστηµα (Controller) µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
● Online Hosted (διαδικτυακός εικονικός server) 
● Role Based Access - ∆ηµιουργία χρηστών µε διαφορετικά δικαιώµατα 
πρόσβασης 
● Έλεγχος των Access Points σε πραγµατικό χρόνο 
● Αποµακρυσµένη ∆ιαχείριση των Access Points 
● ∆ηµιουργία Αναφορών µε Στατιστικά, Ειδοποιήσεις, Σφάλµατα κλπ 
● Προβολή ασύρµατου δικτύου σε Χάρτη 
● Υποστήριξη Captive Portal µε ασφάλεια https 
 
Για τη φιλοξενία του Controller & του Captive Portal (σελίδα υποδοχής 
χρηστών) θα παραµετροποιηθεί ένας VPS (Virtual Private Server) µε τις 
απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας (SSL, https) στο διαδίκτυο, µε δωρεάν 
χρήση για 3 έτη. 
 
 
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το χρηµατοδοτούµενο δίκτυο WiFi4EU είναι σε 
θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας εµπειρία στους χρήστες, η διαδικτυακή 
σύνδεση θα είναι µε την υψηλότερη ταχύτητα που διατίθεται στην αγορά της 
περιοχής και, σε κάθε περίπτωση, σύνδεση που παρέχει ταχύτητα µεταφόρτωσης 
(download) τουλάχιστον 30 Mbps. Ο δικαιούχος διασφαλίζει επίσης ότι η εν λόγω 
ταχύτητα οπισθόζευξης είναι τουλάχιστον ισοδύναµη µε την ταχύτητα – εφόσον 
υπάρχει – την οποία χρησιµοποιεί ο δικαιούχος για τις οικείες εσωτερικές 
ανάγκες συνδεσιµότητας. 
 
 
 
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

1. ∆ιασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβαση του τελικού χρήστη στο δίκτυο 
WiFi4EU, ήτοι η παροχή πρόσβασης χωρίς σχετική αµοιβή, είτε πρόκειται 
για άµεση πληρωµή ή έναντι άλλου είδους χρέωσης, κυρίως χωρίς 
εµπορικές διαφηµίσεις, ή περαιτέρω χρήση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα για εµπορικούς σκοπούς. 

 
2. Η πρόσβαση του τελικού χρήστη µέσω φορέων δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών παρέχεται επίσης χωρίς διακρίσεις, ήτοι µε την επιφύλαξη 
των περιορισµών που απαιτούνται βάσει του ενωσιακού δικαίου ή βάσει 
εθνικού δικαίου που είναι σύµφωνο µε το ενωσιακό δίκαιο, µε την 
επιφύλαξη της ανάγκης να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία του δικτύου 
και, ιδίως, της ανάγκης να διασφαλίζεται η δίκαιη κατανοµή χωρητικότητας 
µεταξύ χρηστών κατά τις ώρες αιχµής. 
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3. Η επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς ανάλυσης µπορεί 

να διενεργείται σε τακτά διαστήµατα µε σκοπό την προώθηση, 
παρακολούθηση ή βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων. Για τον σκοπό 
αυτό, οποιαδήποτε αποθήκευση ή επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα ανωνυµοποιείται µε τον προσήκοντα τρόπο σύµφωνα µε τη 
σχετική/-ές ειδική/-ές υπηρεσιακή/-ές δήλωση/-εις περί απορρήτου. 

 
 
 
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΣΗ 
ΤΟΥΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ/-ΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Υπό την επιφύλαξη της πέµπτης παραγράφου κάτωθι, διασφαλίζεται ότι τα 
σηµεία πρόσβασης που χρηµατοδοτούνται µε κουπόνι WiFi4EU εκπέµπουν µόνο 
το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID/service set identifier) WiFi4EU, 
καθώς και ότι τηρούνται πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο σηµείο 4. 
 
∆ιασφαλίζεται ότι το δίκτυο WiFi4EU µε αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών 
WiFi4EU είναι ένα ανοικτό δίκτυο, υπό την έννοια ότι δεν απαιτεί κανενός είδους 
πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας (όπως η χρήση κωδικού πρόσβασης) για 
τη σύνδεση µε αυτό. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί µε αυτό, ο δικαιούχος 
διασφαλίζει ότι το δίκτυο WiFi4EU µε αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών 
WiFi4EU εµφανίζει πύλη υποδοχής https (Hypertext Transfer Protocol 
Secure/ασφαλές πρωτόκολλο µεταφοράς υπερκειµένου) πριν δοθεί έγκριση στον 
χρήστη να συνδεθεί µε το διαδίκτυο. 
 
Εκτός εάν απαιτείται από την εθνική νοµοθεσία σύµφωνα µε το δίκαιο της 
Ένωσης, η σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω του αναγνωριστικού συνόλου 
υπηρεσιών WiFi4EU δεν απαιτεί εγγραφή ή επαλήθευση ταυτότητας στην πύλη 
υποδοχής και ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί «σύνδεσης µε ένα κλικ» στην 
πύλη υποδοχής. 
 
Μπορεί να εκπέµπεται πρόσθετο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU για 
τις επαρκώς ασφαλείς συνδέσεις που αναφέρονται στο σηµείο Στάδιο ΙΙ, από την 
έναρξη της φάσης I. Μπορεί επίσης να εκπέµπεται πρόσθετο αναγνωριστικό 
συνόλου υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι περιορίζεται για εσωτερική χρήση 
του ∆ήµου και δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται στο κοινό. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, ο ∆ήµος θα διαφοροποιεί 
καταλλήλως αυτά τα αναγνωριστικά συνόλου υπηρεσιών από το ανοικτό 
αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU και διασφαλίζει ότι τηρούνται 
πλήρως οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα σηµεία 3 και 4. 
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Η σύνδεση µε το σύστηµα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
πραγµατοποιείται βάσει προσέγγισης δύο σταδίων: 
 
 
Στάδιο I 
 
Η εγγραφή, η επαλήθευση ταυτότητας, η αδειοδότηση και η λογιστική 
καταχώριση των χρηστών αποτελεί ευθύνη του ∆ήµου, σύµφωνα µε το ενωσιακό 
και το εθνικό δίκαιο. 
 
∆ιασφαλίζεται η συµµόρφωση της πύλης υποδοχής του αναγνωριστικού συνόλου 
υπηρεσιών WiFi4EU µε τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

• Το δίκτυο WiFi4EU µε αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU 
χρησιµοποιεί πύλη υποδοχής HTTPS για τη διεπαφή µε τους χρήστες. Η 
πύλη υποδοχής καθορίζει ένα χρονικό διάστηµα αυτόµατης αναγνώρισης 
των ήδη συνδεδεµένων χρηστών, ώστε η πύλη υποδοχής να µην 
εµφανίζεται εκ νέου κατά την επανασύνδεσή τους. Το εν λόγω χρονικό 
διάστηµα επαναπροσδιορίζεται αυτόµατα κάθε µέρα στις 00:00 ή 
τουλάχιστον καθορίζεται για µέγιστο χρονικό διάστηµα 12 ωρών. 

• Το όνοµα τοµέα που συνδέεται µε την πύλη υποδοχής https είναι σύνηθες 
[όχι IDN (integrated digital network/ενοποιηµένο ψηφιακό δίκτυο)], 
αποτελούµενο από χαρακτήρες a έως z, ψηφία 0 έως 9 και ενωτικό (-).  

• Οπτική ταυτότητα: στην πύλη υποδοχής εµφανίζεται η οπτική ταυτότητα 
WiFi4EU. 

• Η πύλη υποδοχής ενσωµατώνει τµήµα κώδικα (snippet) παρακολούθησης 
ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθείται εξ αποστάσεως το δίκτυο 
WiFi4EU. Οι κατευθυντήριες γραµµές για την εγκατάσταση του τµήµατος 
κώδικα παρακολούθησης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση : 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/wifi4eu.  
Το τµήµα κώδικα παρακολούθησης δεν συγκεντρώνει δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιµεύει για τον υπολογισµό του αριθµού των 
χρηστών που συνδέονται στο δίκτυο WiFi4EU, τη φόρτωση της οπτικής 
ταυτότητας WiFi4EU και τον έλεγχο της σωστής εµφάνισής της. 

• Η πύλη υποδοχής περιλαµβάνει δήλωση αποποίησης ευθύνης µε την οποία 
ενηµερώνονται σαφώς οι χρήστες για το γεγονός ότι το WiFi4EU είναι ένα 
δηµόσιο ανοικτό δίκτυο. Η δήλωση αποποίησης ευθύνης θα πρέπει επίσης 
να περιλαµβάνει προληπτικές συστάσεις οι οποίες συνήθως παρέχονται 
κατά την πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω τέτοιων δικτύων 

• Ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να δηµιουργεί ξεχωριστά δίκτυα Wi-Fi 
χρηµατοδοτούµενα µε το ίδιο κουπόνι, καθένα µε διαφορετικό όνοµα 
τοµέα και διαφορετική πύλη υποδοχής. Η υποχρέωση διατήρησης του 
δικτύου WiFi4EU σε λειτουργία για χρονικό διάστηµα 3 ετών µετά την 
εξακρίβωση από τον Οργανισµό ισχύει για όλα τα δίκτυα WiFi4EU που 
χρηµατοδοτήθηκαν µε το ίδιο κουπόνι. 
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• Το στάδιο Ι εφαρµόζεται έως ότου ο ∆ήµος λάβει κοινοποίηση για την 
ενεργοποίηση του σταδίου II. Μόλις λάβει την κοινοποίηση, ο ∆ήµος έχει 
την υποχρέωση, να προσαρµόσει τη διαµόρφωση του δικτύου σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σηµείο 5, όπως περιγράφεται αναλυτικά 
στην κοινοποίηση, εντός της προθεσµίας που αναφέρεται σε αυτή. 

 
 
 
Στάδιο ΙΙ 
 
Σε µεταγενέστερο στάδιο, θα δηµιουργηθεί ένα ασφαλές σύστηµα επαλήθευσης 
ταυτότητας και παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα 
να εξελιχθεί σε ενοποιηµένη δοµή. 
 
Μόλις τεθεί σε λειτουργία το ασφαλές σύστηµα επαλήθευσης ταυτότητας και 
παρακολούθησης, ο ∆ήµος θα αναδιαµορφώσει το/τα δίκτυο/-α WiFi4EU 
προκειµένου να το/τα συνδέσει µε το εν λόγω σύστηµα. Η εν λόγω 
αναδιαµόρφωση θα περιλαµβάνει τη διατήρηση του ανοικτού αναγνωριστικού 
συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU χρησιµοποιώντας την πύλη υποδοχής, 
προσθέτοντας ένα επιπλέον αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU για 
επαρκώς ασφαλείς συνδέσεις (είτε αντικαθιστώντας το οικείο υφιστάµενο τοπικό 
ασφαλές σύστηµα µε το κοινό σύστηµα ή προσθέτοντας απλώς το κοινό σύστηµα 
ως τρίτο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών) και διασφαλίζοντας ότι το σύστηµα 
µπορεί να παρακολουθεί τα δίκτυα WiFi4EU σε επίπεδο σηµείου πρόσβασης. 
 
Η εγγραφή και η επαλήθευση ταυτότητας των χρηστών για το ανοικτό 
αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών WiFi4EU και για το τοπικό αναγνωριστικό 
συνόλου υπηρεσιών για ασφαλείς συνδέσεις, όπου υπάρχει, καθώς και η 
αδειοδότηση και η λογιστική καταχώρηση των χρηστών για το σύνολο των 
αναγνωριστικών συνόλου υπηρεσιών παραµένει ευθύνη κάθε δικαιούχου 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. 
 
 
       
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης του ασύρµατου δικτύου, ο οικονοµικός φορέας, θα 
παρέχει στον ∆ήµο δωρεάν αποµακρυσµένη τεχνική υποστήριξη διάρκειας 
3 ετών για την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία του. Πιο συγκεκριµένα θα 
περιλαµβάνει: 
● Αποµακρυσµένο Έλεγχο του δικτύου σε καθηµερινή βάση για 
εντοπισµό-αποφυγή-διόρθωση βλαβών 
● Αναβάθµιση του λογισµικού των Access Points (Firmware Upgrade) 
όταν προκύπτει έκδοση νέου. 
● Αποµακρυσµένη Πρόσβαση στον ασύρµατο εξοπλισµό για αλλαγή των 
ρυθµίσεων του όταν κρίνεται απαραίτητο. 
● Τηλεφωνική Υποστήριξη για παροχή βοήθειας στο προσωπικό του ∆ήµου 
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● Για το πρώτο έτος, δωρεάν µετακίνηση τεχνικού συνεργείου του 
Οικονοµικού Φορέα για επιτόπιο έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών όταν αυτές 
προκύπτουν και δεν αποκαθίστανται αποµακρυσµένα. Για τα επόµενα 2 έτη, τα 
κόστη µετακίνησης & εργασίας του συνεργείου επιβαρύνουν τον ∆ήµο και 
συµφωνούνται από κοινού µετά την αποδοχή της παρούσης. 
● Για το πρώτο έτος , δωρεάν αντικατάσταση των Access Points και των 
λοιπών δικτυακών συσκευών, όταν κρίνεται απαραίτητο, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις εγγύησης του κατασκευαστή. Για τα επόµενα 2 έτη, το κόστος 
αντικατάστασης εξοπλισµού και εργασίας, επιβαρύνει τον ∆ήµο. 
 
 
 
7. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
Ο Οικονοµικός Φορέας θα δεσµευτεί για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του 
προϋπάρχοντος εξοπλισµού δικτύωσης του ∆ήµου (access points, κεραίες κλπ), 
για την προσθήκη επιπλέον κόµβων εκτός πλαισίου προγράµµατος  WiFi4EU. 
 
 
8. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
Το ασύρµατο δίκτυο του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου θα παραδοθεί 
ολοκληρωµένο µέσα σε διάστηµα 20 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. 
 
 
 

Ζαγορά, 15 - 05 - 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Μπόλης Ιωάννης 

ΠΕ Οικονοµικών 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής 

Προϊστ/νος Τµήµατος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδοµίας & 

Περιβάλλοντος 

 

Κοπατσάρης ∆ήµος 

Μηχανικός Χωροταξίας 

µε βαθµό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                         

Ταχ. ∆/νση: ΖΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            

Πληρ.: Κοπατσάρης ∆. 

Tηλ.:  24263-50105 

FAX: 24260 - 23128 

τ.κ. 37001    

e-mail: texzagmour@gmail.  

 ∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Αρ. Μελέτης: 4437/15.05.2020 
Προϋπολογισµός: 14.999,99  
ΕΥΡΩ 
Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Κ.Α. 30-713105) 
CPV: 32344210-1 – 
«Εξοπλισµός ασύρµατης 
επικοινωνίας» 

 

 

 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

 

Α/Α 
Εγκατάσταση και 

υλοποίηση ασύρµατου 
δικτύου 

Τεµ. 
Κόστος 

(χωρίς ΦΠΑ) 

  

1 

Προµήθεια εξοπλισµού για 
εγκατάσταση ασύρµατου 
δικτύου για τις ανάγκες 

του ∆. Ζαγοράς-
Μουρεσίου 

1 8.400,00€ 

  

2 

Υλοποίηση εγκατάστασης, 
παραµετροποίηση & υποστήριξη 

(3 έτη) 
1 3.696,77€ 

   Συνολικό Κόστος 12.096,77 €   

   Φ.Π.Α. 24% 2.903,22 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.999,99  
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Ζαγορά, 15 - 05 - 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Μπόλης Ιωάννης 

ΠΕ Οικονοµικών 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής 

Προϊστ/νος Τµήµατος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδοµίας & 

Περιβάλλοντος 

 

Κοπατσάρης ∆ήµος 

Μηχανικός Χωροταξίας 

µε βαθµό Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                         

Ταχ. ∆/νση: ΖΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            

Πληρ.: Κοπατσάρης ∆. 

Tηλ.:  24263-50105 

FAX: 24260 - 23128 

τ.κ. 37001    

e-mail: texzagmour@gmail.  

 ∆ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Αρ. Μελέτης: 4437/15.05.2020 
Προϋπολογισµός: 14.999,99  
ΕΥΡΩ 
Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Κ.Α. 30-713105) 
CPV: 32344210-1 – 
«Εξοπλισµός ασύρµατης 
επικοινωνίας» 

 
 
 
 

Σ ΥΓ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3548/2007,  του Ν. 3852/10, 

του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Συµβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

• Η Σύµβαση. 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

• Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης. 

• Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

• Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
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AΡΘΡΟ 3ο  

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

3.1  Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 

14.999.99€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

3.2 Η χρηµατοδότηση θα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίθηση 

της δράσης «WiFi4EU – προώθηση της συνδεσιµότητας του διαδικτύου στις Τοπικές 

Κοινότητες» στα πλαίσια της συµφωνίας INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/029636-036298 

µεταξύ του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και του Εκτελεστικού Οργανισµού Καινοτοµίας 

και ∆ικτύων και η πίστωση της συνολικής δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 

οικονοµικού έτους 2020. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού & χρόνος υποβολής προσφορών 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Έγκριση Αποτελέσµατος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

α. Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εκδίδεται σχετική απόφαση ∆ηµάρχου.  

β. Στον προµηθευτή που έγινε η ανάθεση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε το 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ, Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών).  

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

Υπογραφή σύµβασης 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 

που απορρέει από αυτήν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 

4412/2016:  

• Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που έχει οριστεί.  

• Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συµβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

• Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ήµου.                          

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 

απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 

του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Κατακύρωση – Υπογραφή Συµφωνητικού (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 

8.1. Στην απόφαση ανάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την 

αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360-371 του Ν. 

4412/2016.  

8.2. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης ανάθεσης και ιδίως η σύναψη της 

σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες 

διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε 

τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσης, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 
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8.3. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

8.4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

8.5. Το συµφωνητικό καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη. Το συµφωνητικό συντάσσεται µε βάση τους όρους της µελέτης 

και της πρόσκλησης που τη συνοδεύουν και την προσφορά του οικονοµικού φορέα που 

έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από 

τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 

8.6. Το συµφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, µε βάση τους όρους που 

περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς  το περιεχόµενο της 

µελέτης και της πρόσκλησης που τη συνοδεύουν. 

8.7 Το συµφωνητικό θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί 

από το νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους 

του κάθε φορέα. 

8.8 Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 

συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης.  

8.9 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

8.10 Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς τηρούν 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

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

δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρµοδιότητάς τους.  

8.11 Εκτελεστέα θεωρείται η σύµβαση µετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόµενων ειδών ορίζεται σε µέγιστο ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες 

κρατήσεις.  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του 

Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 

11β του νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τόπος παράδοσης 

Τα είδη θα παραδοθούν στην έδρα του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου (∆ηµαρχείο Ζαγοράς) 

µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή.  

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες 

κρατήσεις.  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του 

Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 

11β του νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί από 

τον ∆ήµο και θα πραγµατοποιηθεί µε µακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ηµερών από την 

παράδοση των υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών  γίνεται  µε έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων αµέσως 

µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων 

δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύµβαση.  

Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής µεταξύ 

∆ήµου A και προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 

4412/2016. 

 

 

Ζαγορά, 15 - 05 - 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Μπόλης Ιωάννης 

ΠΕ Οικονοµικών 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής 

Προϊστ/νος Τµήµατος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδοµίας & 

Περιβάλλοντος 

 

Κοπατσάρης ∆ήµος 

Μηχανικός Χωροταξίας 

µε βαθµό Α΄ 

 


