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ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα

151 24 Μαρούσι
Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000
Πληροφορίες: Κοτρώτσιου Ευσταθία
Τηλέφωνο: 213 2038 090
Fax: 213 2038 504
E-mail: ekotrotsiou@maroussi.gr

Προς: Όλους τους 
συμμετέχοντες

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 52883/30-06-2022 διακήρυξης ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών 
φορτιστών οχημάτων, συστήματος /πλατφόρμας διαχείρισης 
/παρακολούθησης των ηλεκτρικών οχημάτων και των φορτιστών για την 
πράξη «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης 
του Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα με την Α.Π. 10128/2021 απόφαση για το 
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)».

Σχετικά:    1. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας INTRACOM 
TELECOM με ημερομηνία 11-07-2022 15:36:35 +03'00.

                    2. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας INTRACOM 
TELECOM με ημερομηνία 12-07-2022 16:21:21 +03'00.

                    3. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 56690/13-07-2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης.

Σε συνέχεια του από 11-07-2022 ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου της εταιρείας 
«INTRACOM TELECOM» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 52883/30-06-2022 
διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών 
φορτιστών οχημάτων, συστήματος /πλατφόρμας διαχείρισης /παρακολούθησης των ηλεκτρικών 
οχημάτων και των φορτιστών για την πράξη «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-
Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα με την Α.Π. 10128/2021 απόφαση για το 
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)», το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 Σχετικά με τον Διαγωνισμό του θέματος, σας διαβιβάζουμε τις ερωτήσεις μας που χρήζουν 
διευκρίνισης: 
1. Στη σελίδα 16, άρθρο 2.2.3 “Λόγοι αποκλεισμού”, αναγράφεται ότι: «…..στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. ….» 
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Δεδομένου ότι η εν λόγω αναφορά παραπέμπει στο Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης 
ΓΕΜΗ της εκάστοτε εταιρείας, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η συγκεκριμένη 
απαίτηση αφορά το σύνολο και μόνον των προσώπων τα οποία δεσμεύουν και εκπροσωπούν 
την εταιρεία και περιγράφονται ονομαστικά στο Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 
καθώς και τους ειδικά εξουσιοδοτημένους ανά περίπτωση εκπροσώπους για τον εν λόγω 
διαγωνισμό, και όχι για όλα τα πρόσωπα που φέρουν ειδική εξουσία εκπροσώπησης. 
Επιπροσθέτως, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σύμφωνα και με την οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 
επαρκεί η σχετική αναφορά στο Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Τμήμα 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης, (Ε.Ε.Ε.Σ.) μόνο των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα ανά 
περίπτωση, να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας. 
2. Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε, ότι οι Τεχνικές Δηλώσεις, τα Πιστοποιητικά 
Συμμόρφωσης (CE, κλπ) και εν γένει τα Πιστοποιητικά ISO, αποτελούν τεκμηριωτικό υλικό για 
τον εξοπλισμό και το λογισμικό και είναι αποδεκτό αυτά τα κατατεθούν στην Αγγλική Γλώσσα 
χωρίς να απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά. 

3. Στη σελίδα 10, στην ενότητα 1.8. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Έργου, αναφέρεται ότι: 

«α/α 1. Φορτιστές AC 22KW με λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης - 8.933,32 € 
α/α 2. Ταχυφορτιστές DC 50KW με λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης - 181.260,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ: 190.193,32 €» 
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν είναι επιτρεπτό, ένα μέρος της προσφοράς (π.χ. ΑC 
φορτιστές) να υπερβαίνει τον αναφερόμενο επιμέρους προϋπολογισμό (π.χ. των ΑC φορτιστών), 
δεδομένου ότι το συνολικό ποσό της προσφοράς (άθροισμα για ΑC και DC φορτιστές) είναι 
μικρότερο του αντίστοιχου συνολικού προϋπολογισμού. 
4. Στην σελ. 19, στο άρθρο 2.2.6. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, αναφέρεται ότι: «…οι 
οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.» 

Στην σελ. 27, στο άρθρο 2.3.1. κριτήριο Ανάθεσης, αναφέρεται ότι: «…Κ3 Αξιολόγηση ομάδας 
έργου πληρότητα ομάδας έργου σε ότι αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις, καθώς και τον βαθμό 
υπερκάλυψης αυτών». 
Στην σελ. 28, στο Κριτήριο Κ3, αναφέρεται ότι: «Η βαθμολόγηση του κριτηρίου γίνεται με βάση 
την πληρότητα της ομάδας έργου που διαθέτει ο προσφέρων για την υλοποίηση του έργου και 
τον βαθμό υπερκαλύψεων των ελάχιστων απαιτήσεων της ομάδας έργου που περιγράφεται 
στην ενότητα 2.2.6.» 
Στην σελ. 33, στο άρθρο 2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά, αναφέρεται ότι: «… Τεκμηρίωση της 
Ομάδας Έργου, με ονοματεπώνυμο και επαγγελματικά προσόντα των μελών του προσωπικού 
που επιφορτίζονται για την εκτέλεση του έργου, συνυποβάλλοντας βιογραφικά, πτυχία, 
άδειες, βεβαιώσεις των επιμέρους ατόμων της Ομάδας Έργου που θα δηλωθεί καθώς και 
τις σχετικές συμβάσεις με αυτά, στην περίπτωση εξωτερικών συνεργατών» 
Στην σελ. 72, στην Μεθοδολογία Υλοποίησης έργου, αναφέρεται ότι: «… επίσης, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα 
διοίκησης υλοποίησης του έργου, με ρόλους και αρμοδιότητες για τον Υπεύθυνο Έργου, τον 
Αναπληρωτή Υπευθύνου και Ομάδα Έργου ανά θεματική περιοχή του έργου.» 
(1) Παρακαλούμε όπως καθορίσετε την απαιτούμενη για την συμμετοχή στον διαγωνισμό τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα στην παραγρ. 2.2.6., ούτως ώστε οι συμμετέχοντες οικονομικοί 
φορείς να λάβουν γνώση των ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής τους. 
(2) Επιπροσθέτως στην παράγραφο 2.4.3.2 (αν δεν αναφέρονται ήδη ρητά στην 2.2.6) όπως μας 
διευκρινίσετε ποιά ακριβώς επαγγελματικά προσόντα και λοιπά στοιχεία (πτυχία, άδειες, 
βεβαιώσεις), πρέπει να συμπεριληφθούν στην Τεχνική Προσφορά, για την κάλυψη και 
βαθμολόγηση του Κριτηρίου Κ3. 
(3) Εναλλακτικά, στα (1) & (2) ανωτέρω, αν δεν υπάρχει απαίτηση τεχνικής και επαγγελματικής 
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ικανότητας, παρακαλούμε επανακαθορίσετε τον πίνακα της παραγράφου 2.3.1 και τους 
συντελεστές βαρύτητας. 

5. Στη σελίδα 60, στην ενότητα 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο αναφέρεται ότι: «Για την αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν 
από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την επιλογή σημείων κατάλληλων για τη 
χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο, ο Δήμος πραγματοποιεί: 

α) Ανάλυση SWOT ... 
β) Καταγραφή προτάσεων ... 
γ) Σύνταξη επιμέρους προτάσεων ...». 
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η επιλογή χωροθέτησης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
(εγκατάστασης των φορτιστών) δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
6. Στη σελίδα 60, στην ενότητα Χωροθέτηση Φορτιστών και για τα υποψήφια σημεία 
χωροθέτησης των φορτιστών, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί: 

(1) εάν και πόσοι από τους ΑC φορτιστές, πρόκειται να εγκατασταθούν σε πεζοδρόμια, 
(2) όσον αφορά στους DC φορτιστές, εάν απαιτηθεί κατασκευή pillar για την εγκατάσταση της 
κυψέλης του ΔΕΔΔΗΕ, αυτή δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 
7. Στη σελίδα 61, στην ενότητα 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο αναφέρεται ότι: «ΣΤΑΔΙΟ 2: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή 
Σχεδίου που περιλαμβάνει: 2.2 Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού. (Περιλαμβάνει το 
σύνολο του λογισμικού, εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία).» 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί: 
(1) εάν τo Λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης θα μπορούσε να φιλοξενείται σε cloud 
υποδομή (Public, Private, G-cloud). 
(2) εάν ο Δήμος Αμαρουσίου θα εξασφαλίσει με ίδιον κόστος τέτοια υποδομή cloud. 
(3) εάν ο Δήμος Αμαρουσίου δεν διαθέτει τέτοια υποδομή παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν 
οφείλει ο Ανάδοχος να διαθέσει το HW για την εγκατάσταση του Λογισμικού σε χώρο του Δήμου 
ή σχετική Cloud υποδομή. 
8. Στη σελίδα 65, στην ενότητα Πίνακας Συμμόρφωσης Ταχυφορτιστών και συγκεκριμένα στο 
στοιχείο 13, αναφέρεται ότι: «Πρωτόκολλα επικοινωνίας: OCPP 1.6-J, OCPP 2.0.1» 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν απαιτείται η υποστήριξη και των δύο εκδόσεων OCPP, ή αρκεί 
η μία εκ των δύο. 
9. Στη σελίδα 65, στην ενότητα Πίνακας Συμμόρφωσης Ταχυφορτιστών και συγκεκριμένα στο 
στοιχείο 13, αναφέρεται ότι: 

«Connectors φόρτισης οχημάτων: 
● 2 x CCS +CHAdeMO (Mode 4) 
● 1 x AC socket (Type2/Mode3)» 
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι ζητούνται δύο (2) Mode 4 Connectors εκ των οποίων o ένας 
(1) θα είναι τύπου CCS Type 2 και ο άλλος θα είναι τύπου CHAdeMO. 
10. Στη σελίδα 76, επί της Συγγραφής Υποχρεώσεων, στο Άρθρο 5ο “Υποχρεώσεις του Εντολέα 
– Φορέα”, αναφέρεται ότι: «Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και 
στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – 
υπηρεσίας.» 

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τους αρμόδιους 
Φορείς ή Αρχές, όσον αφορά στην εγκατάσταση και την ηλεκτροδότηση των φορτιστών, αποτελεί 
υποχρέωση του Εντολέα - Φορέα και δεν ανήκει στις υποχρεώσεις του Εντολοδόχου Αναδόχου. 

11. Τέλος, για την καλύτερη και αρτιότερη προετοιμασία της προσφοράς μας και λόγω της 
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αναμονής των απαντήσεων στις παραπάνω ερωτήσεις που χρήζουν διευκρίνησης, αιτούμαστε 
για την εκ μέρους σας έγκριση πρόσθετου χρόνου δεκαπέντε (15) ημερών για την κατάθεση της 
προσφοράς, προκειμένου να υπάρξει ο ελάχιστος απαραίτητος χρόνος για την πρέπουσα 
προετοιμασία της πρότασης μας. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»

Επίσης, σε συνέχεια του από 12-07-2022 ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου της εταιρείας 
«INTRACOM TELECOM» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 52883/30-06-2022 
διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών 
φορτιστών οχημάτων, συστήματος /πλατφόρμας διαχείρισης /παρακολούθησης των ηλεκτρικών 
οχημάτων και των φορτιστών για την πράξη «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-
Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα με την Α.Π. 10128/2021 απόφαση για το 
πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)», το οποίο αναφέρει τα εξής: 

«Σχετικά με τον Διαγωνισμό του θέματος, σας διαβιβάζουμε το παρακάτω ερώτημά μας, που 
χρήζει διευκρίνισης: 
1. Στη σελίδα 66, στον Πίνακα Συμμόρφωσης Ταχυφορτιστών, στο σημείο 18, ζητείται: 

Ο ταχυφορτιστής να διαθέτει RFID reader ο οποίος να υποστηρίζει με τα πρότυπα 
· NFC-A / ISO14443A 
· NFC-B / ISO14443B 
· NFC-F / FeliCa 
· NFC-V / ISO15693 
· NFC-A / ISO14443A and NFC-F / FeliCa 

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι από τα αναφερόμενα πρότυπα μόνο τα NFC-
A/ISO14443A και NFC-B/ISO14443B είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του διαγωνισμού, 
δεδομένου ότι το NFC-F/FeliCa χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην Ιαπωνία ενώ το NFC-
V/ISO15693 αφορά χρήση της RFID κάρτας για «read και write» λειτουργίες οπότε δεν ταιριάζει 
ιδιαίτερα στις ανάγκες ταυτοποίησης του χρήστη ηλεκτροκίνησης οι οποίες αφορούν «read-only» 
σκοπούς αποκλειστικά».

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών (1) και (2) και σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 56690/13-
07-2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

«Απαντήσεις στο από 11-07-2022 έγγραφο διευκρινήσεων:
 
Απάντηση Ερώτημα 1:
Επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά το σύνολο και μόνον των 
προσώπων τα οποία δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία και περιγράφονται 
ονομαστικά στο Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ καθώς και τους ειδικά 
εξουσιοδοτημένους ανά περίπτωση εκπροσώπους για τον εν λόγω διαγωνισμό, και όχι 
για όλα τα πρόσωπα που φέρουν ειδική εξουσία εκπροσώπησης.
Επιβεβαιώνεται ότι επαρκεί η σχετική αναφορά στο Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με 
τον οικονομικό φορέα, Τμήμα Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του 
οικονομικού φορέα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, (Ε.Ε.Ε.Σ.) μόνο των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα ανά περίπτωση, να εκπροσωπούν τον 
οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας.

Απάντηση Ερώτημα 2: 
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Επιβεβαιώνεται ότι οι Τεχνικές Δηλώσεις, τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης (CE, κλπ) και 
εν γένει τα Πιστοποιητικά ISO, αποτελούν τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το 
λογισμικό και είναι αποδεκτό αυτά τα κατατεθούν στην Αγγλική Γλώσσα χωρίς να 
απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά.

Απάντηση Ερώτημα 3: 
Είναι επιτρεπτό, ένα μέρος της προσφοράς (π.χ. ΑC φορτιστές) να υπερβαίνει τον 
αναφερόμενο επιμέρους προϋπολογισμό (π.χ. των ΑC φορτιστών), δεδομένου ότι το 
συνολικό ποσό της προσφοράς (άθροισμα για ΑC και DC φορτιστές) είναι μικρότερο ή 
ίσο του αντίστοιχου συνολικού προϋπολογισμού.

Απάντηση Ερώτημα 4:
(1) Η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη συμμετοχή στον 

διαγωνισμό αφορά τα μέλη της ομάδας έργου και μόνο, τα οποία θα πρέπει να 
διαθέτουν πανεπιστημιακές σπουδές στον τομέα της πληροφορικής – 
τηλεπικοινωνιών - ηλεκτρονικής. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα και αντίγραφα τίτλων 
σπουδών των μελών της ομάδας έργου, τα οποία θα αποδεικνύουν την κάλυψη 
αυτής της απαίτησης.

(2) Η ερώτηση έχει απαντηθεί ανωτέρω.
(3) Η ερώτηση έχει απαντηθεί ανωτέρω.

Απάντηση ερώτημα 5:
Η χωροθέτηση δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Απάντηση ερώτημα 6:
(1) Η χωροθέτηση των ΑC φορτιστών θα προκύψει κατά τη φάση εκπόνησης της 

μελέτης εφαρμογής.
(2) Στις υποχρεώσεις του αναδόχου δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή pillar για την 

εγκατάσταση  της κυψέλης του ΔΕΔΔΗΕ.

Απάντηση ερώτημα 7:
(1) Το λογισμικό μπορεί να φιλοξενηθεί στο G-Cloud. Ο Δήμος Αμαρουσίου θα 

εξασφαλίσει ότι η απαραίτητη υποδομή θα είναι διαθέσιμη στον ανάδοχο.
(2) Η εξασφάλιση της υποδομής αποτελεί ευθύνη του Δήμου Αμαρουσίου.
(3) Η υποδομή θα εξασφαλιστεί από τον Δήμο Αμαρουσίου, ο ανάδοχος δεν οφείλει 

να διαθέσει το HW για την εγκατάσταση του Λογισμικού σε χώρο του Δήμου ή 
σχετική Cloud υποδομή.

Απάντηση ερώτημα 8:
Είναι υποχρεωτική η υποστήριξη και των δύο εκδόσεων OCPP. 

Απάντηση ερώτημα 9: 
Επιβεβαιώνεται ότι ζητούνται δύο (2) Mode 4 Connectors εκ των οποίων o ένας (1) θα 
είναι τύπου CCS Type 2 και ο άλλος θα είναι τύπου CHAdeMO. Προς αποφυγή 
παρανοήσεων, διευκρινίζεται εκτός των δύο (2) αυτών connectors, απαιτείται και ένας 
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(1) ακόμα AC connector, συνεπώς οι φορτιστές θα διαθέτουν τρεις (3) connectors 
συνολικά.

Απάντηση ερώτημα 10:
Η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τους αρμόδιους Φορείς ή Αρχές, όσον 
αφορά στην εγκατάσταση και την ηλεκτροδότηση των φορτιστών, αποτελεί υποχρέωση 
του Δήμου Αμαρουσίου και δεν ανήκει στις υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Απάντηση ερώτημα 11:
Η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν αρκετό χρόνο για την 
προετοιμασία των προσφορών. Το αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. 

Απάντηση στο από 12-07-2022 έγγραφο διευκρινήσεων:

Όλα τα πρότυπα που ζητούνται στη διακήρυξη είναι υποχρεωτικό να πληρούνται, έτσι ώστε ο 
Δήμος Αμαρουσίου να έχει ελευθερία επιλογής τεχνολογιών έξυπνων καρτών στο μέλλον. 
Το NFC-F/FeliCa χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία αλλά και σε άλλες χώρες (π.χ. ΗΠΑ) και 
συνεπώς η κάλυψη της απαίτησης είναι υποχρεωτική. Όσον αφορά το NFC-V/ISO15693, αυτό 
χρησιμοποιείται για την ανάγνωση RFID tags από κινητά τηλέφωνα, κάτι που ο Δήμος 
Αμαρουσίου προτίθεται να εκμεταλλευτεί μελλοντικά, συνεπώς και αυτό είναι υποχρεωτικό».

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
         

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


