
 

 

 

 

 

 

 

Αξηζκ. Μειέηεο: 51/2018 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

(Μεηθηή ύκβαζε Τπεξεζηώλ-Πξνκεζεηώλ) 

 

Έπγο: «Τπηπεζίερ Τποζηήπιξηρ για ηην Τλοποίηζη ηηρ Ππάξηρ με Ακπωνύμιο “INTERNET 

OF BINS" ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg IPA CBC 

“Greece-Albania 2014-2020”» 

 

Πποϋπολογιζμόρ (Δςπώ) 

Τπηπεζίερ Τποζηήπιξηρ για ηην Τλοποίηζη ηηρ Ππάξηρ με Ακπωνύμιο “INTERNET OF BINS" 

ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-

2020” 

Καζαξή Αμία Τπεξεζηψλ: € 38.548,39 

Καζαξή Αμία Πξνκεζεηψλ:  € 13.709,68 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ: € 52.258,07 

ΦΠΑ 24%:  €12.541,93 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: €64.800,00 

 

Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ – ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Β. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Φηιηππηάδα,  16/7/2018 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

Π.Δ. ΠΡΔΒΔΕΑ 
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ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Α.1 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Α.1.1 ςνοπηική Πεπιγπαθή ηηρ Ππάξηρ “INTERNET OF BINS” 

Ζ Πξάμε κε ηίηιν: «Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management» θαη 
αθξσλχκην “INTERNET OF BINS” πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο 
πλεξγαζίαο INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. κέζσ ηνπ 
Μεραληζκνχ Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο ΗΗ (ΜΠΒ ΗΗ) (85%) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο (15%). Ζ έληαμε ηεο πξάμεο 
ζην Πξφγξακκα INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” εγθξίζεθε θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο 
3εο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο (JMC) ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14/7/2017 θαη αθνινχζσο έιαβε θσδηθφ ζην MIS 5030885.  

Ζ πξάμε “INTERNET OF BINS” εληάζζεηαη ζηνλ Δηδηθφ ηφρν 1.1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αύμεζε ηεο δπλακηθήο 
ησλ δηαζπλνξηαθώλ ππνδνκώλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ησλ απνβιήησλ» 
ππφ ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Πξνώζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο & βηώζηκεο κεηαθνξέο θαη δεκόζηεο 
ππνδνκέο». Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξάμεο αλέξρεηαη ζε € 653.366,98 εθ ησλ νπνίσλ € 470.398,80 
θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ Γηθαηνχρσλ θαη € 182.968,18 κεηαμχ ησλ Αιβαλψλ Γηθαηνχρσλ. Ο 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ Τπν-έξγνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Εεξνχ) αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ επηιέμηκν 
πνζφ ησλ € 306.871,80 

Ζ πξάμε “INTERNET OF BINS” ζπκβάιεη ζηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε δηαζπλνξηαθή 
πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη νπνίνη ζπλδένληαη άξξεθηα κε: α) ηελ αλεπάξθεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
ππνδνκψλ σο πξνο ην είδνο θαη ηα πνηνηηθά/ιεηηνπξγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (ηδίσο ζηελ Αιβαλία), β) ην ρακειφ 
βαζκφ δηείζδπζεο θαηλνηνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εθαξκνγψλ/πξαθηηθψλ σο πξνο ην επηρεηξεζηαθφ θαη ηερληθφ 
επίπεδν ιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ ππνδνκψλ θαη ηδίσο απηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο 
ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ηνπηθή (δεκνηηθή) θιίκαθα, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη πνηθηινηξφπσο ε 
πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ αζηηθνχ 
πξνθίι. Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ, εληνπίδεηαη ε αλάγθε γηα επαλαζρεδηαζκφ ηεο πξνζέγγηζεο 
δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε δεκνηηθφ επίπεδν ζρεδηαζκνχ ζηε ινγηθή κεηάβαζεο ζηελ επνρή ησλ 
«νηθνινγηθψλ έμππλσλ πφιεσλ» θαη πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ε πξάμε “INTERNET OF BINS” δνκείηαη ζε ηξείο 
ζεκαηηθνχο ππιψλεο κε γλψκνλα ηε δηαζπλνξηαθή εθαξκνγή:  

1) ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ-«έμππλσλ» πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ινγηζκηθνχ (ηειεκεηξίαο) δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ησλ δεκνηηθψλ πεξηεθηψλ ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ,  

2) ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηζζεηηθήο φριεζεο κέζσ παξεκβάζεσλ ππνγεηνπνίεζεο θάδσλ αζηηθψλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ ζε θξίζηκα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη  

3) ηελ εθαξκνγή θηιν-πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ (θνκπνζηνπνίεζε, θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο, 
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα απνβιήησλ θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη εθαξκνγψλ γηα θηλεηά ηειέθσλα).  

Οη σο άλσ παξεκβάζεηο ζπλζέηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαηά ηξφπν εληαίν θαη αδηάζπαζην θαη ην ζηξαηεγηθφ 
ζθνπφ ηεο πξάμεο ν νπνίνο θαη είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο ηθαλφηεηαο πνιχ-επίπεδεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ-
δεκνηηθψλ απνβιήησλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ/κνληέισλ βηψζηκεο δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν αλαθνξάο. Άιισζηε ν ζηφρνο απηφο βξίζθεηαη θαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ 
Δηδηθφ ηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Σν δηαζπλνξηαθφ ζρήκα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο απνηειείηαη απφ ηνπο θάησζη δηθαηνχρνπο: 

 Γήμορ Εηπού (Δπικεθαλήρ Δηαίπορ, Δλλάδα) 

 Γήκνο Μεηζφβνπ (Γηθαηνχρνο 2, Διιάδα) 

 Γήκνο Αγίσλ αξάληα (Γηθαηνχρνο 3, Αιβαλία) 

 Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο (Γηθαηνχρνο 4, Αιβαλία) 
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Οι Διδικοί ηόσοι (Δ..) ηηρ Ππάξηρ “INTERNET OF BINS” είναι: 

1. Ζ ελδπλάκσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ κέζσ δεκηνπξγίαο ζεκαηηθνχ δηθηχνπ 

2. Ζ εηζαγσγή/ελζσκάησζε ηεο «έμππλεο» δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ΣΠΔ ζηε 
δηαζπλνξηαθή πεξηνρή 

3. Ζ δεκηνπξγία λένπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο 
4. Ζ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 
5. Ζ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ 
6. Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 
7. Ζ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο 
8. Ζ δηάρπζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε λέεο θαηλνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζπιινγήο απνβιήησλ θαη ε παξνρή 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη πεξαηηέξσ ελεξγνπνίεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 
9. Ζ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε δηαπεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ/δηεζλέο 

επίπεδν.  

Σα αναμενόμενα αποηελέζμαηα ηηρ Ππάξηρ “INTERNET OF BINS” είναι: 

1. Αλαβάζκηζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ηθαλφηεηαο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 
2. Δπίηεπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 
3. Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 
4. πλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 
5. Γνθηκή λέσλ πξαθηηθψλ θαη κεζνδνινγηψλ πξνο ρξήζε θαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο,  
6. Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία πιαηθφξκαο δηακνηξαζκνχ δεδνκέλσλ δηαζέζηκε πξνο ρξήζε θαη απφ άιινπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 
7. Πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ Ννκνζεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ φζσλ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2008/98, 
8. Δλζάξξπλζε κηαο «έμππλεο» θαη νηθνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο «ζπκκαρίαο» ζε Διιάδα-Αιβαλία γηα 

ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ δηαζπλνξηαθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δηθηχσλ, 
9. Πξνζαλαηνιηζκφο ζε λένπ ηχπνπ «επελδχζεηο» ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε απηά θαη 

νξαηά απνηειέζκαηα, 
10. Βειηηζηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο απνβιήησλ γηα κεγηζηνπνίεζε 

αλαθχθισζεο/αλάθηεζεο ξεπκάησλ απνβιήησλ κέζσ απνδνηηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ.  

 

Ζ Ππάξη “INTERNET OF BINS” αποηελείηαι από ηα κάηωθι πακέηα επγαζίαρ: 

 

Κωδικόρ Παπαδοηέος/Πεπιγπαθή 

Πακέηο Δπγαζίαρ 1 (Work Package 1):  
Γηαρείξηζε θαη πληνληζκόο Έξγνπ (Project Management and Coordination) 

Πακέηο Δπγαζίαρ 2 (Work Package 2):  
Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

Πακέηο Δπγαζίαρ 3 (Work Package 3):  
Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλόηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ (Improvement of the 
Cross border MSWM Capacity) 

Πακέηο Δπγαζίαρ 4 (Work Package 4):  
Αλάπηπμε Κνηλνύ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηύνπ Παξαθνινύζεζεο Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a 
Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

Πακέηο Δπγαζίαρ 5 (Work Package 5):  
Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκόηεηα Απνηειεζκάησλ (Transfer, exchange of knowledge and 
Sustainability of Results) 

 

Πακέηο Δπγαζίαρ 1 

Σν Π.Δ.-1 πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο ηνπ θάζε θνξέα-εηαίξνπ ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS αλαθνξηθά κε ηε 
δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη νξηδφληηεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 
γξαπηή ηεθκεξίσζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο, ηελ επαιήζεπζε ησλ 
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δαπαλψλ (εηδηθά γηα ηνπο Έιιελεο δηθαηνχρνπο κέζσ δηαπηζηεπκέλσλ επαιεζεπηψλ) θαη ηε δηνξγάλσζε 
ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ φισλ ησλ θνξέσλ. 

 

Πακέηο Δπγαζίαρ 2 

Σν Π.Δ.-2 πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηεο Πξάμεο. ηα πιαίζηα 
πινπνίεζεο ηνπ Π.Δ.-2 θάζε εηαίξνο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δεκνζηφηεηαο ηεο Πξάμεο.  

 

Πακέηο Δπγαζίαρ 3 

Σν Π.Δ.-3 πεξηιακβάλεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηεο πξάμεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο 
ηθαλφηεηαο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα βξίζθεηαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Π.Δ.-4 δεδνκέλνπ φηη απνηειεί πεγή εηζφδνπ πιεξνθνξηψλ ζε απηφ. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη 
ηελ πινπνίεζε ζεηξάο πξνκεζεηψλ εμνπιηζκνχ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαζψο θαη 
αληίζηνηρσλ ζεκαηηθψλ κειεηψλ κε ην 57% ηνπ ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξάμεο λα αθνξά ην 
ζπγθεθξηκέλν παθέην εξγαζίαο.  

 

Πακέηο Δπγαζίαρ 4 

Σν ζπγθεθξηκέλν Π.Δ. πεξηιακβάλεη ζεηξά δξάζεσλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζηε θαηεχζπλζε ηεο έμππλεο 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζπλδπάδνληαο ηε ρξήζε εξγαιείσλ ΣΠΔ θαη ηελ εθπφλεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαηηθψλ 
κειεηψλ, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε πηινηηθψλ έξγσλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο. πλδπαζηηθά κε ην Π.Δ.-3, απνηεινχλ 
θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο INTERNET OF BINS.  

 

Πακέηο Δπγαζίαρ 5 

Σν Π.Δ.-5 έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο δηαζπλνξηαθνχ “Smart ICT hub” ζην ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηφζν απφ ηελ απφ 
θνηλνχ κεηάδνζε δεδνκέλσλ ηνπ ηειεκεηξηθνχ εμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, φζν θαη απφ 
ηελ δηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ ηερληθψλ workshops. Μεηαμχ ησλ άιισλ, ν γεληθφηεξνο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
Π.Δ. αθνξά θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη εθξνψλ ηεο πξάμεο INTERNET OF 
BINS. ε απηή ηε θαηεχζπλζε πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ αιιά θαη ε δηεξεχλεζε ζπκκεηνρήο 
ησλ εηαίξσλ ηεο πξάμεο, ζε ζεκαηηθά ζπλεξγαηηθά δίθηπα.   

 

Α.1.2 ςνολικέρ Τποσπεώζειρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ ζηα Πλαίζια ηηρ Ππάξηρ “INTERNET OF BINS” 

 

Πην αλαιπηηθά, ην ζπλνιηθφ Τπν-Έξγν/ππνρξεψζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Εεξνχ, Δπηθεθαιήο 
Δηαίξνο) σο πξνο ηα εηδηθφηεξα παξαδνηέα πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη αλά παθέην εξγαζίαο (θαη φπσο απηά 
έρνπλ εγθξηζεί ζηα πιαίζηα έληαμεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο βάζεη Σερληθνχ Γειηίνπ Τπνβνιήο), είλαη: 

 

Κωδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή 

Πακέηο Δπγαζίαρ 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκόο Έξγνπ (Project Management and 
Coordination) 

1.1.2 Πιάλν Πνηόηεηαο θαη Γξάζεσλ  

1.1.3 πληνληζκόο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνόδνπ 

1.1.4 Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 
ζηελ Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

1.1.5 Φάθεινο Δπαιήζεπζεο 

Πακέηο Δπγαζίαρ 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηόηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο (Διιάδα) 

2.1.2 Γεκηνπξγηθόο ρεδηαζκόο Λνγόηππνπ ΄Έξγνπ  

2.1.3 Ηζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) 

2.1.4 Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report)-Σξίγισζζε 
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Κωδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή 

Πακέηο Δπγαζίαρ 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλόηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθώλ 
ηεξεώλ Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθώλ Γηαδηθαζηώλ θαη Πιάλν Δλεξγεηώλ 

3.1.2 Δγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Τπόγεησλ Κάδσλ πιινγήο Απνβιήησλ (x3) θαη Δμνπιηζκόο 
Αλέιθπζεο- Πξνκήζεηα 

3.1.3 Απνξξηκκαηνθόξν Όρεκα (EURO+GPS+Αηζζεηήξαο Μέηξεζεο ηάζκεο Καπζίκνπ)-
Γηαθήξπμε θαη Πξνκήζεηα 

Πακέηο Δπγαζίαρ 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνύ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηύνπ Παξαθνινύζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο 
Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

4.1.2 Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Απνβιήησλ (Αλάιπζε ελαξίσλ 
θαη Γεδνκέλσλ θαη Γηαρεηξηζηηθό ρέδην) 

4.1.3 Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αμηνιόγεζε ησλ Πξαθηηθώλ θαη 
Γηαδηθαζηώλ πνπ Αλαπηύρζεθαλ θαη Δθαξκόζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ (Διιάδα) 

Πακέηο Δπγαζίαρ 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκόηεηα Απνηειεζκάησλ 
(Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 Έθζεζε Βησζηκόηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ (Διιάδα / Αιβαλία) 

5.1.2 πκκεηνρή ζε Θεκαηηθό Workshop ζηελ Αιβαλία 

 

Ζ Ππάξη έσει διάπκεια ςλοποίηζηρ 24 μήνερ και ολοκληπώνεηαι ζηιρ 31/3/2020.  

 

Α.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

κοπόρ ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα/ιήςε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηθηνχ πιέγκαηνο ππεξεζηψλ θαη 
ζπλαθψλ πξνκεζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Τπνέξγνπ ηεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηηο εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη λα εθηειέζεη, ζηα πιαίζηα ησλ παθέησλ 
εξγαζίαο 1,2,3,4 θαη 5 φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζηα εηδηθφηεξα παξαδνηέα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

ηόσορ ηεο ζχκβαζεο είλαη ε εκπξφζεζκε θαη ε εληφο πςειψλ ηερληθψλ θαη πνηνηηθψλ απαηηήζεσλ πινπνίεζε 
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε εηδηθφηεξν ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε 
ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS ζε επίπεδν εηαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη εηδηθά ζε επίπεδν Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε 
ηελ αληίζηνηρε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο απηή. 

 

Α.3 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ είλαη η ειδικόηεπη ςλοποίηζη ησλ θάησζη παξαδνηέσλ ηνπ Σερληθνχ 
Γειηίνπ Τπνβνιήο ηεο Πξάμεο (Application Form), αλά παθέην εξγαζίαο φπσο εμεηδηθεχνληαη ζε επφκελε 
ελφηεηα: 

 

Κωδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή 

Πακέηο Δπγαζίαρ 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκόο Έξγνπ (Project Management and 
Coordination) 

1.1.2 Πιάλν Πνηόηεηαο θαη Γξάζεσλ  

1.1.3 πληνληζκόο Τινπνίεζεο Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνόδνπ 

1.1.4 Οξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο Έξγνπ θαη πκκεηνρή ζε πλαληήζεηο Δξγαζίαο (1 
ζηελ Διιάδα θαη 2 ζηελ Αιβαλία) 

Πακέηο Δπγαζίαρ 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 Πιάλν Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηόηεηαο θαη Έθζεζε Απνηίκεζεο (Διιάδα) 

2.1.2 Γεκηνπξγηθόο ρεδηαζκόο Λνγόηππνπ ΄Έξγνπ  

2.1.3 Ηζηνζειίδα Έξγνπ (Σξίγισζζε) 

2.1.4 Δθιατθεπκέλε Έθδνζε Έξγνπ (Layman’s Report)-Σξίγισζζε 
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Κωδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή 

Πακέηο Δπγαζίαρ 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλόηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθώλ 
ηεξεώλ Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 Τπνζηήξημε Γηαγσληζηηθώλ Γηαδηθαζηώλ θαη Πιάλν Δλεξγεηώλ 

Πακέηο Δπγαζίαρ 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνύ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηύνπ Παξαθνινύζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ Έμππλεο Σειεκαηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο 
Απνβιήησλ (Κάδνη Απνβιήησλ) 

4.1.2 Πιάλν Βειηηζηνπνίεζεο Γηαρείξηζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Απνβιήησλ (Αλάιπζε ελαξίσλ 
θαη Γεδνκέλσλ θαη Γηαρεηξηζηηθό ρέδην) 

4.1.3 Οινθιεξσκέλε Σερληθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αμηνιόγεζε ησλ Πξαθηηθώλ θαη 
Γηαδηθαζηώλ πνπ Αλαπηύρζεθαλ θαη Δθαξκόζηεθαλ θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ (Διιάδα) 

Πακέηο Δπγαζίαρ 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκόηεηα Απνηειεζκάησλ 
(Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 Έθζεζε Βησζηκόηεηαο Απνηειεζκάησλ Έξγνπ (Διιάδα/ Αιβαλία) 

 

Α.3.1 Απαιηήζειρ και Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ ανά Σμήμα Ανηικειμένος 

1.1.2 - Πλάνο Ποιόηηηαρ και Γπάζεων 

Σν πιάλν πνηφηεηαο θαη δξάζεσλ απνηειεί έλα ζχλνιν πξνγξακκαηηθψλ δξάζεσλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη 
εθπνλεζεί θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ ζα 
είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ αλαθεξφκελν θαη ζε δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ.  

θνπφο ζα είλαη λα αλαπηπρζεί έλα θνηλφ «γισζζάξη» δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ ππν-έξγσλ ηνπ θάζε 
εηαίξνπ ππφ κνξθή εμεηδηθεπκέλνπ ζπκθψλνπ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο.  

Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην: 

 Δηδηθφηεξνπο ζηφρνπο/standards επίηεπμεο πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ θαη εθξνψλ ηνπ έξγνπ. 

 Πξνζδηνξηζκέλεο ελέξγεηεο/tasks πνπ ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη πνηνηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί αιιά θαη 
νη ζηφρνη ηνπ Έξγνπ. 

 Μνηίβν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζηελ πινπνίεζε ηνπ σο άλσ πιάλνπ αλαιακβάλνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα έρεη αλαιχζεη ζηε 
πξνζθνξά ηνπ. 

1.1.3 - ςνηονιζμόρ Τλοποίηζηρ Έπγος και Αναθοπέρ Πποόδος 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 1.1.3 ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ 
δηνηθεηηθήο/ηερληθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο νη νπνίεο ζα εζηηάδνπλ ζηα θάησζη αληηθείκελα: 

 Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

(Progress Reports) ζε εμακεληαία βάζε (νη εθζέζεηο πξνφδνπ ππνβάιινληαη 1 κήλα κεηά ην πέξαο ησλ 

αληίζηνηρσλ πεξηφδσλ αλαθνξάο απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Δηαίξν) θαη ζηα Αγγιηθά πξνο ηελ Κνηλή 

Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA CBC «Διιάδα - Αιβαλία 2014-2020» θαηφπηλ ζπιινγήο 

πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ θαη απφ ηνπο ινηπνχο εηαίξνπο ηεο πξάμεο γηα ηηο θάησζη πεξηφδνπο 

αλαθνξάο: 

o 1/2019- 6/2019 

o 7/2019 – 12/2019 

o 1/2020 – 3/2020 

 Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
(ηνπιάρηζηνλ δχν αηηήκαηα). Ζ πξνεηνηκαζία ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ επζχλε ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ 
ηεθκεξίσζεο θαη ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηεζνχλ.  
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 Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηπρφλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο (ρξνλνδηάγξακκα, θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 
αληηθείκελν) ηεο Πξάμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο φηαλ απαηηεζνχλ.  

 Παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ (σο πξνο ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν), ελεκέξσζε θαη 
έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο θαη ησλ ινηπψλ εηαίξσλ γηα ηηο ηαθηηθέο θαη ηπρφλ έθηαθηεο 
ππνρξεψζεηο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. 

 Πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία (αιιεινγξαθία) κε ηνπο εηαίξνπο θαη ηελ Κνηλή Γξακκαηεία ηνπ 
INTERREG IPA CBC «Διιάδα - Αιβαλία 2014-2020» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 χληαμε ηεο Σειηθήο Έθζεζεο Έξγνπ (Final Report) ζηα Αγγιηθά θαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA CBC «Διιάδα - Αιβαλία 2014-2020» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Τπνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο πνπ δχλαηαη λα δηελεξγεζνχλ απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο (Μνλάδα Β, Μνλάδα Γ, ΔΓΔΛ θιπ).  

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαιάβεη ηελ 
ππνβνιή φζσλ επηπιένλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη αηηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πξνθχςνπλ (ρσξίο αχμεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ), δεδνκέλνπ ηνπ λένπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ηελ δηαζθάιηζε νκαιφηεηαο πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ, απαηηείηαη ε θςζική 
παποςζία ηος Τπεύθςνος Γιοίκηζηρ/Γιασείπιζηρ Έπγος-ςνηονιζηή Ομάδαρ Έπγος μια (1) θοπά ηην 
εβδομάδα ζηην έδπα ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ (θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο) αιιά θαη φπνηε επηπιένλ 
δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ηε ηειεπηαία πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη γξαπηή 
πξφζθιεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζηέιερνο εληφο δχν 
(2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο.  

1.1.4- Οπγάνωζη Δναπκηήπιαρ ςνάνηηζηρ Έπγος και ςμμεηοσή ζε ςνανηήζειρ Δπγαζίαρ (1 ζηην 
Δλλάδα και 2 ζηην Αλβανία) 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 1.1.4 ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ 
δηνηθεηηθήο/ηερληθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο νη νπνίεο ζα εζηηάδνπλ ζηα θάησζη αληηθείκελα: 

Γηνξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο (Kick-Off)  

 Πξνπαξαζθεπαζηηθή πξνεηνηκαζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο ηεο 

ελαξθηήξηαο ζπλάληεζεο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

εηαίξνπο ηεο πξάμεο θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηε δηακφξθσζε θαη απνζηνιή πξνγξάκκαηνο θαη 

πξνζθιήζεσλ ζηνπο εηαίξνπο ηεο πξάμεο.   

 Δμαζθάιηζε αίζνπζαο θαη εμνπιηζκνχ γηα 20 άηνκα-ζπκκεηέρνληεο. 

 Σξνθνδνζία εηδψλ εζηίαζεο γηα 20 άηνκα ζε δχν δφζεηο: α) coffee-break θαη β) ειαθξχ γεχκα. 

 Σήξεζε πξαθηηθψλ ζπλάληεζεο. 

 χληαμε δειηίνπ ηχπνπ. 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε ηξείο (3) πλαληήζεηο Δξγαζίαο ζε Διιάδα (1 ζπλάληεζε ζηελ έδξα ηνπ PB2) θαη 
Αιβαλία (2 ζπλαληήζεηο ζηελ έδξα ηνπ PB3 θαη PB4 αληίζηνηρα)  

 Πξνεηνηκαζία ζηειερψλ Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ παξνπζηψλ ζηηο 

ελδηάκεζεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο. 

 Σήξεζε πξαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 Γηάζεζε 1 αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

παξνπζίαο-ζπκκεηνρήο ησλ ζηειερψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

2.1.1.- Πλάνο Δπικοινωνίαρ/ Γημοζιόηηηαρ και Έκθεζη Αποηίμηζηρ (Δλλάδα) 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 2.1.1 ν Αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ 
εθπφλεζε ηνπ Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο 
INTERNET OF BINS θαη ζα ζπληάμεη κηα έθζεζε απνηίκεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  

θνπφο ηνπ παξαδνηένπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ε δηαρείξηζε απηήο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαζθαιηζηεί θαηά ηξφπν απηφ θαη ζαθή ε θαηάιιειε δεκνζηφηεηα ηεο πξάμεο, θαζψο θαη νη νκάδεο ζηφρνη 
πνπ ζα απεπζχλεηαη. Θα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ Γεκνζηφηεηαο ηνπ 
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Πξνγξάκκαηνο ελψ ε πξνο δηακφξθσζε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή λα ζηνρεχεη ζηηο θάησζη νκάδεο 
ελδηαθέξνληνο (stakeholders): 

 Σνπηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο/Φνξείο 

 Πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ 

 Δπηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ησλ ΣΠΔ 

 Δπηζηήκνλεο/Δξεπλεηέο ησλ θιάδσλ: δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη εθαξκνγήο ΣΠΔ, βηψζηκε αλάπηπμε 

θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

 Δπηζθέπηεο/Σνπξίζηεο 

 ρνιηθέο κνλάδεο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

 Σνπηθέο ζπιινγηθφηεηεο/πξσηνβνπιίεο 

Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά ζε ηξία (3) έγρξσκα αληίηππα θαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή .pdf 
ζε 100 CD κε εηηθέηα. 

 

2.1.2.- Γημιοςπγικόρ σεδιαζμόρ Λογόηςπος Έπγος 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 2.1.2 ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πέληε (5) 
νξηζηηθέο ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο ηνπ επίζεκνπ ινγφηππνπ ηνπ Έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην 
ζχλνιν ηνπ Δηαηξηθνχ ρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ζήκαλζεο-ηαπηνπνίεζεο φισλ ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. Οη 
πξνηάζεηο ηνπ ινγφηππνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ρξσκαηηζκψλ γηα ρξήζε ζε: α) 
έγγξαθα hard-copy, β) ειεθηξνληθά αξρεία pdf, jpg, png θαη γ) ηζηνζειίδεο δηαδηθηχνπ.  

2.1.3.- Ιζηοζελίδα Έπγος (Σπίγλωζζη) 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 2.1.3, ζα αλαπηπρζεί ηζηνζειίδα ηεο Πξάμεο (ηξίγισζζε: Διιεληθά, 
Αγγιηθά, Αιβαληθά). Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη νπηηθν-
αθνπζηηθφ πιηθφ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε θηλεηέο ζπζθεπέο (tablets, ηειέθσλα), ελψ ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηελ ελζσκάησζε θαη θηινμελία ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη λα είλαη ζπκβαηή ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πξνζπέιαζεο δηαδηθηπαθψλ 
εθαξκνγψλ απφ Άηνκα κε Αλαπεξία. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο δεκνζηφηεηαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  

Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηνπ παξαδνηένπ αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, ηελ αγνξά ρψξνπ θηινμελίαο θαη 
ελεκέξσζε, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, ηεο ηζηνζειίδαο θαη επηπιένλ, ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα δχν (2) έηε 
πέξαλ ηεο επίζεκεο ιήμεο ηεο Πξάμεο. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα έρεη ζχληνκν url, κε θαηάιεμε “.eu”, λα είλαη 
απηφλνκε, ηξίγισζζε (αγγιηθά, ειιεληθά, αιβαληθά) θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν, ηελ πξφνδν 
πινπνίεζήο ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ, κία ζχληνκε πεξηγξαθή 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ αλαθνξά ζηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε ηηο ζεκαίεο ηεο ΔΔ θαη ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ρσξψλ θαη λα ππάξρνπλ νη δεηνχκελνη απφ ηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ζχλδεζκνη (links). Ο 
δηθηπαθφο ηφπνο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί κε δπλακηθφ ηξφπν ψζηε θάζε ππν-ζχζηεκά ηνπ λα ελεκεξψλεηαη 
εχθνια απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ, ρσξίο ηελ εμσηεξηθή παξέκβαζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξακκαηηζηή. 

Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο κε πιηθφ 
ην νπνίν ζα ηνπ παξαδίλεηαη θαη ελ ζπλερεία ν ίδηνο ζα ην επεμεξγάδεηαη θαη ζα ελζσκαηψλεη ζηελ ηζηνζειίδα.  

ηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 
ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

2.1.4.- Δκλαϊκεςμένη Έκδοζη Έπγος (Layman’s Report) 

Ζ Δθιατθεπκέλε Έθδνζε ηνπ Έξγνπ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ έξγνπ πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ θαη κε εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, θαη ζα είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο 
πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο (dissemination and 
communication activities). πλεπψο, ζθνπφο ηνπ παξαδνηένπ δελ είλαη απιψο έλαο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ αιιά θηινδνμεί λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν κάξθεηηλγθ θαζψο θαη κέζν 
επέθηαζεο ηνπ αληίθηππνπ ηνπ έξγνπ πέξα απφ ηνλ εηδηθφηεξν ηνκέα εθαξκνγήο ηνπ. Ζ γιψζζα θαη ην χθνο 
παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε εχιεπηε κνξθή – κε εμεηδηθεπκέλε πξνθεηκέλνπ λα 
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θαζίζηαηαη ρξεζηηθή απφ δηάθνξα εκπιεθφκελα-ελδηαθεξφκελα κέξε. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
έθδνζεο ζα είλαη ε παξνπζίαζε θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηα νπνία δελ 
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ-αλαιπζνχλ ζε άιιεο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο επηθνηλσλίαο-δεκνζηφηεηαο ηεο πξάμεο.  

Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 2.1.4 αλαιακβάλεη: 

1. Σελ αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ (ηξίγισζζν Διιεληθά, Αγγιηθά, Αιβαληθά) ζπιιέγνληαο ζρεηηθά δεδνκέλα 
θαη ζηνηρεία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

2. Σν γξαθηθφ ζρεδηαζκφ θαη κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο έθδνζεο. 
3. Σελ εθηχπσζε θαη ππνβνιή 250 ηξίγισζζσλ ηεκαρίσλ (booklets) ηεο έθδνζεο ζχκθσλα κε ηα θάησζη 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Απ. ελίδων/Γιάζηαζη 20 ζειίδεο, δηάζηαζεο 16X23 εθ. θιεηζηφ  

Υαπηί εξωθύλλος velvet βάξνπο 300gr, καη πιαζηηθνπνίεζε 

Υαπηί εζωηεπικό velvet βάξνπο 150gr 

Δκηύπωζη 4-ρξσκία 

Βιβλιοδεζία θνιιεηφ 

3.1.1.- Τποζηήπιξη Γιαγωνιζηικών Γιαδικαζιών και Πλάνο Δνεπγειών 

Σν παξφλ παξαδνηέν 3.1.1 αθνξά ζηε δηνηθεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρή, απνδνηηθή θαη απξφζθνπηε πινπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δπν (2) 
δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζε αλαζέζεηο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ εμνπιηζκνχ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο “INTERNET OF BINS” θαη εηδηθφηεξα: 

1. ηε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ηξηψλ (3) ζπζηεκάησλ ππφγεησλ θάδσλ ζπιινγήο αζηηθψλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ θαη πξνκήζεηαο ζρεηηθνχ κεραληζκνχ αλχςσζεο/αλέιθπζεο ησλ θάδσλ πνπ ηνπνζεηείηαη 
επί απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο (ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα σο θπζηθφ αληηθείκελν αληηζηνηρεί ζην 
παξαδνηέν 3.1.2 ηεο Πξάμεο) θαη  

2. ηε πξνκήζεηα θαηλνχξγηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο. Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο 
απνηειεί ην παξαδνηέν 3.1.3 ηεο Πξάμεο. 

Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηνπ παξαδνηένπ 3.1.1, ζα παξέρεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, νη νπνίεο θαη ζα αθνξνχλ ην ζηάδην κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ Αλαδφρσλ-Πξνκεζεπηψλ ησλ 
παξαδνηέσλ 3.1.2 θαη 3.1.3 δηαδξακαηίδνληαο ην ξφιν ηνπ εμσηεξηθνχ ηερληθνχ ζπκβνχινπ πξνκήζεηαο 
εμνπιηζκνχ ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλαιακβάλνληαο εηδηθφηεξα: 

1. Σε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππνβνιήο ηερληθψλ ππνκλεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ 
πξνκεζεηψλ ζε φξνπο δηαζθάιηζεο: α) ηεο εκπξφζεζκεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο/ιεηηνπξγίαο ησλ 
εμνπιηζκψλ βάζεη ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ Αλαδφρσλ Πξνκεζεπηψλ θαη β) ηεο ηερληθήο/ιεηηνπξγηθήο 
ζπκθσλίαο ησλ παξαδνηέσλ εμνπιηζκνχ κε ηηο κειέηεο πξνκεζεηψλ πνπ έρεη ζπληάμεη ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ αληίζηνηρσλ δηαθεξχμεσλ πξνκεζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηα 
παξαδνηέα 3.1.2 θαη 3.1.3 ηεο πξάμεο.  

2. Σελ ππνζηήξημε ζηε ηήξεζε θαθέισλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ησλ δηαγσληζηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηα παξαδνηέα 3.1.2 θαη 3.1.3, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
πξνβιέςεηο ηνπ Ν.4412/2016 πεξί ππνρξέσζεο ζπγθξφηεζεο θαη ηήξεζεο θαθέισλ δεκφζησλ 
ζπκβάζεσλ απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο.  

3. Σε ζχληαμε Πιάλνπ Δλεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη αθνξνχλ ην «θχθιν 
δσήο» ησλ πξνκεζεηψλ απφ ην αξρηθφ ζηάδην πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο 
παξαγσγηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο κέρξη ην «ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 
κέγηζηνο βαζκφο ρξεζηηθφηεηαο/απφδνζήο ηνπο.  

Σα ζπκβαηηθά παξαδνηέα ζα αθνξνχλ ζε δπν (2) απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ (1 
αλά πξνκήζεηα) θαη ζηα νπνία ζα απνηππψλνληαη φιεο νη κε α/α 1 θαη 2 ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ 
ζπλνδεπφκελεο απφ ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο, θαζψο θαη κηαο (1) έθζεζεο ηνπ πιάλνπ ελεξγεηψλ. Οη εθζέζεηο 
ζα παξαδνζνχλ ζε 3 έγρξσκα αληίγξαθα/ έθζεζε θαη ζε 100 CD κε εηηθέηα (35 CD αλά απνινγηζηηθή έθζεζε θαη 
30 CD πιάλνπ ελεξγεηψλ κε αξρείν pdf).  

4.1.1.- Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού Έξςπνηρ Σηλεμαηικήρ Γιασείπιζηρ και Παπακολούθηζηρ Αποβλήηων 
(Κάδοι Αποβλήηων) 
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Α. Σνπνζέηεζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Φπζηθνύ Δμνπιηζκνύ Σειεκεηξίαο Κάδσλ Απνβιήησλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν απνηειεί ηελ πηινηηθή αλάπηπμε ελφο «έμππλνπ» αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο 
ηειεκεηξηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο πεξηερνκέλνπ, 20 επιλεγμένων κάδων δεκνηηθψλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ ζην Γήκν Εεξνχ. Σν παξαδνηέν αθνξά εηδηθφηεξα ζε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θπζηθνχ 
εμνπιηζκνχ-ζπζηήκαηνο πεδίνπ (κε ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ νπηηθνπνίεζεο-δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ) 
απνηεινχκελν απφ ηα θάησζη ηκήκα: 

 Α. Πχιε Δηζφδνπ – Gateway 

 Β. Αζχξκαηε Μνλάδα  

 Γ. Αηζζεηήξεο Κάδσλ (20 ηεκάρηα πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ιεηηνπξγηθά) 

Σν ζχζηεκα πηινηηθά ζα εγθαηαζηαζεί ζε 20 θάδνπο πεξηκεηξηθά ηνπ Γεκαξρείνπ Εεξνχ (ζε δψλε απφζηαζεο 
κέγηζηε 2 km) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ην δεκαξρείν ζα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα ιήςεο θαη ην 
ινγηζκηθφ ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο φπνπ θαη ζα θαηαιήγνπλ ηα δεδνκέλα. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ ζα 
ππάξρεη θαλέλα ζπλδξνκεηηθφ θφζηνο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο δεδνκέλσλ ή θηινμελίαο ησλ δεδνκέλσλ. 
Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνκήζεηαο, 
ηνπνζέηεζεο θαη έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη, ηθαλφ αξηζκφ gateways πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε 
ηειεκεηξηθή κεηαθνξά ησλ κεηξήζεσλ/δεδνκέλσλ απφ ηνπο δεκνηηθνχο θάδνπο ζην δεκαξρείν. Σα ζεκεία 
ηνπνζέηεζεο ησλ gateways ζα επηιερζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ θάδσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ 
θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάδνπ ψζηε κε ηελ επέθηαζή ηνπ ζην κέιινλ λα ιακβάλνληαη νη βέιηηζηεο 
απνθάζεηο απφ ηηο ζρεηηθέο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ.  

 

Οη εηδηθφηεξεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΦΤΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ 4.1.1 ΑΠΑΗΣΖΖ 

Α. Πύλη ειζόδος – gateway  

Να είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν. ΝΑΗ 

Θα εγθαηαζηαζεί ζηελ νξνθή ηνπ δεκαξρείνπ  ΝΑΗ 

Θα δηαζέηεη WiFi θαη Ethernet γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην ηνπηθφ δίθηπν αιιά θαη modem 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
ΝΑΗ 

Να είλαη δηπινχ θαλαιηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ αλακεηαδφηεο  ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη πφξηα USB ΝΑΗ 

Να ρξεζηκνπνίεη κέζνδν επηθνηλσλίαο, LoRa, SigFox, ή παξφκνηα κέζνδν γηα θάιπςε 

κεγάισλ απνζηάζεσλ κε κηθξή απαίηεζε ζε ελέξγεηα. 
ΝΑΗ 

Να ιεηηνπξγεί κε ιεηηνπξγηθφ Linux. ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη επεμεξγαζηή κε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 300 MHz. ΝΑΗ 

Να ιεηηνπξγεί κε 12 V DC. ΝΑΗ 

πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 868 MHz. ΝΑΗ 

Σν ινγηζκηθφ λα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα. ΝΑΗ 

Να είλαη δπλαηή ε αλαβάζκηζε ηνπ firmware κέζσ internet. ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη πξσηφθνιια γηα ζχλδεζε κε ΗνΣ servers. ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν web server. ΝΑΗ 

Β. Αζύπμαηη Μονάδα  

Να είλαη πιήξσο ζηεγαλή. ΝΑΗ 

Να είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο . ΝΑΗ 

Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία . ΝΑΗ 

Να βαζίδεηαη ζε ηερληθέο κεηάδνζεο LoRa, SigFox, ε παξφκνηεο. ΝΑΗ 

Να κεηξά ην χςνο ησλ ζθνππηδηψλ αλά 10 ιεπηά. ΝΑΗ 
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΦΤΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ 4.1.1 ΑΠΑΗΣΖΖ 

Να κεηαδίδεη ην χςνο ησλ ζθνππηδηψλ αλά 4 ψξεο  ΝΑΗ 

ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ χςνπο ησλ ζθνππηδηψλ απφ κέηξεζε ζε κέηξεζε, θαηά 

20cm λα κεηαδίδεη απηφκαηα ηελ κέηξεζε  
ΝΑΗ 

Σν παξαπάλσ φξην λα κπνξεί λα αιιαρηεί  ΝΑΗ 

ε πεξίπησζε πιεξφηεηαο ηνπ θάδνπ > 80% λα κεηαδίδεηαη απηφκαηα ε κέηξεζε. ΝΑΗ 

Δάλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, ε κέηξεζε δελ είλαη εληφο ησλ νξίσλ (πρ αλνηρηφ θαπάθη, 

πηψζε θάδνπ, κπινθάξηζκα αηζζεηήξα), ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη άκεζα ζην θέληξν. 
ΝΑΗ 

Σν ζχζηεκα ζα κεηξά ηελ ζεξκνθξαζία θαη ζα ηελ κεηαδίδεη καδί κε ηελ ζηάζκε ζην 

θέληξν ιήςεο. 
ΝΑΗ 

Αλ ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ απφ 70˚C (πηζαλφηεηα αλάθιεμεο) λα απνζηέιιεηαη 

απηφκαηα ζην θέληξν. 
ΝΑΗ 

Σν φξην ζεξκνθξαζίαο λα κπνξεί λα αιιαρζεί  ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη δχν κεηαηξνπείο αλαινγηθνχ ζε ςεθηαθφ ζήκα κε αλάιπζε 12 Bit 

ηνπιάρηζηνλ 
ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη κηα έμνδν απφ ςεθηαθφ ζε αλαινγηθφ ζήκα ζηα 12 bit ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 12 ςεθηαθά I/O θαλάιηα ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη αζχξκαην πνκπνδέθηε ζηα 868 MHz ΝΑΗ 

Να έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP 66 ΝΑΗ 

Ζ κπαηαξία λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξφληα  ΝΑΗ 

Θα κεηξά ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο θαη ζα ηελ ζηέιλεη ζην θέληξν καδί κε ηηο άιιεο 

κεηξήζεηο. 
ΝΑΗ 

Γ. Αιζθηηήπαρ ηάθμηρ 

Σερλνινγία Τπεξήρσλ  ΝΑΗ 

Να πξνηείλεηαη απφ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε ζε θάδνπο ΝΑΗ 

Να έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP 67 (πεξίβιεκα) ΝΑΗ 

Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο λα είλαη ≤ 1% ΝΑΗ 

Να έρεη αληηζηάζκηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηφρνπ, ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο  
ΝΑΗ 

Δχξνο κέηξεζεο (βάζνο) 0.5 έσο 5 m ΝΑΗ 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  -40°C έσο +65°C  ΝΑΗ 

Σάζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ζην εχξνο  3V - 5.5V ΝΑΗ 

Καηαλάισζε ξεχκαηνο < 5mA ΝΑΗ 

Να δηαζέηεη αλαινγηθή έμνδν ηάζεο κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1cm ΝΑΗ 
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α) ηήλη «Α/Α»: 
ηελ ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αύμσλ αξηζκόο θαηά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ επόκελε ζηήιε. 

β) ηήλη «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ»: 
ηελ ζηήιε απηή πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί όξνη, ππνρξεώζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα 
νπνία ζα πξέπεη λα δνζνύλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

γ) ηήλη «ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ»: 
ηελ ζηήιε απηή έρνπλ ζπκπιεξσζεί: 
Ζ ιέμε «ΝΑΗ», πνπ ζεκαίλεη όηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνκεζεπηή. 
Ζ κε ζπκκόξθσζε κε ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

δ) ηήλη «ΑΠΑΝΣΗΗ»:  
ηε ζηήιε απηή ζεκεηώλεηαη ε απάληεζε ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ έρεη ηε κνξθή: ΝΑΗ/ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε 
πξνδηαγξαθή πιεξείηαη ή όρη από ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη έλα αξηζκεηηθό ή άιιν κέγεζνο πνπ δειώλεη ηελ 
πνζόηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζηελ πξνζθνξά. 

ε) ηήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»: 
ηε ζηήιε απηή ζα αλαγξαθεί ν Αύμσλ αξηζκόο, ζειίδα θαη ζηίρνο ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ, εγγξάθνπ ή 
δεκνζηεύκαηνο κε ην νπνίν ππνζηεξίδνληαη ζεκεησζείζεο πιεξνθνξίεο ζηηο πξνεγνύκελεο ζηήιεο. Σν 
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό λα έρεη εληνπηζζεί, ππνγξακκηζζεί θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηνπ θξηηεξίνπ 
ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ αλαθέξεηαη. 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

α. 

Α/Α 
β. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

γ. 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

δ. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
ε. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. Πύλη ειζόδος – gateway 

1 
Να είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε εμσηεξηθφ 
ρψξν. 

ΝΑΗ   

2 Θα εγθαηαζηαζεί ζηελ νξνθή ηνπ δεκαξρείνπ  ΝΑΗ   

3 
Θα δηαζέηεη WiFi θαη Ethernet γηα ηελ επηθνηλσλία κε 
ην ηνπηθφ δίθηπν αιιά θαη modem θηλεηήο 
ηειεθσλίαο. 

ΝΑΗ   

4 
Να είλαη δηπινχ θαλαιηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ αλακεηαδφηεο  

ΝΑΗ   

5 Να δηαζέηεη πφξηα USB ΝΑΗ   

6 
Να ρξεζηκνπνίεη κέζνδν επηθνηλσλίαο, LoRa, 
SigFox, ή παξφκνηα κέζνδν γηα θάιπςε κεγάισλ 
απνζηάζεσλ κε κηθξή απαίηεζε ζε ελέξγεηα. 

ΝΑΗ   

7 Να ιεηηνπξγεί κε ιεηηνπξγηθφ Linux. ΝΑΗ   

8 
Να δηαζέηεη επεμεξγαζηή κε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 
300 MHz. 

ΝΑΗ   

9 Να ιεηηνπξγεί κε 12 V DC. ΝΑΗ   

10 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 868 MHz. ΝΑΗ   

11 Σν ινγηζκηθφ λα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα. ΝΑΗ   

12 
Να είλαη δπλαηή ε αλαβάζκηζε ηνπ firmware κέζσ 
internet. 

ΝΑΗ   

13 
Να δηαζέηεη πξσηφθνιια γηα ζχλδεζε κε ΗνΣ 
servers. 

ΝΑΗ   

14 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν web server. ΝΑΗ   

Β. Αζύπμαηη Μονάδα 

15 Να είλαη πιήξσο ζηεγαλή. ΝΑΗ   

16 
Να είλαη ζρεδηαζκέλε γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο 
ρψξνπο . 

ΝΑΗ   

17 Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία . ΝΑΗ   

18 
Να βαζίδεηαη ζε ηερληθέο κεηάδνζεο LoRa, SigFox, 
ε παξφκνηεο. 

ΝΑΗ   
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

α. 
Α/Α 

β. 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

γ. 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

δ. 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ε. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

19 Να κεηξά ην χςνο ησλ ζθνππηδηψλ αλά 10 ιεπηά. ΝΑΗ   

20 Να κεηαδίδεη ην χςνο ησλ ζθνππηδηψλ αλά 4 ψξεο  ΝΑΗ   

21 
ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ χςνπο ησλ ζθνππηδηψλ 
απφ κέηξεζε ζε κέηξεζε, θαηά 20cm λα κεηαδίδεη 
απηφκαηα ηελ κέηξεζε  

ΝΑΗ   

22 Σν παξαπάλσ φξην λα κπνξεί λα αιιαρηεί  ΝΑΗ   

23 
ε πεξίπησζε πιεξφηεηαο ηνπ θάδνπ > 80% λα 
κεηαδίδεηαη απηφκαηα ε κέηξεζε. 

ΝΑΗ   

24 

Δάλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, ε κέηξεζε δελ είλαη 
εληφο ησλ νξίσλ (πρ αλνηρηφ θαπάθη, πηψζε θάδνπ, 
κπινθάξηζκα αηζζεηήξα), ζα πξέπεη λα 
απνζηέιιεηαη άκεζα ζην θέληξν. 

ΝΑΗ   

25 
Σν ζχζηεκα ζα κεηξά ηελ ζεξκνθξαζία θαη ζα ηελ 
κεηαδίδεη καδί κε ηελ ζηάζκε ζην θέληξν ιήςεο. 

ΝΑΗ   

26 
Αλ ε ζεξκνθξαζία αλέβεη πάλσ απφ 70˚C 
(πηζαλφηεηα αλάθιεμεο) λα απνζηέιιεηαη απηφκαηα 
ζην θέληξν. 

ΝΑΗ   

27 Σν φξην ζεξκνθξαζίαο λα κπνξεί λα αιιαρζεί  ΝΑΗ   

28 
Να δηαζέηεη δχν κεηαηξνπείο αλαινγηθνχ ζε 
ςεθηαθφ ζήκα κε αλάιπζε 12 Bit ηνπιάρηζηνλ 

ΝΑΗ   

29 
Να δηαζέηεη κηα έμνδν απφ ςεθηαθφ ζε αλαινγηθφ 
ζήκα ζηα 12 bit 

ΝΑΗ   

30 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 12 ςεθηαθά I/O θαλάιηα ΝΑΗ   

31 Να δηαζέηεη αζχξκαην πνκπνδέθηε ζηα 868 MHz ΝΑΗ   
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

α. 
Α/Α 

β. 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

γ. 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

δ. 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ε. 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

32 Να έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP 66 ΝΑΗ   

33 
Ζ κπαηαξία λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξφληα  

ΝΑΗ   

34 
Θα κεηξά ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο θαη ζα ηελ ζηέιλεη 
ζην θέληξν καδί κε ηηο άιιεο κεηξήζεηο. 

ΝΑΗ   

Γ. Αιζθηηήπαρ ηάθμηρ 

35 Σερλνινγία Τπεξήρσλ  ΝΑΗ   

36 
Να πξνηείλεηαη απφ θαηαζθεπαζηή γηα ρξήζε ζε 
θάδνπο 

ΝΑΗ   

37 Να έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP 67 (πεξίβιεκα) ΝΑΗ   

38 Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο λα είλαη ≤ 1% ΝΑΗ   

39 
Να έρεη αληηζηάζκηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηφρνπ, ηεο 
ηάζεο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο  

ΝΑΗ   

40 Δχξνο κέηξεζεο (βάζνο) 0.5 έσο 5 m ΝΑΗ   

41 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο  -40°C έσο +65°C  ΝΑΗ   

42 Σάζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ζην εχξνο  3V - 5.5V ΝΑΗ   

43 Καηαλάισζε ξεχκαηνο < 5mA ΝΑΗ   

44 
Να δηαζέηεη αλαινγηθή έμνδν ηάζεο κε αλάιπζε 
ηνπιάρηζηνλ 1cm 

ΝΑΗ   
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Β. Έλαξμε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνύ Οπηηθνπνίεζεο 

Σν ινγηζκηθφ νπηηθνπνίεζεο-δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα κεηαδίδνληαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ 
πεδίνπ θαη ζα πξέπεη λα έρεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά θαη λα θαιχπηεη ηηο εμήο αλάγθεο: 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΟΠΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΖ 

ςλλογή Γεδομένων 

πιινγή δεδνκέλσλ απφ IoT Servers ΝΑΗ 

Απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ. ΝΑΗ 

Λογιζμικό Οπηικοποίηζηρ Γεδομένων 

Ζ εθαξκνγή λα βαζίδεηαη ζε ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα κε ηελ άδεηα ηνπ Apache License 2.0. ΝΑΗ 

Ζ εθαξκνγή λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο θχξηνπο web browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera, Microsoft Edge θηι) 
ΝΑΗ 

Ζ εθαξκνγή λα είλαη ζπκβαηή θαη πξνζβάζηκε ζε θάζε ζπζθεπή (desktop, smartphone, tablet) 

(ρξήζε responsive layout) 
ΝΑΗ 

Λειηοςπγικόηηηα  

Σα δεδνκέλα λα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή γξαθεκάησλ, πηλάθσλ θαη γεσγξαθηθψλ ραξηψλ. ΝΑΗ 

Σν ρξνληθφ βήκα λα κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ΝΑΗ 

Γηα θάζε θάδν λα ππάξρεη πιεξνθνξία: 

 γηα ηε ζέζε ηνπ (δηεχζπλζε),  

 θσηνγξαθία ηνπ θάδνπ  

 ηηο πην πξφζθαηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ κέηξεζεο: 

o Δπίπεδν πιεξφηεηαο εθθξαζκέλν πνζνζηηαία επί ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ, αιιά θαη ζε 

θπζηθφ κέγεζνο, π.ρ. cm).  

o Θεξκνθξαζία 

o Σάζε κπαηαξίαο 

o Μελχκαηα θαηάζηαζεο θάδνπ (π.ρ. αλνηρηφ θαπάθη  θηι) 

Οη παξαπάλσ ηηκέο απηέο λα αλαλεψλνληαη απηφκαηα. 

ΝΑΗ 

Ο ρξήζηεο, λα κπνξεί λα θηιηξάξεη ηα νπηηθνπνηεκέλα δεδνκέλα (γξαθεκάησλ θαη πίλαθεο) 

αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζα νξίδεη ν ίδηνο (π.ρ. εκθάληζε θάδσλ κε πιεξφηεηαο κεγαιχηεξε ηνπ 

50%). 

ΝΑΗ 

Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ παξακεηξνπνηήζηκσλ αλαθνξψλ (reports) κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θαη 

γξαθήκαηα απφ ηηο παξακέηξνπο κέηξεζεο. Ο ρξήζηεο ζα έρεη πξφζβαζε ζηηο αλαθνξέο κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη κέζσ emails ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

ΝΑΗ 

Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ εηδνπνηήζεσλ (alerts) πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ ρξήζε θαλφλσλ 

(rules) βάζε ησλ νξίσλ (threshold levels) πνπ ζα έρνπλ νξηζηεί απφ ηηο παξακέηξνπο κέηξεζεο.  
ΝΑΗ 

Οη εηδνπνηήζεηο (alerts) ζα εκθαλίδνληαη ζηελ πιαηθφξκα αιιά ζα απνζηέιινληαη θαη κέζσ 

emails. 
ΝΑΗ 

Έλεγσορ και επίπεδα ππόζβαζηρ 

Ύπαξμε ηξηψλ (3) επηπέδσλ ρξεζηψλ: δηαρεηξηζηψλ (administrators), ζπληάθηεο (editors), απινί 

ρξήζηεο. 
ΝΑΗ 

Οη δηαρεηξηζηέο θαη νη ζπληάθηεο λα κπνξνχλ λα κνξθνπνηνχλ ηα γξαθήκαηα 

(πξνζζήθε/αθαίξεζε/ηξνπνπνίεζε) θαη λα νξίδνπλ alerts 
ΝΑΗ 

Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα επηιέγεη ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα ηα γξαθήκαηα. ΝΑΗ 

Ζ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα λα γίλεηαη κέζσ κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ 

(user control and authentication mechanisms) 
ΝΑΗ 
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΟΠΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΖ 

Γηαρσξηζκφο ηνπ επηπέδνπ πξφζβαζεο θαη πξνβνιήο αλά ρξήζηε ή/θαη νκάδα ρξεζηψλ ΝΑΗ 

Ζ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα λα γίλεηαη κέζσ κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη ηαπηνπνίεζεο ρξεζηψλ 

(user control and authentication mechanisms) 
ΝΑΗ 

Γηαρσξηζκφο ηνπ επηπέδνπ πξφζβαζεο θαη πξνβνιήο αλά ρξήζηε ή/θαη νκάδα ρξεζηψλ ΝΑΗ 

Γεδνκέλνπ φηη ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν (4.1.1.) ζπλδέεηαη άκεζα κε αληίζηνηρν παξαδνηέν ηνπ PB2 (ελνπνίεζε 
ηειεκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε θεληξηθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο), ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε επηθνηλσλία 
θαη λα ζπλεξγαζηεί θαη κε ηα αληίζηνηρα ζηειέρε ηνπ θνξέα (PB2) θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο INTERNET 
OF BINS, εθφζνλ δεηεζεί, θαηφπηλ θαη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

4.1.2.- Πλάνο Βεληιζηοποίηζηρ Γιασείπιζηρ και Παπακολούθηζηρ Αποβλήηων (Ανάλςζη εναπίων και 
Γεδομένων και Γιασειπιζηικό σέδιο) 

ηα πιαίζηα ηνπ παξαδνηένπ 4.1.2, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη ηα θαηάιιεια δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην 
πθηζηάκελν πξνθίι δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (εμνπιηζκφο, δαπάλεο, νξγαλσηηθφ 
κνληέιν, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία θιπ) ζε επίπεδν Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα ηα αλαιχζεη θαη ζηε ζπλέρεηα 
λα δηακνξθψζεη θαηάιιειεο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο πνπ ζα πηνζεηνχλ ηηο πιένλ 
ζχγρξνλεο κεζνδνινγηθέο θαη θαηλνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ αζηηθψλ 
απνβιήησλ (θαιέο πξαθηηθέο). Καη’ ειάρηζην ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ, νξγαλσζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ 
δεδνκέλα ζρεηηθά κε: 

 Σνλ ηχπν, ηηο πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο πξνβιέςεηο παξαγσγήο απνβιήησλ ζε επίπεδν Γήκνπ 
Εεξνχ. 

 Σηο πθηζηάκελεο πξαθηηθέο, κεζφδνπο, πξνζεγγίζεηο θαη ππνδνκέο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε 
επίπεδν Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν παξαδνηέν εληάζζεηαη ζην Π.Δ.-4 ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 
Π.Δ.-3, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη ηα δεδνκέλα (outputs) απφ ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα ηνπ Π.Δ.-
3 πνπ αθνξνχλ ην Τπν-έξγν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δπηπιένλ, απαξαηηήησο ζα αμηνπνηεζνχλ/ζπλεθηηκεζνχλ 
θαη ηα απνηειέζκαηα/ζπκπεξάζκαηα απφ ηε πηινηηθή εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο έμππλεο 
ηειεκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο απνβιήησλ ηνπ παξαδνηένπ 4.1.1.  

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα νδεγήζνπλ ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πνπ ζα 
ελζσκαηψλνπλ ζχγρξνλεο/βέιηηζηεο/θαηλνηφκεο πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγίεο/ηερλνινγίεο αλαβάζκηζεο ηεο 
πθηζηάκελεο δηαρείξηζεο δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ζθνπφ ηελ κεηάβαζε ηνπ 
Γήκνπ Εεξνχ ζε θαζεζηψο «έμππλεο» δηαρείξηζεο δεκνηηθψλ απνβιήησλ. Σέινο, ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα ηνπ παξαδνηένπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ζηφρν θαη ην γεληθφηεξν 
ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Δ.-4 ζην νπνίν θαη εληάζζεηαη.  

Σν παξαδνηέν ζα ππνβιεζεί ζε ηξία (3) έγρξσκα αληίηππα (Διιεληθά- Αγγιηθά) θαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή .pdf 
ζε 100 CD.  

4.1.3.- Ολοκληπωμένη Σεσνική, Οικονομική και Πεπιβαλλονηική Αξιολόγηζη ηων Ππακηικών και 
Γιαδικαζιών πος Αναπηύσθηκαν και Δθαπμόζηηκαν καηά ηη Γιάπκεια ηος Έπγος (Δλλάδα) 

ηφρνο ηνπ παξαδνηένπ 4.1.3 είλαη ε νινθιεξσκέλε απφ ηερληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή πιεπξά 
αμηνιφγεζεο ησλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη εθαξκφζζεθαλ ζηελ Διιεληθή πιεπξά 
παξέκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο INTERNET OF BINS. Ζ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε ζα 
αληηκεησπίδεη ηελ πξάμε INTERNET OF BINS σο εληαίν θαη αδηάζπαζην ζχλνιν, εληνπίδνληαο θαη αμηνινγψληαο 
ηηο αληίζηνηρεο αδπλακίεο, πιενλεθηήκαηα θαη επθαηξίεο γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο, 
πξνηείλνληαο ηπρφλ λέεο πξαθηηθέο ή/θαη δηνξζσηηθέο κειινληηθέο ελέξγεηεο βειηηζηνπνίεζεο.  

Γεδνκέλεο ηεο ζχλδεζεο πνπ ππάξρεη κε αληίζηνηρν παξαδνηέν ηνπ PB2 (παξαδνηέν 4.2.4), ν Αλάδνρνο, 
θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη φπνηε θξηζεί ζθφπηκν, ζα έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε-ζπλεξγαζία θαη 
κε ηα αληίζηνηρα ζηειέρε ηνπ εηαίξνπ PB2 γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ.  

Σν παξαδνηέν ζα ππνβιεζεί ζε ηξία (3) έγρξσκα αληίηππα (Διιεληθά- Αγγιηθά) θαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή .pdf 
ζε 100 CD κε εηηθέηα.  
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5.1.1.- Έκθεζη Βιωζιμόηηηαρ Αποηελεζμάηων Έπγος (Δλλάδα/ Αλβανία) 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 5.1.1 ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 
βησζηκφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ κε ηελ ελνπνίεζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο εηαίξνπο ηεο πξάμεο. θνπφο ηνπ παξαδνηένπ είλαη λα ππνδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 
απνηειέζκαηα θαη εθξνέο ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS ζα είλαη βηψζηκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξάμεο. ηφρνο απνηειεί ν εληνπηζκφο, ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 
απνηεινχλ θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα 
ππνδείμεη ζηα κέιε ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο έλαλ «νδηθφ ράξηε» απαηηνχκελσλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζα 
δηαηεξνχλ ελεξγά ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο εθξνέο ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS θαη ζα παξάγνπλ 
πξνζηηζέκελε αμία ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή παξέκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο Πξάμεο. ηελ ίδηα κειέηε ζα 
ελζσκαησζεί επίζεο θαη κία αλάιπζε ζρεηηθά κε ηε δπλεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ζε ζεκαηηθά 
δίθηπα ζρεηηθά κε ηελ έμππλε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηε ρξήζε λέσλ/πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί θαη λα ζπιιέμεη-επεμεξγαζηεί 
δεδνκέλα (είηε απεπζείαο είηε θαηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο) κε ηνπο εηαίξνπο PB2 θαη PB4 
νη νπνίνη ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο έρνπλ αλαιάβεη ηα εμήο: 

 PB2+PB4: Αλάιπζε ζρεηηθά κε ηε δπλεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ ζε ζεκαηηθά δίθηπα 
ζρεηηθά κε ηελ έμππλε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηε ρξήζε λέσλ/πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ (παξαδνηέα 
εηαίξσλ: 5.2.4, 5.4.1). 

 PB4: Έθζεζε βησζηκφηεηαο απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ Αιβαληθή πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο 
Πξάμεο (παξαδνηέν εηαίξνπ: 5.4.2).  

Σν παξαδνηέν ζα ππνβιεζεί ζε ηξία (3) έγρξσκα αληίηππα (Διιεληθά- Αγγιηθά) θαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή .pdf 
ζε 100 CD κε εηηθέηα.  

Α.3.2 Γιάπκεια ζύμβαζηρ-Υπόνοι παπάδοζηρ  

Κωδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή Υπονοδιάγπαμμα 

Πακέηο Δπγαζίαρ 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκόο Έξγνπ (Project Management and Coordination) 

1.1.2 Πλάνο Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ και Γπάζεων  
Δληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ή/θαη θαηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή  

1.1.3 

ςνηονιζμόρ Τλοποίηζηρ Έπγος και Αναθοπέρ Πποόδος 

1
ε
 Αλαθνξά Πξνόδνπ (Πεξίνδνο 1/2019 – 6/2019) θαη 

1
ν
 Αίηεκα Πηζηνπνίεζεο Γαπαλώλ 

25/7/2019 

2
ε
 Αλαθνξά Πξνόδνπ (Πεξίνδνο 7/2019 – 12/2019) θαη 

2
ν
 Αίηεκα Πηζηνπνίεζεο Γαπαλώλ 

24/1/2020 

3
ε
 Αλαθνξά Πξνόδνπ (1/2010-3/2020), ρέδην Σειηθήο 

Έθζεζεο Οινθιήξσζεο θαη Σειεπηαίν Αίηεκα 
Πηζηνπνίεζεο Γαπαλώλ 

25/3/2020 

1.1.4 

Οπγάνωζη Δναπκηήπιαρ ςνάνηηζηρ Έπγος και ςμμεηοσή ζε ςνανηήζειρ Δπγαζίαρ (1 ζηην 
Δλλάδα και 2 ζηην Αλβανία) 

Γηνξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο (Kick-off) 
Δληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ή/θαη θαηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε 
Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (έδξα PB2) 

Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ζχκθσλα κε ην πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο ζπλάληεζεο 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε 
Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία (έδξα PB3) 

Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ζχκθσλα κε ην πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο ζπλάληεζεο 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε 
Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία (έδξα PB4) 

Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ζχκθσλα κε ην πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο ζπλάληεζεο 

Πακέηο Δπγαζίαρ 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 
Πλάνο Δπικοινωνίαρ/Γημοζιόηηηαρ και Έκθεζη Αποηίμηζηρ (Δλλάδα) 

Δθπόλεζε Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηόηεηαο Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
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Κωδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή Υπονοδιάγπαμμα 

ηεο ζχκβαζεο ή 

ύληαμε Έθζεζεο Απνηίκεζεο 
Καηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο πξάμεο 

2.1.2 Γημιοςπγικόρ σεδιαζμόρ Λογόηςπος Έπγος  
Δληφο έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ή/θαη θαηφπηλ νδεγηψλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

2.1.3 

Ηζηοζελίδα Έπγος (Σπίγλωζζη) 

Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδαο 
(δεκνζίεπζε) 

Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο γηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή 

ζρεδίαζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία  

Οινθιήξσζε ελζσκάησζεο πιηθνύ 
Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 

ιήμε ηεο πξάμεο 

2.1.4 
Δκλαϊκεςμένη Έκδοζη Έπγος (Layman’s Report)-
Σπίγλωζζη 

Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 
ιήμε ηεο πξάμεο 

Πακέηο Δπγαζίαρ 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλόηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθώλ ηεξεώλ 
Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 

Τποζηήπιξη Γιαγωνιζηικών Γιαδικαζιών και Πλάνο Δνεπγειών 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Τπόγεησλ Κάδσλ 
Γεκνηηθώλ Απνβιήησλ θαη Δμνπιηζκνύ Αλύςσζεο 
Κάδσλ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηώλ  

Δληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
πξνκήζεηαο θαη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πξνκεζεπηή  

Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθόξνπ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε 
Τπεξεζηώλ 

Δληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
πξνκήζεηαο θαη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
πξνκεζεπηή  

Πιάλν Δλεξγεηώλ «Κύθινπ Εσήο Πξνκεζεηώλ» 
Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ 

Πακέηο Δπγαζίαρ 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνύ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηύνπ Παξαθνινύζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 

Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού Έξςπνηρ Σηλεμαηικήρ Γιασείπιζηρ και Παπακολούθηζηρ 
Αποβλήηων (Κάδοι Αποβλήηων) 

Σνπνζέηεζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Φπζηθνύ 
Δμνπιηζκνύ Σειεκεηξίαο Κάδσλ Απνβιήησλ  

Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Έλαξμε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνύ 
Οπηηθνπνίεζεο 

Δληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο 

4.1.2 
Πλάνο Βεληιζηοποίηζηρ Γιασείπιζηρ και 
Παπακολούθηζηρ Αποβλήηων (Ανάλςζη εναπίων 
και Γεδομένων και Γιασειπιζηικό σέδιο) 

Έσο 30/12/2019 

4.1.3 

Ολοκληπωμένη Σεσνική, Οικονομική και 
Πεπιβαλλονηική Αξιολόγηζη ηων Ππακηικών και 
Γιαδικαζιών πος Αναπηύσθηκαν και 
Δθαπμόζηηκαν καηά ηη Γιάπκεια ηος Έπγος 
(Δλλάδα) 

Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 
ιήμε ηεο πξάμεο 

Πακέηο Δπγαζίαρ 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκόηεηα Απνηειεζκάησλ 
(Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 
Έκθεζη Βιωζιμόηηηαρ Αποηελεζμάηων Έπγος 
(Δλλάδα/Αλβανία) 

Δληφο ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ επίζεκε 
ιήμε ηεο πξάμεο 

 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δε δχλαηαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηεο 31/03/2020, παξά κφλν εάλ δεηεζεί θαη 
εγθξηζεί αίηεκα παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ INTERNET OF BINS. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη 
ε ζχκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα παξαηαζεί γηα φζν δηάζηεκα παξαηείλεηαη ην ζπλνιηθφ έξγν ρσξίο δηθαίσκα 
αχμεζεο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο επηκέξνπο παξαδνηέσλ είλαη δπλαηή θαηφπηλ 
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έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο πινπνίεζήο ηνπο (φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ), κε 
ηελ πξνυπφζεζε ζε θάζε πεξίπησζε φηη ζα νινθιεξσζνχλ πξηλ ηηο 31/03/2020 ή φπνηα λέα εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπ έξγνπ INTERNET OF BINS νξηζηεί ζε πεξίπησζε ζπλνιηθήο ηνπ παξάηαζεο. 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 64.800,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 52.258,07  ΦΠΑ 24%: € 12.541,93), ρσξίο δηθαίσκα πξναίξεζεο θαη ρσξίο 
δηθαίσκα παξάηαζεο κε αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ πξάμε INTERNET OF BINS ρξεκαηνδνηείηαη απφ 
ην Ππόγπαμμα Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” (85% από ηην 
Δ.Δ. και 15% μέζω ανηίζηοισηρ Δθνικήρ ςμμεηοσήρ Δλλάδαρ και Αλβανίαρ). χκθσλα κε ηελ αξηζκ. 
75104/10-7-2018 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΑΓΑ: ΦΛΚΖ465ΥΗ8-ΣΓ) 
γηα ην Διιεληθφ ζθέινο ησλ ηδίσλ πφξσλ, ε Πξάμε εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε 
ελάξηζκν θσδηθφ 2018ΔΠ51860009. 

 

Κωδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή 
Πποϋπολογιζμόρ 

(€) 

Πακέηο Δπγαζίαρ 1 (Work Package 1): Γηαρείξηζε θαη πληνληζκόο Έξγνπ (Project Management and Coordination) 

1.1.2 Πλάνο Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ και Γπάζεων  € 3.000,00 

1.1.3 

ςνηονιζμόρ Τλοποίηζηρ Έπγος και Αναθοπέρ Πποόδος € 10.000,00 

1
ε
 Αλαθνξά Πξνόδνπ (Πεξίνδνο 1/2019 – 6/2019) θαη 1

ν
 Αίηεκα 

Πηζηνπνίεζεο Γαπαλώλ 
€ 3.250,00 

2
ε
 Αλαθνξά Πξνόδνπ (Πεξίνδνο 7/2019 – 12/2019) θαη 2

ν
 Αίηεκα 

Πηζηνπνίεζεο Γαπαλώλ 
€ 3.250,00 

3
ε
 Αλαθνξά Πξνόδνπ (1/2010-3/2020), ρέδην Σειηθήο Έθζεζεο 

Οινθιήξσζεο θαη Σειεπηαίν Αίηεκα Πηζηνπνίεζεο Γαπαλώλ 
€ 3.500,00 

1.1.4 

Οπγάνωζη Δναπκηήπιαρ ςνάνηηζηρ Έπγος και ςμμεηοσή ζε 
ςνανηήζειρ Δπγαζίαρ (1 ζηην Δλλάδα και 2 ζηην Αλβανία) 

€ 2.300,00 

Γηνξγάλσζε Δλαξθηήξηαο πλάληεζεο (Kick-off) € 800,00 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα 
(έδξα PB2) 

€ 400,00 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία 
(έδξα PB3) 

€ 550,00 

Τπνζηήξημε πκκεηνρήο ζε κηα (1) πλάληεζε Δξγαζίαο ζηελ Αιβαλία 
(έδξα PB4) 

€ 550,00 

Πακέηο Δπγαζίαρ 2 (Work Package 2): Δπηθνηλσλία θαη Γηάρπζε (Communication and Dissemination) 

2.1.1 

Πλάνο Δπικοινωνίαρ/Γημοζιόηηηαρ και Έκθεζη Αποηίμηζηρ 
(Δλλάδα) 

€ 2.000,00 

Δθπόλεζε Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζηόηεηαο € 1.500,00 

ύληαμε Έθζεζεο Απνηίκεζεο € 500,00 

2.1.2 Γημιοςπγικόρ σεδιαζμόρ Λογόηςπος ΄Έπγος  € 500,00 

2.1.3 

Ηζηοζελίδα Έπγος (Σπίγλωζζη) € 6.000,00 

Έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδαο (δεκνζίεπζε) € 4.000,00 

Οινθιήξσζε ελζσκάησζεο πιηθνύ € 2.000,00 

2.1.4 Δκλαϊκεςμένη Έκδοζη Έπγος (Layman’s Report)-Σπίγλωζζη € 1.500,00 

Πακέηο Δπγαζίαρ 3 (Work Package 3): Βειηίσζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο Ηθαλόηεηαο ζηε Γηαρείξηζε Γεκνηηθώλ ηεξεώλ 
Απνβιήησλ (Improvement of the Cross border MSWM Capacity) 

3.1.1 

Τποζηήπιξη Γιαγωνιζηικών Γιαδικαζιών και Πλάνο Δνεπγειών € 4.000,00 

Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Τπόγεησλ Κάδσλ Γεκνηηθώλ Απνβιήησλ θαη 
Δμνπιηζκνύ Αλύςσζεο Κάδσλ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηώλ 

€ 1.500,00 

Πξνκήζεηα Απνξξηκκαηνθόξνπ: Απνινγηζηηθή Έθζεζε Τπεξεζηώλ € 1.500,00 

Πιάλν Δλεξγεηώλ «Κύθινπ Εσήο Πξνκεζεηώλ» € 1.000,00 

Πακέηο Δπγαζίαρ 4 (Work Package 4): Αλάπηπμε Κνηλνύ Έμππλνπ πζηήκαηνο/Γηθηύνπ Παξαθνινύζεζεο 
Απνβιήησλ- Πηινηηθά Έξγα (Set up of a Smart Joint Waste Monitoring System/Network-Pilot Projects) 

4.1.1 

Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού Έξςπνηρ Σηλεμαηικήρ Γιασείπιζηρ και 
Παπακολούθηζηρ Αποβλήηων (Κάδοι Αποβλήηων) 

€ 17.000,00 

Σνπνζέηεζε θαη Παξακεηξνπνίεζε Φπζηθνύ Δμνπιηζκνύ Σειεκεηξίαο 
Κάδσλ Απνβιήησλ  

€ 10.000,00 

Έλαξμε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνύ Οπηηθνπνίεζεο € 7.000,00 

4.1.2 
Πλάνο Βεληιζηοποίηζηρ Γιασείπιζηρ και Παπακολούθηζηρ 
Αποβλήηων (Ανάλςζη εναπίων και Γεδομένων και Γιασειπιζηικό 

€ 10.000,00 



                                ΜΔΡΟ Β-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Μειέηε Τπεξεζηψλ                                                                                      ειίδα 21 απφ 21 

Κωδικόρ 
Παπαδοηέος 

Πεπιγπαθή 
Πποϋπολογιζμόρ 

(€) 

σέδιο) 

4.1.3 
Ολοκληπωμένη Σεσνική, Οικονομική και Πεπιβαλλονηική 
Αξιολόγηζη ηων Ππακηικών και Γιαδικαζιών πος Αναπηύσθηκαν 
και Δθαπμόζηηκαν καηά ηη Γιάπκεια ηος Έπγος (Δλλάδα) 

€ 3.000,00 

Πακέηο Δπγαζίαρ 5 (Work Package 5): Μεηαθνξά, Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Βησζηκόηεηα Απνηειεζκάησλ 
(Transfer, exchange of knowledge and Sustainability of Results) 

5.1.1 Έκθεζη Βιωζιμόηηηαρ Αποηελεζμάηων Έπγος (Δλλάδα/Αλβανία) € 5.500,00 

ΤΝΟΛΟ (1.1.2+1.1.3+1.1.4+2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+3.1.1+4.1.1+4.1.2+4.1.3+5.1.1): € 64.800,00 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξαδνηέσλ 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 4.1.2, 4.1.3 θαη 5.1.1. 
αθνξά ηε θαηεγνξία δαπάλεο “External Expertise and Services” θαη ηνπ παξαδνηένπ 4.1.1. ηε θαηεγνξία 
“Equipment” ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Γειηίνπ Τπνβνιήο ηεο Πξάμεο INTERNET OF BINS.  

 

 

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Φηιηππηάδα,  16/7/2018 

 

AΚΡΗΒΖ ΚΧΝ/ΝΟ                                                                  

ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ 

Φηιηππηάδα16/7 /2018 

 

ΜΗΖΡΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 


