
 

 

 

 

 

 

 

                      

           ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

             Ξ.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ            

                ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ                                                                   

   ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

 

 

      ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ: 39/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΖΠ 
ΚΗΠΘΩΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛ ΞΝΓΖΙΑΡΩΛ ΓΖΚΝΠΗΑΠ 
ΣΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΘΚΩΛ/ΠΡΔΓΑΠΡΟΩΛ ΦΝΟΡΗΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ 

ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΚΗΘΟΝΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  

Ππλνιηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ 170.128,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α 24%  

(Θαζαξή Αμία 137.200,00 €, πιένλ Φ.Ξ.Α. (24%) 32.928,00 €) 

 

 

ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ  ΔΟΓΝ                                                                                                           

“GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE” ΚΔ ΑΘΟΩΛΚΗΝ GUT-BPL 

ΞΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ                                          

INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020” 

ΘΩΓΗΘΝΠ MIS: 5047744 

 

Θσδηθνί CPV: 34430000-0 (Ξνδήιαηα), 31681500-8 (Ππζθεπέο Φφξηηζεο) 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΈΛΩΠΖ (ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ)) & ΔΘΛΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ (Ξ.Γ.Δ.)) 

 

 

 

 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ : 

1. ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ - ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

2. ΓΔΛΗΘΖ KAI ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

3. ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

4. ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 



 

 

 

 

 

 

 

                        

             ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

               Ξ.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ            

                  ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

   ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

           ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ: 39/2022 

 

 

 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΖΠ 

ΚΗΠΘΩΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛ ΞΝΓΖΙΑΡΩΛ 

ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΘΚΩΛ/ΠΡΔΓΑΠΡΟΩΛ ΦΝΟΡΗΠΖΠ 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΚΗΘΟΝΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  

ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ  ΔΟΓΝ “GREEN  URBAN  TERRITORIES - 

BETTER  PLACE  TO  LIVE” ΚΔ ΑΘΟΩΛΚΗΝ GUT-BPL ΞΝ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 

INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020” 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ (ΔΟΩΞΑΪΘΝ 

ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ)) & ΔΘΛΗΘΝΗ 

ΞΝΟΝΗ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ (Ξ.Γ.Δ.))  

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 170.128,00 € (κε Φ.Ξ.Α 24%) 

1. ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ – ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1.1 ΔΗΠΑΓΩΓΖ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Ππζηήκαηνο Απηφκαηεο Κίζζσζεο 

Ζιεθηξηθψλ θαη Θνηλψλ Ξνδειάησλ Γεκφζηαο Σξήζεο θαη Πηαζκψλ/Πηεγάζηξσλ Φφξηηζεο 

Ζιεθηξηθψλ Νρεκάησλ Κηθξνθηλεηηθφηεηαο ζηνλ Γήκν Βφιβεο ζην πιαίζην ηνπ  έξγνπ «Green 

Urban Territories - Better Place to Live» (Ξξάζηλεο Αζηηθέο Δδαθηθέο Ξεξηνρέο - Θαιχηεξνο Ρφπνο 

γηα λα Εήζεηο) κε αθξσλχκην GUT-BPL. 

Ρν Έξγν «Green Urban Territories - Better Place to Live» (Ξξάζηλεο Αζηηθέο Δδαθηθέο Ξεξηνρέο - 

Θαιχηεξνο Ρφπνο γηα λα Εήζεηο) κε αθξσλχκην GUT-BPL εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

“INTERREG V-Α ΔΙΙΑΓΑ - ΒΝΙΓΑΟΗΑ, ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΓΑΦΗΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 2014-2020” ηνπ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 «Βηψζηκε Θιηκαηηθή Ξξνζαξκνγή Γηαζπλνξηαθήο Ξξνζαξκνγήο» θαη 

εηδηθφηεξα ηεο Δπελδπηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο «6d: Ξξνζηαηεχνληαο θαη επαλαθέξνληαο ηελ 

βηνπνηθηιία, πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη αλαδφκεζε θαη πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαο NATURA 2000 θαη πξάζηλεο ππνδνκέο». 

Ρν έξγν GUT-BPL είλαη κηα θνηλή πξσηνβνπιία ηεζζάξσλ (4) Δηαίξσλ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020». 

Ρν εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ «GUT-BPL» πεξηιακβάλεη ηνπο θάησζη εηαίξνπο:  

1. Γήκνο Svilengrad (Δπηθεθαιήο),  

2. Γήκνο Lyubimets,  

3. Γήκνο Βφιβεο θαη 

4. Γεκνζπλεηαηξηζηηθή «ΔΒΟΝΠ» Α.Δ.  

Ζ επξχηεξε πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ αζηηθνπνίεζεο θαη πνιιέο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο 

δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο κέζσ ελφο θνηλνχ κεραληζκνχ γηα ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ 



 

 

 

 

 

 

 

πηνζέηεζε δηαζπλνξηαθψλ πξάζηλσλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Ξξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζεί ε εθαξκνγή ηνπ Έξγνπ ζα ελζσκαησζνχλ θαη κέηξα επίδεημεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία βηψζηκσλ πξνηχπσλ αζηηθήο αλάπηπμεο, ηα νπνία ζπλάδνπλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξάζηλε αλάπηπμε. 

Ν γεληθφο ζηφρνο ηνπ Έξγνπ ζα ηθαλνπνηεζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο βηψζηκνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο πνπ ζα παξέρεη εξγαιεία θαη κεζνδνινγία γηα ηε κειινληηθή δηαηήξεζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Γηα ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξνσζεζεί ε ηδέα ηεο 

αλάπηπμεο ζηηο αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο κε πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ επίδεημεο φπσο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κέζσλ κεηαθνξάο 

ην νπνίν ζα ππνζηεξηρζεί απφ θαηάιιειεο εθαξκνγέο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Ρν Έξγν ζηνρεχεη ζην 

λα ππνδείμεη κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε γηα ηα δεηήκαηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ δελ πξέπεη λα 

πξναζπίδεηαη κφλν ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο NATURA αιιά θαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Κία απφ ηηο ζεκαληηθά θαηλνηφκεο γηα ηελ πεξηνρή δξάζεηο, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ Έξγνπ θαη ζα έρεη πςειφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα 

δεκηνπξγψληαο πξάζηλεο ππνδνκέο, είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο 

κίζζσζεο ειεθηξηθψλ θαη θνηλψλ πνδειάησλ δεκφζηαο ρξήζεο θαζψο θαη ζηαζκψλ/ζηεγάζηξσλ 

θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο γηα ην Γήκν Βφιβεο. 

Κε ηελ πξνκήζεηα ησλ ειεθηξηθψλ θαη ησλ θνηλψλ πνδειάησλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζα δίλεηαη ζηνπο πνιίηεο ε επρέξεηα λα παξαιάβνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ειεθηξηθφ ή θνηλφ πνδήιαην γηα φζν ρξφλν επηζπκνχλ, επηζηξέθνληαο ην ζε 

θάπνηνλ απφ ηνπο ζηαζκνχο/δψλεο ζηάζκεπζεο, νη νπνίνη ζα είλαη ζπγθεθξηκέλνη πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη εχθνιε ε ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ηνπο. Νη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ/δσλψλ ζηάζκεπζεο πνπ 

ζα ηνπνζεηνχληαη ηα πνδήιαηα ζα ππνδεηρηνχλ απφ ηνλ Γήκν Βφιβεο. 

Κε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκψλ/ζηεγάζηξσλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ 

κηθξνθηλεηηθφηεηαο ζα δίλεηαη ζηνπο πνιίηεο ε δπλαηφηεηα θφξηηζεο δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ (π.ρ. ειεθηξηθά πνδήιαηα, scooters θηι.) 

Νη ιφγνη ζχλδεζεο ηεο ρξήζεο ησλ πνδειάησλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ είλαη πνιινί 

θαη πξνθαλείο:  

α) Δλίζρπζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ γηα ρξήζε πνδειάηνπ φπνπ ππάξρνπλ  

β) Γηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ αλζξψπσλ ζην αζηηθφ θέληξν παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη νηθνινγηθήο κεηαθίλεζεο 

γ) Γεκηνπξγία ζεηηθήο δεκνζηφηεηαο γηα ηηο πφιεηο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ελίζρπζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπο 

δ) Αλάδεημε ηνπ πνδειάηνπ θαη ηεο ειεθηξνθίλεζεο γεληθφηεξα σο κέζνπ θηιηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ  

ε) Αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ βηψζηκεο κεηαθίλεζεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ 

ζη) Κείσζε ησλ αζηηθψλ ξχπσλ θαη ηνπ ζνξχβνπ κε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ ρξεζηψλ 

δ) Δλίζρπζε ηεο πεξηβαληνιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο πεξηβαληνιινγηθήο παηδείαο ησλ δεκνηψλ 

ε) Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ Γήκνπ Βφιβεο κε ηελ χπαξμε ζηαζκψλ/δσλψλ ζηάζκεπζεο 

ειεθηξηθψλ θαη θνηλψλ πνδειάησλ θαη ζηαζκψλ/ζηεγάζηξσλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ 

Ρν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνδειάησλ ζα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο επηζθέπηεο 

ηεο πφιεο ηελ πξφζβαζε ζε ειεθηξηθά θαη θνηλά πνδήιαηα κε ζηφρν ηελ αλάδεημε - πξνψζεζε 



 

 

 

 

 

 

 

ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ κεηαθίλεζεο, πνπ πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ κεηψλνληαο ηελ κφιπλζε θαη 

ηεο ερνξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα ζπκβαηηθά κέζα (απηνθίλεηα, ιεσθνξεία) θαη ζα 

αλαδείμεη ην πνδήιαην σο έλα ελαιιαθηηθφ κέζν κεηαθίλεζεο ησλ ηνπξηζηψλ ην νπνίν ζπκβάιεη 

ζηελ γλσξηκία ηνπο κε ηελ πφιε πνπ επηζθέθζεθαλ θαη ηα αμηνζέαηα ηεο.     

1.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ - ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

1.2.1 Αληηθείκελν πξνκήζεηαο  

1.2.1.1 Πχζηεκα απηφκαηεο κίζζσζεο ειεθηξηθψλ θαη θνηλψλ πνδειάησλ δεκφζηαο 

ρξήζεο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ 

Ξεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ θάησζη εμνπιηζκνχ: 

1. Γψδεθα (12) ειεθηξηθά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ 

(κπαηαξία, θνξηηζηή, ελζσκαησκέλν ζχζηεκα GPS/GPRS, άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνδειάησλ θαη θάξηα SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ) – Γξάζε 4.3.2 – 

Ξαξαδνηέν 4.3.2α 

2. Δμήληα (60) θνηλά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ 

(ελζσκαησκέλν ζχζηεκα GPS/GPRS, άδεηα ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνδειάησλ θαη θάξηα SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ) – Γξάζε 4.3.1 – Ξαξαδνηέν 4.3.1 

Ζ πξνκήζεηα πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη λα θαιχπηεη φιεο ηεο απαηηήζεηο ελφο ζχγρξνλνπ Ππζηήκαηνο 

Απηφκαηεο Κίζζσζεο Ξνδειάησλ Γεκφζηαο Σξήζεο θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη: 

α) ηνλ εμνπιηζκφ (ειεθηξηθά θαη θνηλά πνδήιαηα), 

β) ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνδειάησλ (θάζε πνδήιαην ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηάξθεηαο 12 κελψλ θαη θάξηα SIM 

δηάξθεηαο 12 κελψλ), 

γ) ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνδειάησλ (εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ), 

δ) ηελ ηεθκεξίσζε (θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, εγρεηξίδηα ρξήζεο, ιίζηεο αληαιιαθηηθψλ θ.ιπ.) 

1.2.1.2 Πηαζκνί/ζηέγαζηξα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο κε 

ελζσκαησκέλν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. 

Ξεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ θάησζη εμνπιηζκνχ:  

3. Γχν (2) ζηαζκνί/ζηέγαζηξα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο κε 

ελζσκαησκέλν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα – Γξάζε 4.3.2 – Ξαξαδνηέν 4.3.2β 

Ν ζηαζκφο/ζηέγαζηξν ζα είλαη θαιαίζζεηε θαηαζθεπή πνπ πξνζηαηεχεη ηα ειεθηξηθά νρήκαηα απφ 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηαπηφρξνλα ζα παξέρεη ειεθηξηθή θφξηηζε ζε ειεθηξηθά νρήκαηα µέζσ 

ηνπ ελζσκαησκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δηαζέηεη.  

Ρα δψδεθα (12) ειεθηξηθά πνδήιαηα θαη ηα εμήληα (60) θνηλά πνδήιαηα γηα δεκφζηα ρξήζε θαζψο 

θαη νη δχν (2) ζηαζκνί/ζηέγαζηξα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο ζα 

παξαδνζνχλ θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο Βφιβεο. 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV): 34430000-0 (Ξνδήιαηα), 31681500-8 (Ππζθεπέο Φφξηηζεο).  



 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην πνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α.: 02.61.7135.0003 «Ξξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ/application εμνπιηζκνχ γηα ην έξγν Green Urban Territories - Better Places to live 

(ΑΓΑ: 9ΓΝΡ46ΚΡΙΟ-Θ1Μ)» ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2022 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ξηζηψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

(Ππιινγηθή Απφθαζε Έληαμεο: 208/6, Αξηζ. Δλάξηζ. Έξγνπ: 2020ΔΞ20860002). 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ Ξξάμε: «Green Urban Territories - Better Place to Live»/«GUT-BPL» 

ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"» 

κε ηελ ππ. αξ. B2.6d.12/01-07-2019 Πχκβαζε Δπηρνξήγεζεο (αγγι. Subsidy Contract) θαη έρεη ιάβεη 

θσδηθφ MIS 5047744.  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ)) θαηά 85% θαη απφ Δζληθνχο Ξφξνπο κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ (Ξ.Γ.Δ.) θαηά 15%. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 170.128,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Ξ.Α. (24%), θαζαξήο αμίαο 137.200,00 € (Φ.Ξ.Α. (24%): 32.928,00 €).  

1.3 ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΚΗΠΘΩΠΖΠ ΞΝΓΖΙΑΡΩΛ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 

1.3.1 Σξήζε εηδηθήο εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα 

Νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πνδήιαην, ζα εγθαζηζηνχλ 

ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν εηδηθή εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ζα ηνπο ππνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ εηδηθή ζήκαλζε ζην πνδήιαην θαη ζα δεκηνπξγνχλ ινγαξηαζκφ ζε απηήλ. 

Κφιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο ζηελ εηδηθή εθαξκνγή (πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν 

κηα θνξά), ζα είλαη έηνηκνη γηα λα παξαιάβνπλ έλα πνδήιαην. 

1.3.2 Γηαδηθαζία παξαιαβήο θαη επηζηξνθήο πνδειάηνπ  

α) Ξαξαιαβή πνδειάηνπ 

Ν ρξήζηεο, αθνχ πξψηα έρεη θάλεη εγγξαθή ζηελ ππεξεζία, ζα κπνξεί λα θαηεπζχλεηαη ζε έλαλ απφ 

ηνπο ζηαζκνχο/δψλεο ζηάζκεπζεο θαη ζα επηιέγεη ην πνδήιαην πνπ επηζπκεί απφ ηελ εηδηθή 

εθαξκνγή ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν. Κεηά ηελ επηηπρή ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πνδειάησλ, ε ειεθηξνληθή θιεηδαξηά ζα αλνίγεη απηφκαηα θαη ην πνδήιαην ζα είλαη 

έηνηκν γηα ρξήζε.  

Ρα πνδήιαηα ζα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ 

βξαρπρξφληα ζηάζκεπζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπο. 

β) Δπηζηξνθή πνδειάηνπ 

Ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηζηξέςεη ην πνδήιαην ζε έλαλ απφ ηνπο ζηαζκνχο/δψλεο ζηάζκεπζεο πνπ 

ππνδεηθλχνληαη ζηελ εηδηθή εθαξκνγή. Πηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή, ν ρξήζηεο 

ζα θιεηδψλεη κέζσ ηεο εηδηθήο εθαξκνγήο ηελ ειεθηξνληθή θιεηδαξηά ηνπ πνδειάηνπ. 



 

 

 

 

 

 

 

Κε ην θιείδσκα ηνπ πνδειάηνπ, ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απηφκαηα 

αλαγλψξηζε/ηαπηνπνίεζε ηνπ πνδειάηνπ θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ππνινγηζκφο ηεο ηπρφλ «ρξέσζεο» 

ή δηάξθεηαο ρξήζεο θαη ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο (γηα δηαζεζηκφηεηα, ζέζε πνδειάηνπ θ.ιπ.). 

γ) Δλεκέξσζε ρξεζηψλ 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη δηαζέζηκεο µέζσ δηαδηθηχνπ. Νη πνιίηεο 

απφ εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ή κε ρξήζε εηδηθήο εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα 

(Android θαη iOS) ζα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο (My Account) θαη λα πιεξνθνξνχληαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν αλαθνξηθά κε ηα δηαζέζηκα πνδήιαηα ζε θάζε ζηαζκφ/δψλε ζηάζκεπζεο, ηελ 

θαηάζηαζε ησλ δηαζέζηκσλ πνδειάησλ (πρ. ηελ απηνλνκία ηεο κπαηαξίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο θιεηδψκαηνο), ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπο θιπ. Θα ηνπο παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα 

on-line δέζκεπζεο/πξν-θξάηεζεο ελφο απφ ηα δηαζέζηκα πνδήιαηα. Πε πεξίπησζε ηπρφλ ρξέσζεο, 

ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ on-line ζπλαιιαγέο πξνζζέηνληαο 

ρξήκαηα µε ηελ πηζησηηθή/ρξεσζηηθή ηνπο θάξηα ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν (ειεθηξνληθφ 

πνξηνθφιη) κε απηφκαηε έθδνζε απνδείμεσλ δηαζπλδεδεκέλσλ κε λφκηκν θνξνινγηθφ κεραληζκφ 

θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ρξέσζε ηεο πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο ηνπ ρξήζηε. Νη 

λφκηκεο απνδείμεηο ζα απνζηέιινληαη απηφκαηα κεηά ηελ ρξέσζε κέζσ email ζηνλ ρξήζηε. 

1.4 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΞΝΓΖΙΑΡΑ  

Ζιεθηξηθά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ (κπαηαξία, θνξηηζηή, 

ελζσκαησκέλν ζχζηεκα GPS/GPRS, άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνδειάησλ θαη θάξηα SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ) κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά/πξνδηαγξαθέο:    

Θα είλαη θαηλνχξγηα, αμηφπηζηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, θαηάιιεια γηα ρξήζε εληφο πφιεο. 

Θα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζε θζνξέο θαη ζε δχζθνιε ρξήζε. 

Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα GPS/GPRS γηα 

λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ θέληξνπ 

ειέγρνπ γηα: α) ηελ ζέζε ηνπο, β) ηελ θίλεζε ηνπο θαη γ) ηελ ζηάζκεπζή ηνπο. Ρν ζχζηεκα GPS/GPRS 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνδηαγξαθή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο κε δεδνκέλε ηελ πςειή αμία ησλ 

πνδειάησλ θαη ηελ έθζεζε ηνπο ζε θηλδχλνπο θινπήο θαη βαλδαιηζκνχ.  

Ρν ζχζηεκα GPS/GPRS ζα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκν ή ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ θίλεζε ηνπ 

πνδειάηνπ. Ρα πνδήιαηα ζα είλαη επί κνλίκνπ βάζεσο δηθηπσκέλα κεηαμχ ηνπο δηα κέζνπ ηνπ δηθηχνπ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (GPRS) θαη ζα θηινμελνχλ ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

Ρν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ην ειεθηξνληθφ μεθιείδσκα κέζσ 

bluetooth/δηθηχνπ, ην ρεηξνθίλεην θιείδσκα θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ησλ 

πνδειάησλ κεηά απφ θάζε ρξήζε. Θα είλαη νπζηαζηηθά ην ζεκείν δηεπαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο κε ηνλ ρξήζηε. 

Ρν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα πξέπεη λα θιεηδψλεη κε αζθάιεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνχο/δψλεο 

ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Βφιβεο θαη λα ηαπηνπνηείηαη απηφκαηα απφ ην Θεληξηθφ Πχζηεκα Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γήκνπ. 

Ρν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ αινπκίλην κε ζσιήλα αλνμείδσηνπ ράιπβα 

κε κέγηζην βάξνο 1,5 kg θαη ΗP 65 (ηνπιάρηζηνλ). Θα πξέπεη λα δηαζέηεη έλδεημε LED θαζψο θαη 



 

 

 

 

 

 

 

ερεηηθή εηδνπνίεζε θαηά ην θιείδσκα/μεθιείδσκα ηνπ πνδειάηνπ. 

Ρν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλν επί ηνπ ζθειεηνχ ηνπ πνδειάηνπ θαη λα δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, λα θιεηδψλεη ην 

πνδήιαην ζηνπο ζηαζκνχο/δψλεο ζηάζκεπζεο αθφκε θαη φηαλ δελ βξίζθεηαη ζε απηνχο.  

Ρα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηνπ πνδειάηνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ άξηζηα ζε φιν ην εχξνο 

ζεξκνθξαζηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ Διιάδα, ελψ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ πςειέο θαη 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, βξνρνπηψζεηο θαη ρηνλνπηψζεηο θ.ιπ. 

Ν ζθειεηφο ηνπο ζα είλαη απφ αινπκίλην ή θξάκα ράιπβα κε αληηζθσξηαθέο ηδηφηεηεο. Πην πνδήιαην 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε αλνμείδσησλ πιηθψλ ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ (ηηκφλη, κπνπιφληα 

ηξνρψλ θιπ). 

Θα πξέπεη λα θηλνχληαη κε ρξήζε αιπζίδαο. Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα 

ηνλ δίζθν θίλεζεο. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκηδφκελν χςνο ζέιαο (γηα χςνο ρξεζηψλ απφ 1,5 m θαη άλσ). Θα πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλα γηα εχθνιε νδήγεζε θαη απφ ηα δχν θχια. Ζ ζέζε ηεο ζέιαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ξπζκηδφκελε θαζ' χςνο (κε εχθνιν θαη απιφ ηξφπν), κε απνζπψκελε. Ζ ζέια ζα πξέπεη λα είλαη άλεηε 

θαη αλαηνκηθή κε εηδηθφ απνξξνθεηηθφ πιηθφ (ηδει) γηα απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ. Νη πξνζαξκνγέο 

ηνπ πνδειάηνπ ζην χςνο ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε επθνιία. 

Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα ππνβνήζεζεο ησλ πνδειάησλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 25 km/h (ζηα  

25 km/h ζα πξέπεη λα θφβεηαη ε ππνβνήζεζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία). 

Ρα θξέλα ησλ πνδειάησλ εκπξφο θαη πίζσ πξέπεη λα είλαη δηζθφθξελα κεραληθά ή πδξαπιηθά ή 

κεραληθά κε ηακπνχξα γηα απνηειεζκαηηθφηεξν θξελάξηζκα ιφγσ ηεο ειεθηξηθήο ππνβνήζεζεο θαη 

ηεο ηαρχηεηαο πνπ αλαπηχζζνπλ. 

Νη ηξνρνί ησλ πνδειάησλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηεθάληα εηδηθήο θαηαζθεπήο, ειαζηηθά ηδαληθά γηα 

ρξήζε ζε άζθαιην θαη ιαζπσηήξεο θαη ζηνπο δχν ηξνρνχο. Ρα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια ζε ζπλζήθεο πφιεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ πνπ δελ 

ρξεηάδεηαη θνχζθσκα θαη δελ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αεξνζαιάκνπο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

επθνιφηεξε ε ζπληήξεζε ηνπο. 

Νη κπαηαξίεο ησλ ειεθηξηθψλ πνδειάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηφλησλ ιηζίνπ, απνζπψκελεο µε 

αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα θαη κε δηάξθεηα δσήο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε ηνπιάρηζηνλ 700 

επαλαθνξηίζεηο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη κπαηαξίεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ρχπνο κπαηαξίαο: Ιηζίνπ 

 Ράζε: ηνπιάρηζηνλ 36VDC, ηνπιάρηζηνλ 10Ah 

 Σσξεηηθφηεηα κπαηαξίαο: ηνπιάρηζηνλ 400Wh 

 Κεγίζηε απηνλνκία κε πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία: ηνπιάρηζηνλ 70 km 

 Διάρηζηνο αξηζκφο επαλαθνξηίζεσλ: ηνπιάρηζηνλ 700 

 Κέγηζηνο ρξφλνο επαλαθφξηηζεο: έσο 6 ψξεο 

Αθφκα, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ε ηζρχο ηεο κπαηαξίαο πνπ 

απνκέλεη είηε κέζσ νζφλεο πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ LCD είηε κέζσ ηεο εηδηθήο εθαξκνγήο 

ρξήζεο γηα θηλεηά ηειέθσλα. 



 

 

 

 

 

 

 

Ρα πνδήιαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπξφζζην θαιάζη ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο κε εξγνλνκηθφ 

ζρεδηαζκφ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα εμππεξεηνχληαη νη ρξήζηεο θαζψο θηλνχληαη. 

Πηνλ νπίζζην ρψξν ηνπ πνδειάηνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ. 

Ρα πνδήιαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ 

θαιχπηεη αζηνρία πιηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο κπαηαξίαο) δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη γξαπηή εγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο (λα 

ππνβιεζνχλ νη ζρεηηθέο ππεχζπλεο δειψζεηο).  

Νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξηθψλ πνδειάησλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

ΠΠΡΖΚΑ ΘΗΛΖΠΖΠ Αιπζίδα 

ΠΘΔΙΔΡΝΠ Αινπκίλην ή θξάκα ράιπβα κε αληηζθσξηαθέο ηδηφηεηεο 

ΕΑΛΡΔΠ Δηδηθήο θαηαζθεπήο απφ αινπκίλην ή πιαζηηθφ 

ΚΔΓΔΘΝΠ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ ≥ 26’’ ηληζψλ 

ΔΙΑΠΡΗΘΑ 
Δηδηθήο θαηαζθεπήο θαηάιιεια ζε ζπλζήθεο πφιεο, απφ 

πιηθφ πνπ δελ ρξεηάδεηαη θνχζθσκα 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΒΑΟΝΠ Θάησ απφ 25 kg ρσξίο ηελ κπαηαξία 

ΠΠΡΖΚΑ ΘΙΔΗΓΩΚΑΡΝΠ Δλζσκαησκέλν επί ηνπ ζθειεηνχ ηνπ πνδειάηνπ  

ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝ ΘΔΠΖΠ 

Δλζσκαησκέλν GPS/GPRS ζχζηεκα ζηελ θιεηδαξηά αζθάιηζεο 

γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζέζεο θαη θίλεζεο ζην Θεληξηθφ 

Πχζηεκα Γηαρείξηζεο πνδειάησλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

Άδεηα ρξήζεο θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κελψλ  

ΘΑΟΡΑ SIM  Γηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κελψλ  

ΚΔΓΗΠΡΖ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ DATA Όρη κεγαιχηεξε απφ 50MB αλά πνδήιαην αλά κήλα 

ΞΝΒΝΖΘΖΠΖ Ζιεθηξηθή  

ΒΑΘΚΗΓΔΠ ΞΝΒΝΖΘΖΠΖΠ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) βαζκίδεο ππνβνήζεζεο 

ΚΔΓΗΠΡΖ ΡΔΙΗΘΖ ΡΑΣΡΖΡΑ 
25 km/h (ζηα 25 km/h ζα πξέπεη λα θφβεηαη ε ππνβνήζεζε, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία) 

ΔΙΑΣΗΠΡΖ ΗΠΣΠ 

ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΑ 
250 Watt ή πεξηζζφηεξν 

ΡΞΝΠ ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ 
Απνζπψκελε κε αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα, κπαηαξία ηφλησλ ιηζίνπ 

• Ρχπνο κπαηαξίαο: Ιηζίνπ 



 

 

 

 

 

 

 

• Ράζε: ηνπιάρηζηνλ 36VDC, ηνπιάρηζηνλ 10Ah 

• Σσξεηηθφηεηα κπαηαξίαο: ηνπιάρηζηνλ 400Wh 

• Κεγίζηε απηνλνκία κε πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία: 

ηνπιάρηζηνλ 70 km  

• Διάρηζηνο αξηζκφο επαλαθνξηίζεσλ: ηνπιάρηζηνλ 700 

• Κέγηζηνο ρξφλνο επαλαθφξηηζεο: έσο 6 ψξεο 

ΦΡΔΟΑ Δκπξφο/πίζσ 

ΦΩΡΑ ΔΚΞΟΝΠ Λαη 

ΦΩΡΑ ΞΗΠΩ Λαη 

ΠΔΙΑ 
Κε απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ θαη κε ζχζηεκα ξχζκηζεο 

ηνπ χςνπο 

ΘΝΙΗΔ ΠΔΙΑΠ Quick release 

ΦΟΔΛΑ 
Γηζθφθξελα κεραληθά ή πδξαπιηθά εκπξφο/πίζσ ή κεραληθά 

κε ηακπνχξα 

ΘΑΙΑΘΗ ΔΚΞΟΝΠ Λαη 

ΔΛΓΔΗΜΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ 

ΚΔΠΩ ΝΘΝΛΖΠ LCD Ή ΚΔΠΩ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ 

ΘΗΛΖΡΑ ΡΖΙΔΦΩΛΑ 

Λαη 

ΔΓΓΖΠΖ 

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) 

έηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο 

κπαηαξίαο) θαη εγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο 

Αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε, ηα πνδήιαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε θπξίσο 

ζηελ πφιε. Ν ρξσκαηηζκφο θαη ε αηζζεηηθή ησλ πνδειάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα γίλνληαη 

εχθνια δηαθξηηά. Ν ρξσκαηηζκφο ησλ πνδειάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε δηαθξηηά ρξψκαηα ελψ ζα 

θέξνπλ ζρεηηθά ζήκαηα κε ηελ επσλπκία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα Ινγφηππα ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο. Ζ ζήκαλζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Βφιβεο. 

Αλαιπηηθά: 

Θάζε ειεθηξηθφ πνδήιαην ζα πεξηέρεη ηχπνπ απηνθφιιεην, αδηάβξνρν, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 

120 x 50 ρηιηνζηά κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories - Better Place to Live” - GUT-BPL 

is co-funded  by the European Regional Development Fund and by 

national funds of the countries participating in the Interreg V-A                           

“Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Ρν Έξγν «Ξξάζηλεο Αζηηθέο Ξεξηνρέο – Θαιχηεξνο Ρφπνο γηα λα Εεηο»-

GUT-BPL ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Ξξφγξακκα Ππλεξγαζίαο Interreg V-A “Διιάδα - Βνπιγαξία 2014-2020» 

 

 
 

 

 

 

Ρα ειεθηξηθά πνδήιαηα ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα πξφηππα βάζεη ηνπ ΔΛ 15194 ή άιινπ ηζνδχλακνπ 

απηνχ θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά πξφηππα αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Δπξσπατθή έλσζε. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ εμνπιηζκνχ (ειεθηξηθά πνδήιαηα), ηεο κεηαθνξά ηνπ 

ππφςε εμνπιηζκνχ ζηα ππνδεηθλπφκελα απφ ην Γήκν ζεκεία, ην θφζηνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ θαη κηθξνχιηθψλ ζπλαξκνιφγεζεο θαη φισλ ησλ ζπλνδεπφκελσλ πιηθψλ, ηεο πξνκήζεηαο θαη 

εγθαηάζηαζεο ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, ηεο ζχλδεζεο ησλ 

ειεθηξηθψλ πνδήιαησλ κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ησλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο 

θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Πηελ ηηκή θάζε πνδειάηνπ πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε ηεο άδεηαο ρξήζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηάξθεηαο 12 κελψλ θαη ηα 

ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε/θάξηα SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

1.5 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΑ ΘΝΗΛΑ ΞΝΓΖΙΑΡΑ  

Θνηλά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ (ελζσκαησκέλν 

ζχζηεκα GPS/GPRS, άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνδειάησλ θαη θάξηα 

SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ) κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά/πξνδηαγξαθέο: 



 

 

 

 

 

 

 

Θα είλαη θαηλνχξγηα, αμηφπηζηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, θαηάιιεια γηα ρξήζε εληφο πφιεο. 

Θα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζε θζνξέο θαη ζε δχζθνιε ρξήζε. 

Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα GPS/GPRS γηα 

λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ θέληξνπ 

ειέγρνπ γηα: α) ηελ ζέζε ηνπο, β) ηελ θίλεζε ηνπο θαη γ) ηελ ζηάζκεπζή ηνπο. Ρν ζχζηεκα GPS/GPRS 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνδηαγξαθή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο κε δεδνκέλε ηελ πςειή αμία ησλ 

πνδειάησλ θαη ηελ έθζεζε ηνπο ζε θηλδχλνπο θινπήο θαη βαλδαιηζκνχ.  

Ρν ζχζηεκα GPS/GPRS ζα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκν ή ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ θίλεζε ηνπ 

πνδειάηνπ. Ρα πνδήιαηα ζα είλαη επί κνλίκνπ βάζεσο δηθηπσκέλα κεηαμχ ηνπο δηα κέζνπ ηνπ δηθηχνπ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (GPRS) θαη ζα θηινμελνχλ ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

Ρν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ην ειεθηξνληθφ μεθιείδσκα κέζσ 

bluetooth/δηθηχνπ, ην ρεηξνθίλεην θιείδσκα θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ησλ 

πνδειάησλ κεηά απφ θάζε ρξήζε. Θα είλαη νπζηαζηηθά ην ζεκείν δηεπαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο κε ηνλ ρξήζηε. 

Ρν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα πξέπεη λα θιεηδψλεη κε αζθάιεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνχο/δψλεο 

ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Βφιβεο θαη λα ηαπηνπνηείηαη απηφκαηα απφ ην Θεληξηθφ Πχζηεκα Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γήκνπ. 

Ρν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ αινπκίλην κε ζσιήλα αλνμείδσηνπ ράιπβα 

κε κέγηζην βάξνο 1,5 kg θαη ΗP 65 (ηνπιάρηζηνλ). Θα πξέπεη λα δηαζέηεη έλδεημε LED θαζψο θαη 

ερεηηθή εηδνπνίεζε θαηά ην θιείδσκα/μεθιείδσκα ηνπ πνδειάηνπ. 

Ρν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλν επί ηνπ ζθειεηνχ ηνπ πνδειάηνπ θαη λα δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, λα θιεηδψλεη ην 

πνδήιαην ζηνπο ζηαζκνχο/δψλεο ζηάζκεπζεο αθφκε θαη φηαλ δελ βξίζθεηαη ζε απηνχο.  

Ρα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηνπ πνδειάηνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ άξηζηα ζε φιν ην εχξνο 

ζεξκνθξαζηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ Διιάδα, ελψ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ πςειέο θαη 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, βξνρνπηψζεηο θαη ρηνλνπηψζεηο θ.ιπ. 

Ν ζθειεηφο ηνπο ζα είλαη απφ αινπκίλην ή θξάκα ράιπβα κε αληηζθσξηαθέο ηδηφηεηεο. Πην πνδήιαην 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε αλνμείδσησλ πιηθψλ ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ (ηηκφλη, κπνπιφληα 

ηξνρψλ θιπ). 

Θα πξέπεη λα θηλνχληαη κε ρξήζε αιπζίδαο. Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα 

ηνλ δίζθν θίλεζεο. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκηδφκελν χςνο ζέιαο (γηα χςνο ρξεζηψλ απφ 1,5 m θαη άλσ). Θα πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλα γηα εχθνιε νδήγεζε θαη απφ ηα δχν θχια. Ζ ζέζε ηεο ζέιαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ξπζκηδφκελε θαζ' χςνο (κε εχθνιν θαη απιφ ηξφπν), κε απνζπψκελε. Ζ ζέια ζα πξέπεη λα είλαη άλεηε 

θαη αλαηνκηθή κε εηδηθφ απνξξνθεηηθφ πιηθφ (ηδει) γηα απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ. Νη πξνζαξκνγέο 

ηνπ πνδειάηνπ ζην χςνο ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε επθνιία. 

Ρα θξέλα ησλ πνδειάησλ εκπξφο θαη πίζσ ζα είλαη ηχπνπ V-Brakes αινπκηλίνπ ή Roller Brakes ή 

αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο. 

Νη ηξνρνί ησλ πνδειάησλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηεθάληα εηδηθήο θαηαζθεπήο, ειαζηηθά ηδαληθά γηα 



 

 

 

 

 

 

 

ρξήζε ζε άζθαιην θαη ιαζπσηήξεο θαη ζηνπο δχν ηξνρνχο. Ρα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια ζε ζπλζήθεο πφιεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ πνπ δελ 

ρξεηάδεηαη θνχζθσκα θαη δελ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αεξνζαιάκνπο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

επθνιφηεξε ε ζπληήξεζε ηνπο. 

Ρα πνδήιαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπξφζζην θαιάζη ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο κε εξγνλνκηθφ 

ζρεδηαζκφ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα εμππεξεηνχληαη νη ρξήζηεο θαζψο θηλνχληαη. 

Πηνλ νπίζζην ρψξν ηνπ πνδειάηνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο γηα ηελ πξνβνιή κελπκάησλ. 

Ρα πνδήιαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ 

θαιχπηεη αζηνρία πιηθψλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη γξαπηή εγγχεζε 

αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο (λα ππνβιεζνχλ νη ζρεηηθέο ππεχζπλεο δειψζεηο).  

Νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ θνηλψλ πνδειάησλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ΠΠΡΖΚΑ ΘΗΛΖΠΖΠ Αιπζίδα 

ΠΘΔΙΔΡΝΠ Αινπκίλην ή θξάκα ράιπβα κε αληηζθσξηαθέο ηδηφηεηεο 

ΕΑΛΡΔΠ Δηδηθήο θαηαζθεπήο απφ αινπκίλην ή πιαζηηθφ 

ΚΔΓΔΘΝΠ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ 26’’ – 28’’ ηληζψλ 

ΔΙΑΠΡΗΘΑ 
Δηδηθήο θαηαζθεπήο θαηάιιεια ζε ζπλζήθεο πφιεο, απφ 

πιηθφ πνπ δελ ρξεηάδεηαη θνχζθσκα 

ΠΛΝΙΗΘΝ ΒΑΟΝΠ Θάησ απφ 25 kg  

ΠΠΡΖΚΑ ΘΙΔΗΓΩΚΑΡΝΠ Δλζσκαησκέλν επί ηνπ ζθειεηνχ ηνπ πνδειάηνπ  

ΠΠΡΖΚΑ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝ 

ΘΔΠΖΠ 

Δλζσκαησκέλν GPS/GPRS ζχζηεκα ζηελ θιεηδαξηά αζθάιηζεο 

γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζέζεο θαη θίλεζεο ζην Θεληξηθφ 

Πχζηεκα Γηαρείξηζεο πνδειάησλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

Άδεηα ρξήζεο θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κελψλ  

ΘΑΟΡΑ SIM  Γηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κελψλ  

ΚΔΓΗΠΡΖ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ DATA Όρη κεγαιχηεξε απφ 50MB αλά πνδήιαην αλά κήλα 

ΡΑΣΡΖΡΔΠ Ρνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) 

ΦΡΔΟΑ Δκπξφο/πίζσ 

ΦΩΡΑ ΔΚΞΟΝΠ Λαη 

ΦΩΡΑ ΞΗΠΩ Λαη 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΙΑ 
Κε απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ θαη κε ζχζηεκα ξχζκηζεο 

ηνπ χςνπο 

ΘΝΙΗΔ ΠΔΙΑΠ Quick release 

ΦΟΔΛΑ 
V-Brakes αινπκηλίνπ ή Roller Brakes ή αληίζηνηρεο 

ηερλνινγίαο 

ΘΑΙΑΘΗ ΔΚΞΟΝΠ Λαη 

ΔΛΓΔΗΜΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ 

ΚΔΠΩ ΝΘΝΛΖΠ LCD Ή ΚΔΠΩ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΗΑ 

ΘΗΛΖΡΑ ΡΖΙΔΦΩΛΑ 

Λαη 

ΔΓΓΖΠΖ 

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) 

έηνπο θαη εγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο 

Αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε, ηα πνδήιαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε θπξίσο 

ζηελ πφιε. Ν ρξσκαηηζκφο θαη ε αηζζεηηθή ησλ πνδειάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα γίλνληαη 

εχθνια δηαθξηηά. Ν ρξσκαηηζκφο ησλ πνδειάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε δηαθξηηά ρξψκαηα ελψ ζα 

θέξνπλ ζρεηηθά ζήκαηα κε ηελ επσλπκία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ινγφηππα ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο. Ζ ζήκαλζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Βφιβεο. 

Αλαιπηηθά: 

Θάζε θνηλφ πνδήιαην ζα πεξηέρεη ηχπνπ απηνθφιιεην, αδηάβξνρν, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ                  

120 x 50 ρηιηνζηά κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories - Better Place to Live” - GUT-BPL 

is co-funded  by the European Regional Development Fund and by 

national funds of the countries participating in the Interreg V-A                           

“Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Ρν Έξγν «Ξξάζηλεο Αζηηθέο Ξεξηνρέο – Θαιχηεξνο Ρφπνο γηα λα Εεηο»-

GUT-BPL ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Ξξφγξακκα Ππλεξγαζίαο Interreg V-A “Διιάδα - Βνπιγαξία 2014-2020» 

 

 
 

 

 

 

Ρα θνηλά πνδήιαηα ζα πξέπεη λα ηεξνχλ φια ηα ζρεηηθά πξφηππα αζθαιείαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή έλσζε. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ εμνπιηζκνχ (θνηλά πνδήιαηα), ηεο κεηαθνξά ηνπ ππφςε 

εμνπιηζκνχ ζηα ππνδεηθλπφκελα απφ ην Γήκν ζεκεία, ην θφζηνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη 

κηθξνχιηθψλ ζπλαξκνιφγεζεο θαη φισλ ησλ ζπλνδεπφκελσλ πιηθψλ, ηεο πξνκήζεηαο θαη 

εγθαηάζηαζεο ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, ηεο ζχλδεζεο ησλ θνηλψλ 

πνδήιαησλ κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ησλ δνθηκψλ, ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε 

δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ 

παξάδνζή ηνπο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Πηελ ηηκή θάζε πνδειάηνπ πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε ηεο άδεηαο ρξήζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηάξθεηαο 12 κελψλ θαη ηα 

ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε/θάξηα SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.6 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΚΗΠΘΩΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ 

ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛ ΞΝΓΖΙΑΡΩΛ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ 

 (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ησλ ειεθηξηθψλ θαη θνηλψλ πνδειάησλ) 

Ρν απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα κίζζσζεο πνδειάησλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κέζσ εηδηθήο 

εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζην Γήκν Βφιβεο είηε κέζσ ηνπηθήο 

εγθαηάζηαζεο είηε µέζσ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο. 

Ρν ινγηζκηθφ ζα θξνληίδεη γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θνηλφρξεζησλ ειεθηξηθψλ πνδειάησλ θαη θνηλψλ πνδειάησλ θαη ζα παξέρεη 

δπλαηφηεηεο on-line παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, έθδνζεο ζηνηρείσλ δηάξθεηαο ρξήζεο θαη 

ηπρφλ ρξέσζεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο έθδνζεο απνδείμεσλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ κε λφκηκν θνξνινγηθφ κεραληζκφ θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ρξέσζε 

πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο ηνπ ρξήζηε θαη απηφκαηεο απνζηνιήο κεηά ηελ ρξέσζε ησλ 

λφκηκσλ απνδείμεσλ κέζσ email ζηνλ ρξήζηε. 

Ζ πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε αζθάιεηα κέζσ ελφο 

απινχ browser ρσξίο λα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ 

Γήκνπ Βφιβεο. Νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ απιά ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ηνπο 

(username θαη password). Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

απνκαθξπζκέλα, κε ζηαζεξφηεηα ζηελ απφδνζε, ζπλερή δηαζεζηκφηεηα αιιά θαη πιήξε έιεγρν ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ρν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Ππλερή επηθνηλσλία κε ηα πνδήιαηα θαη έιεγρν ηνπ κεραληζκνχ θιεηδψκαηνο ησλ πνδειάησλ θαη 

ηαπηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ 

 Απνκαθξπζκέλν ειεθηξνληθφ θιείδσκα ησλ πνδειάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο 

ζε πεξίπησζε βιάβεο ή απαηηνχκελεο ζπληήξεζεο 

 Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ρξεζηψλ κε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

ρξήζεο ησλ πνδειάησλ 

 Έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ θφξηηζε ησλ ειεθηξνληθψλ θιεηδαξηψλ ησλ πνδειάησλ 

 Δπεθηάζηκν επηηξέπνληαο ηελ επέθηαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνδειάησλ. 

Πην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πιήξε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θίλεζεο ησλ 

πνδειάησλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα βιάβεο πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζζεί ζε θάζε πνδήιαην, θίλεζε ησλ πνδειάησλ θιπ. 

Ρν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: 

 Λα είλαη πξνζπειάζηκν κέζσ θνηλνχ πεξηεγεηή ηζηνζειίδσλ (browser) 

 Λα ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ησλ φξσλ ρξήζεο θαη ησλ ηπρφλ ρξεψζεσλ αλάινγα 

µε ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 

 Λα ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζπλδέεηαη κε λφκηκν θνξνινγηθφ κεραληζκφ, λα εθδίδεη 

λφκηκεο απνδείμεηο θαη λα ηηο απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηνπο ρξήζηεο 

 Λα επηηξέπεη ηηο κεηαηξνπέο θαη βειηηψζεηο ηνπ, αλάινγα κε ηα αηηήκαηα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 

 Λα παξέρεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε 



 

 

 

 

 

 

 

ηελ θαιή ιεηηνπξγία ή ηπρφλ βιάβεο ησλ πνδειάησλ, ηελ ζέζε ησλ πνδειάησλ θαηά ηελ 

θίλεζε ηνπο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζε θάζε ζηαζκφ/δψλε ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Βφιβεο 

 Λα δεκηνπξγεί απηφκαηα αιιά θαη κε ρεηξνθίλεην ηξφπν αλαθνξέο κε ηε ρξήζε ηεο εκέξαο, 

αλαιπηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ησλ πνδειάησλ, ρξεζηψλ, ηπρφλ ρξεψζεσλ θιπ. 

 Λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ θαη άξζεο απνθιεηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο 

(πρ. φζσλ δελ έθαλαλ νξζή ρξήζε ησλ πνδειάησλ) 

 Λα ζηέιλεη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηπρφλ βιάβεο ησλ πνδειάησλ 

 Λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεηαη κέγηζηνο ρξφλνο ρξήζεο ηνπ πνδειάηνπ θαη λα ζηέιλεη 

απηφκαηεο εηδνπνηήζεηο γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ.  

Ρν ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζα ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πνδειάησλ θαη ζα 

δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ επρέξεηα λα παξαιάβνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πνδήιαην γηα φζν 

ρξφλν επηζπκνχλ, επηζηξέθνληαο ην ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζηαζκνχο/δψλεο ζηάζκεπζεο. Ρν 

ινγηζκηθφ ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρεη: 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ 

 Ξιεξνθφξεζε κέζσ δηαδηθηχνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πνδειάησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηνπο ζηαζκνχο/δψλεο ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Βφιβεο 

 Ξιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηπρφλ βιάβεο ησλ πνδειάησλ 

 Αζθάιεηα θιεηδψκαηνο ησλ πνδειάησλ.  

Δθφζνλ ν Γήκνο δηαζέηεη ήδε ζχζηεκα κίζζσζεο πνδειάησλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί 

ζηελ θαηάιιειε δηαζχλδεζε ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα θαζψο θαη κε 

ηηο εθαξκνγέο κηθξνθηλεηηθφηεηαο ζε iOS θαη Android ηνπ Γήκνπ εθφζνλ ππάξρνπλ, έηζη ψζηε ε 

ρξήζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ λα γίλεηαη απφ έλα εληαίν ινγηζκηθφ γηα θηλεηά 

ηειέθσλα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην δηαρεηξηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

θαηάιιειν API γηα ηελ δηαζχλδεζε θαη επηπιένλ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ δηαζχλδεζε 

ηνπ API κε ηηο ππάξρνπζεο mobile εθαξκνγέο. 

1.7 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΗΛΑΘΗΓΑΠ ΠΡΑΘΚΩΛ/ΕΩΛΩΛ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 

Πε θάζε ζηαζκφ/δψλε ζηάζκεπζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαη ησλ θνηλψλ πνδειάησλ ζα ηνπνζεηεζεί 

πηλαθίδα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Α3 κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories - Better Place to Live” - GUT-BPL is 

co-funded  by the European Regional Development Fund (ERDF) and by 

national funds of the countries participating in the Interreg V-A                           

“Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Ρν Έξγν «Ξξάζηλεο Αζηηθέο Ξεξηνρέο - Θαιχηεξνο Ρφπνο γηα λα Εεηο»-GUT-

BPL ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΡΞΑ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Ξξφγξακκα Ππλεξγαζίαο Interreg V-A “Διιάδα - Βνπιγαξία 2014-2020» 

 

 
 

 
 

INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” COOPERATION PROGRAMME 

PROJECT BENEFICIARY: 

ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ: 

Municipality of Volvi 

Γήκνο Βφιβεο 

PROJECT:  

ΔΟΓΝ: 

Green Urban Territorries - Better Place to Live - GUT-BPL 

Ξξάζηλεο Αζηηθέο Ξεξηνρέο – Θαιχηεξνο Ρφπνο γηα λα Εεηο - GUT-BPL 

OBJECTIVE:  

ΠΘΝΞΝΠ: 

Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency  

Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

OPERATION:  

ΓΟΑΠΖ: 

Supply of Electric and Common Bicycles (Action 4.3.1 and Action 4.3.2α)  

Ξξνκήζεηα Ζιεθηξηθψλ θαη Θνηλψλ Ξνδειάησλ (Γξάζε 4.3.1 θαη Γξάζε 4.3.2α) 

BUDGET: 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 

……. € (ERDF: ……. € and National Funds: ……. €) 

……. € (ΔΡΞΑ: ……. € θαη Δζληθνί Ξφξνη: ……. €) 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

1.8 ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ/ΠΡΔΓΑΠΡΟΑ ΦΝΟΡΗΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ 

ΚΗΘΟΝΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΚΔ ΔΛΠΩΚΑΡΩΚΔΛΝ ΦΩΡΝΒΝΙΡΑΪΘΝ ΠΠΡΖΚΑ 

Πηαζκνί/ζηέγαζηξα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο κε ελζσκαησκέλν 

θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, νη νπνίνη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην Γήκν Βφιβεο. Νη ζηαζκνί/ζηέγαζηξα ζα 

πξέπεη λα είλαη θαιαίζζεηεο θαηαζθεπέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα ειεθηξηθά νρήκαηα κηθξνθηλεηηθφηεηαο 

απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηαπηφρξνλα ηνπο παξέρνπλ ειεθηξηθή θφξηηζε µέζσ ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δηαζέηνπλ.  

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ζηαζκνχ/ζηεγάζηξνπ γηα θφξηηζε έμη (6) ειεθηξηθψλ πνδειάησλ:                  

5,00 m (Κ) x 3,00 m (Ξ) x 2,95 m (). 

Ρα ζηέγαζηξα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ έγρξσκε νζφλε πιεξνθφξεζεο 30 - 32’’ ηληζψλ πξνθεηκέλνπ 

λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα απηφκαηεο κίζζσζεο ειεθηξηθψλ θαη θνηλψλ πνδειάησλ 

δεκφζηαο ρξήζεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ηε ρξήζε ηνπ. Ρα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ε νζφλε ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Ηζρχο: 50W 

 Γηαγψληνο: 30 – 32’’ ίληζεο LED 

 Αλάιπζε: 1.366 x 768 Pixel HD  

 Ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα: Android >= 8 

 Κλήκε RAM: 1 GB 

 Δζσηεξηθή κλήκε: 8 GB eMMC 

Πηελ νξνθή θάζε ζηαζκνχ/ζηεγάζηξνπ ζα ππάξρνπλ θσηνβνιηατθά πάλει ελψ ε ζρεηηθή 

θαισδίσζε ζα πεξλά κέζσ ησλ ζηαζεξψλ ηκεκάησλ ηνπ ζηεγάζηξνπ θαη ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη 

ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν πνπ ζα αζθαιίδεη, φπνπ πέξα απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο θαη εηδηθέο ππνδνρέο γηα ηελ θφξηηζε ησλ 

κπαηαξηψλ ησλ ειεθηξηθψλ πνδειάησλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο δχν (2) 

ππνδνρέο θφξηηζεο εμσηεξηθνχ ηχπνπ πνπ ζα αθνξνχλ ηελ θφξηηζε δηαθφξσλ άιισλ ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ηέζζεξηο (4) USB ζχξεο κε ζπλνιηθή ηζρχο εμφδνπ 4,8 Α 

γηα ηελ ηαπηφρξνλε θφξηηζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 

Ρν ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα βηδψλεηαη ζε ζηαζεξέο βάζεηο θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηα θαηάιιεια 

ζηεξίγκαηα πάλσ ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα. Ρα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζα 

βξίζθνληαη θαη ζα ζηεξίδνληαη πάλσ ζηηο ηεγίδεο ζηήξημεο αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ζηήξημεο 

πνπ έρεη θαζνξίζεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο. Γηα θάζε θσηνβνιηατθφ πιαίζην, ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηα αθξηβή ζεκεία ζηα νπνία κπνξεί λα βηδσζεί. Ν ζρεδηαζκφο ηεο 

εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε νη ηεγίδεο ζηήξημεο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο απαηηνχκελεο 

απνζηάζεηο γηα λα ζηεξηρηνχλ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο. 

Ρα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ µε ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ην νπνίν ζα 

απνζεθεχεη ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ζε κπαηαξίεο/ζπζζσξεπηέο θαη ζα ηελ δηνρεηεχεη ζηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα κηθξνθηλεηηθφηεηαο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξαγφκελε ελέξγεηα δελ επαξθεί γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο θφξηηζεο, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθηά 

ελέξγεηα απφ δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΖΔ.  



 

 

 

 

 

 

 

Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηά κήθνο ησλ ηεγίδσλ ζηήξημεο. Γηα ηελ φδεπζε ησλ 

θαισδίσλ απφ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα κέρξη ηνπο ξπζκηζηέο θφξηηζεο/inverters ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαλάιη ή ζπηξάι ην νπνίν ζα ζηεξεψλεηαη ζε ζηαζεξά ζεκεία. 

Γηα ηε ζχλδεζε θάζε ζεηξάο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ µε ηνπο ξπζκηζηέο  θφξηηζεο/inverters ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην ηχπνπ Solar DC ή παξνκνίνπ ηχπνπ. Όιε ε θαισδίσζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ DC ζα πξέπεη λα γίλεη µε ίδην θαιψδην ηχπνπ Solar ή παξφκνηνπ ηχπνπ, εηδηθφ γηα 

εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θαη κε αληνρή ζηελ έθζεζε ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλάινγα µε ην θσηνβνιηατθφ πιαίζην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη 

λα επηιεγνχλ νη θαηάιιειεο, εηδηθέο γηα θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο, απνιήμεηο γηα λα γίλεη ε 

ζχλδεζε (MC3, MC4 θαη Tyco).  

Ρν ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνινγηθφ πίλαθα. Ν ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη ζε εχθνια πξνζβάζηκν κέξνο. Πηνλ πίλαθα απαηηείηαη λα ηνπνζεηεζνχλ νη 

απαηηνχκελεο αζθάιεηεο θαζψο θαη νη δηαθφπηεο ειέγρνπ ηεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο πνπ ηελ 

ειέγρνπλ. Ν πίλαθαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλφο θαηάιιεινο γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε. Πην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ:  

 Θαηάιιειν δηαθνπηηθφ πιηθφ 

 Πχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

 Απηφµαηνη DC 

Ρα θσηνβνιηατθά πιαίζηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα παξάγνπλ ελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε 

κε απηή πνπ απαηηείηαη γηα ηε θφξηηζε ησλ νρεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ βάζε 

πξνδηαγξαθψλ. Ν ηχπνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ ζα είλαη πνιπθξπζηαιιηθφο ή κνλνθξπζηαιιηθφο.  

Γηα ηε θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ/ζπζζσξεπηψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξπζκηζηέο  

θφξηηζεο/inverters θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνη. Νη κπαηαξίεο/ζπζζσξεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

βαζηάο εθθφξηηζεο, θαηάιιεινη γηα ζχλδεζε µε θσηνβνιηατθά πιαίζηα. 

Ρα ζηέγαζηξα ζα πξέπεη λα έρνπλ δηακνξθσκέλε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, αλνηγφκελε θαη 

αζθαιηζκέλε εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ψζηε λα δέρεηαη ηηο κπαηαξίεο/ζπζζσξεπηέο. 

Ρν ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα θσηίδεηαη µε LED θψηα νξνθήο ψζηε λα επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθνο 

θσηηζκφο ηνπ ζηεγάζηξνπ.  

Ρα θσηνβνιηατθά πιαίζηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ρα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ θαη εγγπεκέλε απφδνζε ζην εηθνζηφ (20ν) έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%), απφ ηελ 

εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο (λα ππνβιεζνχλ νη ζρεηηθέο ππεχζπλεο δειψζεηο). 

Νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζηαζκνχ/ζηεγάζηξνπ έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ιηθφ θαηαζθεπήο πιαηζίσλ ζηήξημεο Σάιπβαο κε αληηζθσξηαθέο ηδηφηεηεο 

Ρχπνο µπαηαξίαο 

Ιηζίνπ ή gel, βαζηάο εθθφξηηζεο, 

ηζρχνο αλάινγεο ησλ αλαγθψλ µε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη 

ρξφλνπ θφξηηζεο πνπ δε ζα μεπεξλά 

ηηο πέληε (5) ψξεο 

Δηδηθά δηακνξθσκέλε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, αλνηγφκελε θαη 

αζθαιηζκέλε εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά φπνπ πέξα απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθψλ (κπαηαξίεο/ζπζζσξεπηέο θιπ.) ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο θαη εηδηθέο ππνδνρέο γηα ηελ 

θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ ησλ ειεθηξηθψλ πνδειάησλ 

Λαη 

Δηδηθέο ππνδνρέο θφξηηζεο εμσηεξηθνχ ηχπνπ γηα ηε θφξηηζε 

δηάθνξσλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο 
Ρνπιάρηζηνλ δχν (2) 

Δηδηθέο ππνδνρέο γηα ηελ θφξηηζε θνξεηψλ ζπζθεπψλ 
Ρνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) USB ζχξεο 

κε ζπλνιηθή ηζρχο εμφδνπ 4,8 Α 

Φσηνβνιηατθά πιαίζηα  
Ππλνιηθήο ηζρχνο αλάινγεο ησλ 

απαηηήζεσλ θφξηηζεο  

Οπζκηζηέο θφξηηζεο/Inverters  

Ππλνιηθήο ζπλερνχο ηζρχνο αλάινγεο 

ησλ απαηηήζεσλ θφξηηζεο 

Ράζε: 230V 

Ππρλφηεηα: 50Hz 

Γπλαηφηεηα αλάθηεζεο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν ηεο ∆Δ∆∆ΖΔ Λαη 

Φσηηζκφο ζηεγάζηξνπ 

∆χν (2) LED θψηα νξνθήο  

Ράζε ξεχκαηνο: 220V 

Ππλνιηθήο ηζρχ: 2 x 36W  

Πχλδεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ µε ηνπο ξπζκηζηέο  

θφξηηζεο/inverters κε θαιψδηα ηχπνπ Solar DC ή παξνκνίνπ ηχπνπ 
Λαη 

Όδεπζε ησλ θαισδίσλ απφ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα κέρξη ηνπο 

ξπζκηζηέο θφξηηζεο/inverters εληφο θαλαιηνχ ή ζπηξάι ην νπνίν 

ζα ζηεξεψλεηαη ζε ζηαζεξά ζεκεία 

Λαη 

Σξσµαηηθφο δηαρσξηζµφο θαισδίσλ Λαη 

Ζιεθηξνινγηθφο πίλαθαο 

Ξιήξεο, ζηεγαλφο θαηάιιεινο γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε. Πην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ:  

 Θαηάιιειν δηαθνπηηθφ πιηθφ 

 Πχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

 Απηφµαηνη DC 



 

 

 

 

 

 

 

 

Πρέδην ηεθκεξίσζεο ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο βάζεη ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ 
Λαη 

Δγγχεζε θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ 

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ θαη 

εγγπεκέλε απφδνζε ζην εηθνζηφ 

(20ν) έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο 

εθαηφ (80%), απφ ηελ εκεξνκελία 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο 

Πε θάζε ζηαζκφ/ζηέγαζηξν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηχπνπ απηνθφιιεην, 

αδηάβξνρν, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 120 x 50 ρηιηνζηά κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 

 

 
 

 
 

 

The Project “Green Urban Territories - Better Place to Live” - GUT-BPL 

is co-funded  by the European Regional Development Fund and by 

national funds of the countries participating in the Interreg V-A                           

“Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Ρν Έξγν «Ξξάζηλεο Αζηηθέο Ξεξηνρέο – Θαιχηεξνο Ρφπνο γηα λα Εεηο»-

GUT-BPL ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Ξξφγξακκα Ππλεξγαζίαο Interreg V-A “Διιάδα - Βνπιγαξία 2014-2020» 

 
 

 

 

 

 

Δπίζεο δίπια απφ θάζε ζηαζκφ/ζηέγαζηξν ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ Α3 

κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories - Better Place to Live” - GUT-BPL is 

co-funded  by the European Regional Development Fund (ERDF) and by 

national funds of the countries participating in the Interreg V-A                           

“Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Ρν Έξγν «Ξξάζηλεο Αζηηθέο Ξεξηνρέο - Θαιχηεξνο Ρφπνο γηα λα Εεηο»-GUT-

BPL ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΡΞΑ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

Ξξφγξακκα Ππλεξγαζίαο Interreg V-A “Διιάδα - Βνπιγαξία 2014-2020» 

 

 
 

 
 

INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” COOPERATION PROGRAMME 

PROJECT BENEFICIARY: 

ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ: 

Municipality of Volvi 

Γήκνο Βφιβεο 

PROJECT:  

ΔΟΓΝ: 

Green Urban Territorries - Better Place to Live - GUT-BPL 

Ξξάζηλεο Αζηηθέο Ξεξηνρέο – Θαιχηεξνο Ρφπνο γηα λα Εεηο - GUT-BPL 

OBJECTIVE:  

ΠΘΝΞΝΠ: 

Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency  

Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ 

OPERATION:  

ΓΟΑΠΖ: 

Supply of Charging Stations of Electric Micromobility Vehicles (Action 4.3.2b)  

Ξξνκήζεηα Πηαζκψλ/Πηεγάζηξσλ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Νρεκάησλ Κηθξνθηλεηηθφηεηαο 

(Γξάζε 4.3.2β) 

BUDGET: 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 

……. € (ERDF: ……. € and National Funds: ……. €) 

……. € (ΔΡΞΑ: ……. € θαη Δζληθνί Ξφξνη: ……. €) 

 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ εμνπιηζκνχ (ζηαζκνί/ζηέγαζηξα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο), ηεο κεηαθνξάο ηνπ ππφςε εμνπιηζκνχ ζην Γήκν Βφιβεο, ηεο 

ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ, ην θφζηνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνχιηθψλ ζπλαξκνιφγεζεο, 



 

 

 

 

 

 

 

ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα ππνδεηθλπφκελα απφ ην Γήκν ζεκεία, ησλ δνθηκψλ, ειέγρσλ 

θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην πξνβιεπφκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

1.9 ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 

Ν ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο 

κίζζσζεο ειεθηξηθψλ θαη θνηλψλ πνδειάησλ δεκφζηαο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ 

ζηαζκψλ/ζηεγάζηξσλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο δελ κπνξεί 

λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηέζζεξηο  (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 

ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. 

1.10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΑ 

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ζηα Διιεληθά ή θαη ζηα Αγγιηθά φια ηα 

απαξαίηεηα εγρεηξίδηα νδεγηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ινγηζκηθψλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. 

1.11 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα δηάζηεκα ην νπνίν δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξν ηεο κηαο (1) εκέξαο (8 ψξεο). Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Πηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ζα είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηε ζσζηή ρξήζε θαη ζπληήξεζε: 

 ησλ ειεθηξηθψλ θαη ησλ θνηλψλ πνδήιαησλ 

 ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνδειάησλ 

 ησλ ζηαζκψλ/ζηεγάζηξσλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο. 

1.12 ΞΟΝΡΞΑ ΘΑΗ ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ 

Ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Γήκν Βφιβεο φια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα 

απφ ηελ λνκνζεζία πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο γηα ηα πνδήιαηα θαη ηα ππφινηπα 

ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο (πρ. θσηνβνιηατθά πιαίζηα). Δπίζεο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηπρφλ 

πηζηνπνηήζεηο απφ ηελ ΔΔ ή άιιν θνξέα ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ.  

1.13 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΘΔΠΖ ΠΔ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ 

Όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα ππνδεηθλπφκελα απφ ην Γήκν 

Βφιβεο ζεκεία. Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα αλαιάβεη ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ν Γήκνο ζα αλαιάβεη ηελ παξνρή ησλ ειάρηζησλ ππνδνκψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε (πρ. ειεθηξνδφηεζε). 
 

 
 
 
 
 

 ΠΡΑΟΝΠ 28/06/2022 ΠΡΑΟΝΠ 28/06/2022 ΠΡΑΟΝΠ 28/06/2022 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

  ΑΛ.ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ Ρ.Δ.Π. & Ξ.Ξ. ΑΛ.ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ Γ.Ρ. 

 

  

 ΙΔΝΛΡΗΑΓΖΠ ΣΑΟΗΙΑΝΠ ΘΑΞΔΡΑΛΗΘΝΙΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΓΗΑΙΗΓΝ ΑΛΓΟΗΑΛΖ 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ρ.Δ. ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ξ.Δ.  ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ξ.Δ. 



 

 

 

 

 

 

 

                        

             ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

               Ξ.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ            

                  ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

   ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

           ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ: 39/2022 

 

 

 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΖΠ 

ΚΗΠΘΩΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛ ΞΝΓΖΙΑΡΩΛ 

ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΘΚΩΛ/ΠΡΔΓΑΠΡΟΩΛ ΦΝΟΡΗΠΖΠ 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΚΗΘΟΝΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  

ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ  ΔΟΓΝ “GREEN  URBAN  TERRITORIES - 

BETTER  PLACE  TO  LIVE” ΚΔ ΑΘΟΩΛΚΗΝ GUT-BPL ΞΝ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 

INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020” 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ (ΔΟΩΞΑΪΘΝ 

ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ)) & ΔΘΛΗΘΝΗ 

ΞΝΟΝΗ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ (Ξ.Γ.Δ.))  

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 170.128,00 € (κε Φ.Ξ.Α 24%) 

2. ΓΔΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

ΑΟΘΟΝ 1ν 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

Ππζηήκαηνο Απηφκαηεο Κίζζσζεο Ζιεθηξηθψλ θαη Θνηλψλ Ξνδειάησλ Γεκνζίαο Σξήζεο θαη 

Πηαζκψλ/Πηεγάζηξσλ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Νρεκάησλ Κηθξνθηλεηηθφηεηαο ζηνλ Γήκν Βφιβεο, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα «Ρερληθή Έθζεζε - Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο» ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Green Urban Territories - Better Place to Live» (Ξξάζηλεο Αζηηθέο 

Δδαθηθέο Ξεξηνρέο - Θαιχηεξνο Ρφπνο γηα λα Εήζεηο) κε αθξσλχκην GUT-BPL. 

Ξεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ θάησζη εμνπιηζκνχ: 

1. Γψδεθα (12) ειεθηξηθά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ 

(κπαηαξία, θνξηηζηή, ελζσκαησκέλν ζχζηεκα GPS/GPRS, άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνδειάησλ θαη θάξηα SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ) – Γξάζε 4.3.2 – 

Ξαξαδνηέν 4.3.2α 

2. Δμήληα (60) θνηλά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ 

(ελζσκαησκέλν ζχζηεκα GPS/GPRS, άδεηα ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνδειάησλ θαη θάξηα SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ) – Γξάζε 4.3.1 – Ξαξαδνηέν 4.3.1 

3. Γχν (2) ζηαζκνί/ζηέγαζηξα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο κε 

ελζσκαησκέλν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα – Γξάζε 4.3.2 – Ξαξαδνηέν 4.3.2β 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

Ππκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο 

α) Ρερληθή Έθζεζε – Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο  

β) Γεληθή θαη Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

γ) Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο 

δ) Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 



 

 

 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ην εθαξκνζηέν λνκηθφ 

πιαίζην ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηνλ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α΄/08-08-16): «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο 

Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

ησλ ινηπψλ ζε ηζρχ λφκσλ θαη ησλ ζε εθηέιεζε απηψλ εθδνζεηζψλ Νδεγηψλ, Ξξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ, Θαλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ, θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 

απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαηάμεσλ (Λφκνπ, Ξ.Γ., απφθαζεο θιπ.) ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 

ΑΟΘΟΝ 4ν 

Ρξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Λ. 4412/2016 κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 

ηηκήο φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζην άξζξν 2.3 ηεο δηαθήξπμεο. 

ΑΟΘΟΝ 5ν 

Ξξνζθνξέο 

Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο κειέηεο. Ξξνζθνξά πνπ δελ ζα 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ζα απνξξίπηεηαη. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε 

ππνςήθην πξνκεζεπηή, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ππλεπψο ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα 

παξακέλεη ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε. Νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 6ν 

Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ Λ. 4364/2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. Νη 



 

 

 

 

 

 

 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) 

ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 

κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα 

ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε 

πνζνζηφ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Ξ.Α., πνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ δπν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ επξψ (2.744,00 €). 

Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ Λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί 

ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Ξ.Α. θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ζηνηρεία θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 

ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, 

απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.1.5, 2.2.2. θαη 4.1 ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 

θαη ζην άξζξν 72 ηνπ λ.4412/2016.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Δγγχεζε Θαιήο Ιεηηνπξγίαο 

Νη δηαγσληδφκελνη ζα δειψζνπλ ιεπηνκεξψο ηηο θαιχςεηο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζθεξφκελε εγγχεζε, νη 

νπνίεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

(νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο, επί πνηλή απφξξηςεο 

απηήο, λα θαηαζέζνπλ ηηο ζρεηηθέο ππεχζπλεο δειψζεηο).  

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ έρεη δειψζεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά, 

θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ζαθή ζηα πξνζθεξφκελα είδε 

θαη ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα εγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο /ζπληήξεζεο. Ζ πξνζθεξφκελε 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα δίλεηαη ζε αθέξαην αξηζκφ εηψλ.  

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πξνηείλεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθφκηζεη 

«εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ 

δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ αγαζψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηά ηελ 

πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηψλ. Ρν χςνο ηεο «εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο» 

νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Ξ.Α. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη πξηλ ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

Ζ επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.6 ηεο δηαθήξπμεο. 

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη 

ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 7ν 

Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

επί πνηλή απφξξηςεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο: 

1. Ρερληθή πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο κίζζσζεο 

ειεθηξηθψλ θαη θνηλψλ πνδειάησλ δεκφζηαο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ζηαζκψλ/ζηεγάζηξσλ 

θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κηθξνθηλεηηθφηεηαο, ζπλνδεπφκελε απφ φια ηα απαξαίηεηα 

ηερληθά θπιιάδηα, prospectus, θιπ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα ηα ηερληθά ζηνηρεία 

θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπο. 

2. Όια ηα απαξαίηεηα θαη πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη 

θαηαζθεπήο γηα ηα πνδήιαηα θαη ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο (πρ. θσηνβνιηατθά 

πιαίζηα) θαζψο θαη ηπρφλ πηζηνπνηήζεηο απφ ηελ ΔΔ ή άιιν θνξέα ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. 



 

 

 

 

 

 

 

3. πεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ πνδειάησλ πνπ 

θαιχπηεη αζηνρία πιηθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο κπαηαξίαο) δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο 

4. πεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξηθψλ 

πνδειάησλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπο  

5. πεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλψλ πνδειάησλ πνπ θαιχπηεη 

αζηνρία πιηθψλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπο 

6. πεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο ησλ θνηλψλ πνδειάησλ 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο  

7. πεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο 

8. πεχζπλε δήισζε γηα ηελ εγγπεκέλε απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ζην 

εηθνζηφ (20ν) έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο, 

ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) 

9. πεχζπλε Γήισζε γηα ηελ Ρερληθή πνζηήξημε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) έηε 

10. πεχζπλε Γήισζε γηα ηελ δηαζθάιηζε αληαιιαθηηθψλ πνπ θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα 

γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε  

11. πεχζπλε Γήισζε πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ Αλαιπηηθφ Ξίλαθα (Ρηκνθαηάινγν) ησλ απαξαίηεησλ 

αλαιψζηκσλ αληαιιαθηηθψλ (κπαηαξηψλ θ.ιπ.) νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζαθή αλαθνξά 

ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο (δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ). 

12. πεχζπλε δήισζε γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο δελ κπνξεί 

λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ. 

ΑΟΘΟΝ 8ν 

Ρφπνο Ξαξάδνζεο – Ξαξαιαβή  

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζην Γήκν Βφιβεο ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ πιήξσο ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο. Ζ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα 

εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Ξξνκεζεηψλ. 

ΑΟΘΟΝ 9ν 

Ξιεκκειήο θαηαζθεπή 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ δηαπηζησζεί φηη απηά δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηα είδε θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 213 ηνπ Λ.4412/2016. 



 

 

 

 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν 

Ξιεξσκή 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κφιηο νινθιεξσζεί ε παξάδνζε φισλ ησλ εηδψλ ζην Γήκν, ζπληαρζεί θαη 

ππνγξαθεί ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο πιηθψλ θαη ππνβιεζνχλ εγθαίξσο φια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη φζα δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

εληάικαηνο πιεξσκήο. 

ΑΟΘΟΝ 11ν 

Ξνηληθέο ξήηξεο 

Δάλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, 

κπνξεί λα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ              

Λ. 4412/2016. Ζ επηβνιή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα 

λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

ΑΟΘΟΝ 12ν 

Ππκβαηηθή πξνζεζκία 

Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 

ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.  

ΑΟΘΟΝ 13ν 

Φφξνη – ηέιε – θξαηήζεηο 

Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο.  
 
 

 ΠΡΑΟΝΠ 28/06/2022 ΠΡΑΟΝΠ 28/06/2022 ΠΡΑΟΝΠ 28/06/2022 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

  ΑΛ.ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ Ρ.Δ.Π. & Ξ.Ξ. ΑΛ.ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ Γ.Ρ. 
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                  ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

   ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

           ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ: 39/2022 

 

 

 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΖΠ 

ΚΗΠΘΩΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛ ΞΝΓΖΙΑΡΩΛ 

ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΘΚΩΛ/ΠΡΔΓΑΠΡΟΩΛ ΦΝΟΡΗΠΖΠ 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΚΗΘΟΝΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  

ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ  ΔΟΓΝ “GREEN  URBAN  TERRITORIES - 

BETTER  PLACE  TO  LIVE” ΚΔ ΑΘΟΩΛΚΗΝ GUT-BPL ΞΝ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 

INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020” 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ (ΔΟΩΞΑΪΘΝ 

ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ)) & ΔΘΛΗΘΝΗ 

ΞΝΟΝΗ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ (Ξ.Γ.Δ.))  

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 170.128,00 € (κε Φ.Ξ.Α 24%) 

3. ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΡΗΚΖ ΑΛΑ            
ΚΝΛΑΓΑ  

ΚΔΡΟΖΠΖΠ (€) 

ΡΗΚΖ ΑΛΔ 
Φ.Ξ.Α. (€) 

1.  

Ζιεθηξηθά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε 
κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ (κπαηαξία, θνξηηζηή, ελζσκαησκέλν 
ζχζηεκα GPS/GPRS, άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνδειάησλ θαη θάξηα SIM 
δηάξθεηαο 12 κελψλ) Γξάζε 4.3.2 – Ξαξαδνηέν 4.3.2α 

12 1.950,00 23.400,00 

2.  

Θνηλά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε 
κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ (ελζσκαησκέλν ζχζηεκα 
GPS/GPRS, άδεηα ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο πνδειάησλ θαη θάξηα SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ) 
Γξάζε 4.3.1 – Ξαξαδνηέν 4.3.1 

60 1.200,00 72.000,00 

3.  
Πηαζκνί/ζηέγαζηξα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ 
κηθξνθηλεηηθφηεηαο κε ελζσκαησκέλν θσηνβνιηατθφ 
ζχζηεκα Γξάζε 4.3.2 – Ξαξαδνηέν 4.3.2β 

2 20.900,00 41.800,00 

  ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (€): 137.200,00 

Φ.Ξ.Α. 24% (€): 32.928,00 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (€): 170.128,00 

  

 

 

 

 ΠΡΑΟΝΠ 28/06/2022 ΠΡΑΟΝΠ 28/06/2022 ΠΡΑΟΝΠ 28/06/2022 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

  ΑΛ.ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ Ρ.Δ.Π. & Ξ.Ξ. ΑΛ.ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ Γ.Ρ. 

 

  

 ΙΔΝΛΡΗΑΓΖΠ ΣΑΟΗΙΑΝΠ ΘΑΞΔΡΑΛΗΘΝΙΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΓΗΑΙΗΓΝ ΑΛΓΟΗΑΛΖ 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ρ.Δ. ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ξ.Δ.  ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ Ξ.Δ. 



 

 

 

 

 

 

 

                        

             ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

               Ξ.Δ. ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ            

                  ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

   ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

           ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ: 39/2022 

 

 

 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΖΠ 

ΚΗΠΘΩΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΩΛ ΞΝΓΖΙΑΡΩΛ 

ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΘΚΩΛ/ΠΡΔΓΑΠΡΟΩΛ ΦΝΟΡΗΠΖΠ 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΚΗΘΟΝΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  

ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ  ΔΟΓΝ “GREEN  URBAN  TERRITORIES - 

BETTER  PLACE  TO  LIVE” ΚΔ ΑΘΟΩΛΚΗΝ GUT-BPL ΞΝ 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ 

INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020” 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ (ΔΟΩΞΑΪΘΝ 

ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ)) & ΔΘΛΗΘΝΗ 

ΞΝΟΝΗ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ (Ξ.Γ.Δ.))  

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 170.128,00 € (κε Φ.Ξ.Α 24%) 

4. ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθνχ Φνξέα 

Δπσλπκία:…………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Γηαθξηηηθφο ηίηινο:……………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΦΚ/Γ.Ν..: ……………………………………..………………………………………………………………………………. 

Ραρ. Γ/λζε (νδφο, αξηζκφο, ΡΘ, πφιε):……………………………………………………………………………… 

Πηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηει., e-mail):…………………….………………………………………………………….. 

Έρνληαο ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαζψο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, δειψλσ φηη ηηο απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε θαη 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά. 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΡΗΚΖ ΑΛΑ            
ΚΝΛΑΓΑ  

ΚΔΡΟΖΠΖΠ (€) 

ΡΗΚΖ ΑΛΔ 
Φ.Ξ.Α. (€) 

1.  

Ζιεθηξηθά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε 
κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ (κπαηαξία, θνξηηζηή, ελζσκαησκέλν 
ζχζηεκα GPS/GPRS, άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνδειάησλ θαη θάξηα SIM 
δηάξθεηαο 12 κελψλ) Γξάζε 4.3.2 – Ξαξαδνηέν 4.3.2α 

12 
  

2.  

Θνηλά πνδήιαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα δεκφζηα ρξήζε 
κε φιν ηνλ εμνπιηζκφ (ελζσκαησκέλν ζχζηεκα 
GPS/GPRS, άδεηα ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο πνδειάησλ θαη θάξηα SIM δηάξθεηαο 12 κελψλ) 
Γξάζε 4.3.1 – Ξαξαδνηέν 4.3.1 

60   



 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΡΗΚΖ ΑΛΑ            
ΚΝΛΑΓΑ  

ΚΔΡΟΖΠΖΠ (€) 

ΡΗΚΖ ΑΛΔ 
Φ.Ξ.Α. (€) 

3.  
Πηαζκνί/ζηέγαζηξα θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ 
κηθξνθηλεηηθφηεηαο κε ελζσκαησκέλν θσηνβνιηατθφ 
ζχζηεκα Γξάζε 4.3.2 – Ξαξαδνηέν 4.3.2β 

2 
  

  

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (€): 
 

Φ.Ξ.Α. 24% (€):  

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (€): 
 

 

Ν Ξξνζθέξσλ 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

(Νλνκαηεπψλπκν, ζθξαγίδα, ππνγξαθή, εκεξνκελία) 
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