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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Σο Cyber-Physical Systems Engineering Labs (CPSE Labs) είναι μία Καινοτόμοσ Δράςθ που ςυγχρθματοδοτείται 
από το πρόγραμμα Horizon2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςφμφωνα με τθν υπ. αρίκμ.  644400 ςφμβαςθ 
επιχοριγθςθσ με κοινοπραξία εταίρων: 

 fortiss GmbH, Munich, Germany. fortiss is the Coordinator of the CPSE Labs project. 

 Kungliga Tekniska Hoegskolan (KTH), Stockholm, Sweden. KTH provides the CPSE Labs Innovation 

Manager. 

 Office National D’Etudes et de Recherches Aerospatiales (Onera), Toulouse, France 

 University of Newcastle upon Tyne, Newcastle, United Kingdom 

 Offis e.V., Oldenburg, Germany. 

 Indra Sistemas S.A., Madrid, Spain. 

 Steinbeis Innovation gGmbH, Stuttgart, Germany. 

 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) / LAAS, Toulouse, France. 

 Universidad Politecnica de Madrid (UPM), Madrid, Spain 

 
το πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ CPS Engineering Labs (CPSE Labs) ζχει προβεί ςε προςκλιςεισ 
χρθματοδότθςθσ για τθν υλοποίθςθ μζροσ των δράςεϊν τθσ βάςθ τθσ υπ. αρίκμ.  644400 ςφμβαςθσ 
επιχοριγθςθσ.  
 
τθν 3θ πρόςκλθςθ καινοτόμων ζργων χρθματοδότθςθσ του CPS Engineering Labs (CPSE Labs), Horizon2020 ο 
Διμοσ Βόλβθσ ςυμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ με τίτλο “Enabling municipalities with 
CPS instruments and business models for digital transformation of real time data about urban processes into 
digital services for the community” ςτθν κεματικι ενότθτα “CPS technology for the citizen” και ακρωνφμιο 
“Smart Urbaba” με τθν κοινοπραξία: 

 Association for sustainable innovative developments in economics, environment and society (“ASIDEES”) - 

Coordinator 

 Municipality of Faro, Portugal 

 Ajuntament de Calviá, Spain 

 City Hall Nasporeni, Republic of Moldova 

 Municipality of Volvi, Greece 

 Alba Iulia Municipality, Romanía 

 
κοπόσ τθσ χρθματοδοτικισ πρόταςθσ είναι να ενεργοποιιςει τουσ διμουσ  αξιοποιϊντασ καινοτόμα ςυςτιματα 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και επιχειρθςιακά μοντζλα για τθν ψθφιακι μετατροπι των δεδομζνων.  
 



Οι διμοι αξιοποιϊντασ  τα καινοτόμα ςυςτιματα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 
διαχειριςτοφν διαφορετικά θλεκτρονικά ςυςτιματα για τον ζλεγχο τθσ ενζργειασ, του νεροφ, των αποβλιτων, 
τθσ κυκλοφορίασ, του θλεκτροφωτιςμοφ, των κτιρίων, του μθχανολογικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, τθσ 
παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ, των ζκτακτων καταςτάςεων πάςθσ φφςεωσ,  τθσ αςφάλειασ, τθσ ζγκαιρθσ και 
πραγματικισ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν και τουριςτϊν και άλλα υποςυςτιματα 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αξιοποίθςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων.  
 
Κατά τθ διάρκεια του ζργου υλοποιοφνται πιλοτικζσ εφαρμογζσ  ςτο Διμο Βόλβθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
ςε επίπεδο Διμου  με τθν ψθφιακι μετατροπι  μεγάλων ροϊν δεδομζνων από διάφορεσ αςτικζσ διαδικαςίεσ. 
 
Για το ςκοπό αυτό κα πραγματοποιθκεί ενθμερωτικι διθμερίδα ςτισ 14 και 15 επτεμβρίου 2017 από τισ 10:00 
ζωσ τισ 14:00 ςτο χϊρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτο ταυρό. Οι υπό ανάκεςθ υπθρεςίεσ αφοροφν ςτισ 
ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ ενθμερωτικισ διθμερίδασ. 
 
 Η παροχι υπθρεςιϊν εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ με τίτλο “Enabling municipalities 
with CPS instruments and business models for digital transformation of real time data about urban processes into 
digital services for the community” ςτθν κεματικι ενότθτα “CPS technology for the citizen” και ακρωνφμιο 
“Smart Urbaba” του Horizon2020. 
 
 
υγκεκριμζνα ο/οι ανάδοχο/οι ανά υπθρεςία κα αναλάβει/ουν: 
 
Α. Διερμηνεία και μεταφραςτικό εξοπλιςμό ςτισ 14 και 15 επτεμβρίου 2017 από τισ 10:00 ζωσ 14:00. 
1. Παροχι πλιρουσ μεταφραςτικοφ ςυςτιματοσ, αςφρματου, ψθφιακισ τεχνολογίασ. 
2. Μεταφραςτικοί δζκτεσ για τθν εξυπθρζτθςθ τουλάχιςτον 40 ατόμων. 
3. Σαυτόχρονθ διερμθνεία ςτισ γλϊςςεσ Αγγλικά – Ελλθνικά/Ελλθνικά - Αγγλικά. 
4. Σθν γραμματεία για τθν παράδοςθ και παραλαβι δεκτϊν. 
 
Β. Stand roll up Banner. 
1. Προμικεια ενόσ Stand roll up Banner με μεταλλικό μθχανιςμό  roll up, ςε διαςτάςεισ 85Χ200 εκατ., 
εκτυπωμζνο από δωδεκάχρωμο εκτυπωτι ςε μουςαμά χυτό. 
2. Παράδοςθ το αργότερο μζχρι 12 επτεμβρίου ςτισ 12:00 μ.μ.   
3. Σο κείμενο του Banner κα δοκεί ςτον ανάδοχο από τθν ανακζτουςα υπθρεςία. 
 
Γ. Μπουφζ ςτισ 14 και 15 επτεμβρίου από τισ 10:00 ζωσ 14:00. 
1. Κατά τθ διάρκεια τθσ ενθμερωτικισ διθμερίδασ κα υπάρχει μπουφζσ για τθν εξυπθρζτθςθ 40 ατόμων ανά 
θμζρα και κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον ςπανάκι – τυρί πίτα, κρουαςάν αλλαντικϊν, κζικ ςοκολάτασ, κουλοφρι 
βουτφρου, αναψυκτικά, μεταλλικό νερό, καφζ φίλτρου.  
2. Εξυπθρζτθςθ των παρευριςκομζνων ςτο μπουφζ.  
 

Η παροχι υπθρεςίασ κα εκτελεςτεί με βάςει τισ διατάξεισ: 
α. του άρκρου 118,200-205 του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα για τισ υπθρεςίεσ ιςχφουν και τα άρκρα 216-220 του 
Ν. 4412/2016 και τισ τροποποιιςεισ του νόμου αυτοφ. 
β. του Ν. 3463/2006 «Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ» και του Ν.3852/2010. 

Η ενδεικτικι δαπάνθ  ( CPV 79951000-5) υπολογίηεται ςτο ποςό των 1.775,68 ευρϊ εμπεριεχομζνου 
Φ.Π.Α. 24% και αφορά το ζτοσ 2017. Θα επιβαρφνει τον Κ.Α. 00.6495.0002 με τίτλο “ Δαπάνεσ Τλοποίηςησ 
Προγράμματοσ Cyber-Physical Systems Engineering Labs (CPSE Labs), Horizon2020 με τίτλο “Smart Urbana”” από χρηματοδότηςη. 

Προςφορά μπορεί να υποβάλλει κάκε φυςικό, νομικό πρόςωπο ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, όπωσ 
κακορίηονται ςτο άρκρο 25 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 19 περίπτωςθ 2 παρ. 1 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016, 
που αςχολοφνται με παρόμοιεσ υπθρεςίεσ. 
          Η υπθρεςία χωρίηεται ςε τρία (3) τμιματα, Α, Β και Γ. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να δϊςει προςφορά 
για ζνα ι και  περιςςότερα τμιματα αλλά για το ςφνολο των ειδϊν του τμιματοσ και όχι για μζροσ αυτοφ. 
(άρκρο 59 Ν.4412/2016).  
 
 
 



   Η ανάκεςθ κα γίνει με απόφαςθ Δθμάρχου μετά τθ διάκεςθ πίςτωςθσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι του 
Διμου και τθ ςυλλογι των προςφορϊν. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 
    Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα γίνει με 100% εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016 με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι 
τιμολογίου από τον ανάδοχο και ςε εξιντα θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του και κα ςυνοδεφεται από το 
αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ υπθρεςιϊν τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Διμου. Γίνονται οι νόμιμεσ 
κρατιςεισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και ο Φ.Π.Α. βαραίνει το Διμο. 

  Για οποιαδιποτε διαφορά εφαρμόηεται το άρκρο 129 του Ν. 4412/2016.      
 
 

 ταυρόσ,  31/08/2017 

  
 Ελζγχκθκε 

H ςυντάξαςα  
 

 
Ευτυχία Κοφρτθ 

                                   Π.Ε. Διοικθτικοφ 
 

                  Η Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ 
                   Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
                    
                      Αναςταςία Παςςά 
                ΣΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ                                                           
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

α/α Περιγραφή Είδουσ Ποςότητα Σιμή χωρίσ Φ.Π.Α. 
(ςε €) 

Φ.Π.Α. 
(24%) 

φνολο 

Α. Διερμηνεία και μεταφραςτικό 
εξοπλιςμό ςτισ 14 και 15 
επτεμβρίου 2017 από τισ 10:00 
ζωσ 14:00. 
 

1 1.300,00 312,00 1.612,00 

Β. Ζνα Stand roll up Banner 1 50,00 12,00 62,00 
Γ. Μπουφζ ςτισ 14 και 15 

επτεμβρίου από τισ 10:00 ζωσ 
14:00 

1 82,00 19,68 101,68 

 Μερικό 
φνολο 

1.432,00   

Φ.Π.Α. 
(24%) 

 343,68  

Γενικό 
φνολο 

  1.775,68 
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                   Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
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                ΣΕ Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ       
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Επωνυμία Επιχείρθςθσ:…………………………………………………………………………………………………. 
Σθλζφωνο Επικοινωνίασ:………………………………………………………………………………………………. 
Φαξ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

α/α Περιγραφή Είδουσ Ποςότητα Σιμή χωρίσ Φ.Π.Α. 
(ςε €) 

Φ.Π.Α. 
(24%) 

φνολο 

Α. Διερμηνεία και μεταφραςτικό 
εξοπλιςμό ςτισ 14 και 15 
επτεμβρίου 2017 από τισ 10:00 
ζωσ 14:00. 
 

1    

Β. Ζνα Stand roll up Banner 1    
Γ. Μπουφζ ςτισ 14 και 15 

επτεμβρίου από τισ 10:00 ζωσ 
14:00 

1    

 Μερικό 
φνολο 

   

Φ.Π.Α. 
(24%) 

   

Γενικό 
φνολο 
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