
                                                                                                         

                         
 

                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Τρίκαλα, 28-6-2022 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      Αρ. Πρωτ.:   280 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  
e-Trikala AE 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
 

«Μίσθωση δύο (2) Αυτόματων Οχημάτων έξι (6) θέσεων και άνω ή Λεωφορείων για την 

πραγματική πιλοτική λειτουργία διάρκειας εννιά (9) μηνών και ελεγχόμενων δοκιμών 
διάρκειας τριών (3) μηνών και Παροχή σχετικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 
του Προγράμματος SHOW “ SHared automation Operating models for Worldwide adoption”»  

 
 

Η e-Trikala A.E. θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α),  για τη «Μίσθωση δύο 
(2) Αυτόματων Οχημάτων έξι (6) θέσεων και άνω ή Λεωφορείων για την πραγματική πιλοτική 

λειτουργία διάρκειας εννιά (9) μηνών και ελεγχόμενων δοκιμών διάρκειας τριών (3) μηνών και 
Παροχή σχετικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος SHOW “ 
SHared automation Operating models for Worldwide adoption”». 

 
Το πρόγραμμα έχει κωδικό Grant agreement ID: 875530 και τίτλο " SHared automation Operating 

models for Worldwide adoption" (με ακρωνύμιο SHOW). Το έργο SHOW στοχεύει στην 
υποστήριξη, με τη χρήση τεχνικών λύσεων, επιχειρηματικών μοντέλων και σεναρίων 
προτεραιότητας για την εκτίμηση των επιπτώσεων, της πορείας μετάβασης προς 

αποτελεσματικές και αξιόπιστες βιώσιμες αστικές μεταφορές, μέσω της ανάπτυξης 
κοινόχρηστων, συνδεδεμένων, συνεργατικών και ηλεκτροκίνητων στόλων αυτόνομων οχημάτων 

σε συντονισμένες αλυσίδες συστημάτων Δημοσίων Μεταφορών (PT), συστημάτων μεταφορών 
ανταποκρινόμενα στη ζήτηση (DRT), υπηρεσιών Mobility as a Service (MaaS) και υπηρεσιών 
Logistics as a Service (LaaS) σε  “Mega”, “Satellite” και “Follower” πιλοτικές εφαρμογές σε 

πραγματικό αστικό περιβάλλον που θα λάβουν χώρα σε πολυάριθμες πόλεις στην Ευρώπη. Η 
κοινοπραξία του έργου SHOW αποτελείται από 69 εταίρους. Το έργο χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020), το οποίο αποτελεί το χρηματοδοτικό 

πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020. 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό  των εκατόν εικοσι εφτά  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(127.500,00€) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι των εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ 
(158.100,00€)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Αντικείμενο: Αντικείμενο της παρούσης είναι η Μίσθωση δύο (2) Αυτόματων Οχημάτων έξι (6) 

θέσεων και άνω ή Λεωφορείων για τη πραγματική πιλοτική λειτουργία διάρκειας εννιά (9) μηνών 

και ελεγχομενων δοκιμών διάρκειας τριών (3) μηνών και Παροχή σχετικών υπηρεσιών για την 
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υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος SHOW “ SHared automation Operating models for 

Worldwide adoption” 

Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  
 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 73000000-2 «Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης». 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
αντικειμένου. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.     

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  20/07/ 2022 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr)  
 
Η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ έχει τον αριθμό συστήματος: 164098 

 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 2.550,00€.   
 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  κα Πατήλα Ελένη, τηλ. 2431351203, e-mail: epatila@e-trikala.gr. 

 
 

 
 
 

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος  της e-Trikala Α.Ε. 

 
 

Οδυσσέας Ράπτης 
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