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Θέμα: Όροι διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για τη Διαχείριση υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου» 

 
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για το έργο 
«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου». Ο ανοιχτός διεθνής 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω. 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και ανάπτυξη των απαιτούμενων 

εφαρμογών λογισμικού, βάσει των προδιαγραφών του παρόντος Τεύχους 

Προκήρυξης , η προμήθεια και εγκατάσταση του  απαιτούμενου εξοπλισμού (υλικό 

και λογισμικό συστήματος), καθώς και της μελέτης εφαρμογής που το συνοδεύει.  

Αποτέλεσμα του έργου είναι η υλοποίηση και επιχειρησιακή λειτουργία ενός 

ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει τη παροχή 

«Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου».  

Το έργο αφορά στην δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες, οι οποίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου 

Αμαρουσίου. Ως υποδομές δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, 

υποδομές κοινής ωφέλειας (παιδικοί σταθμοί, βιβλιοθήκες), χώροι πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α. Στους πολίτες θα επιτρέπεται ο ακριβής προσδιορισμός 
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–μέσω συστήματος GIS- τυχών φθορών ή προβλημάτων και η προσωποποιημένη 

παρακολούθηση του αιτήματός του. 

Για τη παροχή των παραπάνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαιτείται η υλοποίηση 

πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

• Υποσύστημα γεωγραφικής υποβολής αιτημάτων πολιτών σχετικά με 

αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές δημόσιας χρήσης 

• Υποσύστημα προσωποποιημένης γεωγραφικής  ενημέρωσης σχετικά 

με προβλήματα / προγραμματισμένες εργασίες υποδομών 

• Υποσύστημα Υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων βάσει όσων 

καθορίζει ο Νόμος  3882/2010 βασισμένου σε ΕΛ/ΛΑΚ 

• Υποσύστημα καταγραφής δεδομένων υπαίθρου βασισμένων σε 

ΕΛ/ΛΑΚ 

• Υποσύστημα χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων και 

λογισμικού desktop  GIS βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ 

• Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης  

• Υποσύστημα Διαχείρισης Επικοινωνίας με SMS 

• Υποσύστημα Ελέγχου & Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Πινακίδων 

• Υποσύστημα Διαχείρισης Βλαβών  

• Υποσύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Εξωτερικών Εργασιών 

• Υποσύστημα Διαχείρισης Εξωτερικών Χώρων
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Συντομογραφίες 

• ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 

• ΕΣΠΑ  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

• ΕΠ  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

• ΟΔΕ   Ομάδα Διοίκησης Έργου 

• ΨΣ  Ψηφιακή Σύγκλιση 

• ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα 

• ΓΠΣ  Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα 

• GIS  Geographic Information System 

• ISO  International Organization for Standardization 

• WS  Web Services 

• ΥΓΕΠ Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών 

Ορισμοί διακήρυξης 

 
Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 

Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή O Δήμος Αμαρουσίου ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο 
τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη 
δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία 
του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις 
ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με 
αυτόν. 

Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που θα συσταθεί για την διενέργεια του 
Διαγωνισμού 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ 
υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και 
περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις 
με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Επίσημη γλώσσα του 
Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα 
Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής 
Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική 
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γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των 
διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια 
που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Κύριος του Έργου Ο Δήμος Αμαρουσίου 

Προϋπολογισμός 
Έργου 

Διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννιά ΕΥΡΩ 
(296.419,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, ήτοι 
τρακόσες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε 
και τριάντα επτά λεπτά (364.595,37 €). 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου ως Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  
α. τη Σύμβαση,  
β. τη Διακήρυξη,  
γ. την Προσφορά του Αναδόχου.  

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). 

Φορέας Λειτουργίας Δήμος Αμαρουσίου 

Φορέας Υλοποίησης Δήμος Αμαρουσίου 
 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στην συνέχεια: 
 
Αναθέτουσα Αρχή 
Ο Δήμος Αμαρουσίου που εδρεύει στο Μαρούσι (ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ, 
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24), το οποίο σύμφωνα με το υπ’ Αριθμ 35 Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Αμαρουσίου στις 12/10/2012 προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  
 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ).  
Το Αρμόδιο Συλλογικό Όργανο που θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο 
πλαίσιο του Παρόντος Διαγωνισμού 
 
Αρμόδιος Διενέργειας Διαγωνισμού 
Ο Δ. Αμίτσης που παρέχει σχετικές με τον διαγωνισμό πληροφορίες (τηλ. 213 2038335., 
fax 210 6146421, email: amidim@maroussi.gr) 
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Προκήρυξη  
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, το Μέρος Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ, το Παράρτημα Ι: Πίνακες 
Συμμόρφωσης και το Παράρτημα ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 
 
Έργο 
Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, βασικού λογισμικού και λογισμικού 
εφαρμογών καθώς και η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και εισαγωγής 
δεδομένων και παροχή υπηρεσιών συντήρησης, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β της 
παρούσας Διακήρυξης. 
 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ομάδα Προσώπων συμμετέχει στον 
Διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό την σύναψη σύμβασης με την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο 
τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε 
περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
 
Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
φαξ κλπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 
 
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 
 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου 
στον Ανάδοχο. 
 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
προκηρυσσόμενου Έργου πληροφορικής.  
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Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 
Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να 
εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή 
και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την 
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 
Παραδοτέων του Έργου. 

 

A1 Περιβάλλον του Έργου 

A1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

Σήμερα ο πολίτης νιώθει αποκομμένος από τη δημόσια διοίκηση πιστεύοντας ότι δεν έχει 
καμία δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά, και παρέμβασης πάνω στα θέματα καθημερινής 
λειτουργίας του Δήμου. Το γεγονός αυξάνει τη δυσπιστία και την απόσταση μεταξύ 
πολιτών και δημοτικής αρχής. Ο πολίτης διαρκώς απομακρύνεται και δεν συμμετέχει, 
θεωρώντας ανούσια και άσκοπη την όποια παρέμβασή του. Με αυτό τον τρόπο όμως ο 
Δήμος «αποκόπτεται» από τις ζωτικότερες δυνάμεις του, που είναι οι πολίτες του με 
συνέπεια να μην μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο που του έχει ανατεθεί. 
 
Ειδικότερα στα θέματα αξιοποίησης των υποδομών του Δήμου παρατηρείται πολύ συχνά 
η απαξίωση έργων, η κατασκευή των οποίων είχε κοστίσει στο παρελθόν αρκετά δημοτικά 
κονδύλια. Επίσης συχνό είναι το φαινόμενο ο πολίτης να περιπλέκεται σε δαιδαλώδεις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αιτημάτων του που 
άπτονται της καλής λειτουργίας των υποδομών του δήμου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
αντιμετωπίζει ακόμα και την αδιαφορία των αρμοδίων υπαλλήλων, νιώθοντας 
«αδύναμος» μπροστά στην δημοτική διοίκηση. 
 
Οι υπηρεσίες του Δήμου πολλές φορές αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληθώρα των 
αιτημάτων των πολιτών. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως σε 4 παράγοντες: 
 

1. Ο πολίτης δεν γνωρίζει που πρέπει να απευθυνθεί για την διατύπωση του 
προβλήματος/ πρότασης σχετικά με τις υποδομές του Δήμου, με αποτέλεσμα να 
απευθύνεται κάθε φορά και σε διαφορετική υπηρεσία. Το γεγονός αυτό είτε οδηγεί 
στη συσσώρευση αιτημάτων σε αναρμόδιες υπηρεσίες, είτε την ταλαιπωρία του 
πολίτης που προσπαθεί να βρει άκρη στον «λαβύρινθο» του δήμου. 

2. Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που να επιτρέπουν την σωστή αξιολόγηση 
και ιεράρχηση των αιτημάτων, και την παρακολούθηση των «ανοικτών» εργασιών. 
Συνέπεια αυτού αποτελεί το χάσιμο πολύτιμου χρόνου των υπαλλήλων του δήμου 
να βρουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την διεκπεραίωση των εργασιών. 
Παράλληλα δεν αποκλείεται και η παράβλεψη επειγουσών εργασιών με 
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αποτέλεσμα να έρχονται συχνά σε ένταση οι πολίτες με τους υπαλλήλους του 
Δήμου 

3. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου του βαθμού 
διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ενός 
αντικειμενικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των αιτημάτων.  

4. Στον όγκο της διαχείρισης των εργασιών από τα αιτήματα των πολιτών, θα πρέπει 
να προστεθούν και οι πάγιες- περιοδικές εργασίες υποστήριξης των υποδομών του 
Δήμου [π.χ. προληπτικές συντηρήσεις (οχήματα, λέβητες κλπ), προληπτικοί 
έλεγχοι επικινδυνότητας εγκαταστάσεων (πάρκα, παιδικές χαρές), περιοδικές 
εργασίες (κλαδέματα, βαψίματα κλπ). Το γεγονός αυτό αυξάνει δραματικά την 
πολυπλοκότητα της διαχείρισης του συνόλου των εργασιών με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται καθυστερήσεις ή ακόμα και αδυναμίας στην διεκπεραίωσή τους. 

 

A1.1.1   Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας 

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ως ΑΠΟΣΤΟΛΗ του να υπηρετεί με αξιόπιστο και φιλικό τρόπο 
τους πολίτες, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, άμεσα και σύντομα, με 
εντιμότητα, με όρους απόλυτης διαφάνειας και σεβασμού των νομικών προϋποθέσεων, 
εισάγοντας παράλληλα νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος 
τόσο για αυτόν, όσο και για τους πολίτες, χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις 
τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού του. 
 
Γιατί το ΟΡΑΜΑ της δημοτικής αρχής και του Δήμου για την πόλη του Αμαρουσίου είναι: 
 

• η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, 

• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 

• η προστασία με συγκεκριμένα μέτρα και η ανάπτυξη του περιβάλλοντος, 

• ο ενεργειακός προγραμματισμός, 

• η οικονομική ανάπτυξη της πόλης, και 

• η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη του Αμαρουσίου ως κομβικού προορισμού για 

• επιχειρηματική δραστηριότητα, για τουρισμό, για συμμετοχή στις πολιτιστικές του 

• εκδηλώσεις, για δραστηριοποίηση στις αθλητικές του διοργανώσεις, αλλά και για 

• αναψυχή. 
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A1.2  Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 

1.2.1  Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

O Δήμος διαθέτει υποδομή γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος της οικογένειας 
προϊόντων ArcGIS 9 (ArcGIS Server Enterprise Standard 9, ArcGIS 3D Analyst Extension 
,ArcGIS 9 ArcEditor) της εταιρείας ESRI. Η πλατφόρμα ArcGIS θα βρίσκεται στην διάθεση 
του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου και η βάση δεδομένων της θα χρησιμοποιηθεί 
για τις ανάγκες του νέου συστήματος που θα δημιουργηθεί. Σε κάθε περίπτωση ο 
ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το σύστημα θα παρέχει 
χαρτογραφικά/γεωγραφικά δεδομένα σε μορφή η οποία να είναι συμβατή με τον 
διαδικτυακό τόπο http://www.geodata.gov.gr ώστε να διευκολύνει την ενσωμάτωση τους 
σε αυτόν. Επιπλέον, τα δεδομένα θα πρέπει να βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο ως 
διαδικτυακή υπηρεσία διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του έργου. 
 
Στο Δημαρχείο υπάρχει κατάλληλος χώρος (Server Room) και rack για την φιλοξενία του 
εξοπλισμού του έργου. Το κτίριο γενικότερα υποστηρίζεται από ηλεκτροζεύγος. 
  
Σε όλο το κτίριο, ανά όροφο, υπάρχει δομημένη καλωδίωση κατηγορίας 5e με δύο 
απολήξεις σε κάθε θέση εργασίας (data+voice). Μεταξύ του server room και των 3+1 
ορόφων υπάρχουν από 2 ζεύγη οπτικών ινών και 10 καλώδια UTP. 
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Oπτικές ίνες υπάρχουν σε κάποια κτίρια, σχολεία κλπ της πόλης οι οποίες, με κάποιες 
τροποποιήσεις-επεκτάσεις, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια του έργου (π.χ 
για τη διασύνδεση των infokiosks ή άλλες αποκεντρωμένες υπηρεσίες). 
Ο τερματισμός των ινών γίνεται με convertors από μονότροπη ίνα σε χαλκό και 
αντίστροφα. 
 
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχεται μέσω του δικτύου Σύζευξις (Εθνικό Δίκτυο 
Δημόσιας Διοίκησης) με ταχύτητα 6Mbps. Υπάρχει προοπτική αύξησης της ταχύτητας 
πρόσβασης στα 34Mbps μέσω του έργου Σύζευξις ΙΙ που προετοιμάζεται. 
Για την ασφάλεια του εσωτερικού δικτύου, πέραν από τις υποδομές ασφαλείας του 
Σύζευξις, υπάρχει εξελιγμένο firewall (σε hardware) καθώς και κεντρικό σύστημα antivirus. 
 
Υπάρχει κεντρικός server με Active Directory για την πιστοποίηση των χρηστών ενώ 
διάφοροι άλλοι servers εξυπηρετούν τις υπόλοιπες ανάγκες (File server, SQL server, IIS 
server, Exchange server, GIS servers κλπ). Ολα αυτά λειτουργούν σε περιβάλλον 
windows (2003 server). 
 
Στο τμήμα της τηλεφωνίας το Δημαρχείο διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο τύπου Siemens 
Realities DX v.6 με δυνατότητα 400 εσωτερικών και 2 εξωτερικές γραμμές PRI-ISDN 
(2x30 κανάλια) τις οποίες μας παρέχει το Σύζευξις. 
Υπάρχει επίσης το 5ψήφιο 15321 (για τη λήψη αιτημάτων-παραπόνων των δημοτών) το 
οποίο στηρίζεται σε 2 απλές γραμμές ISDN (4 κανάλια) που είναι επίσης συνδεδεμένες 
στο ΤΚ. Οι σχετικές εισερχόμενες κλήσεις εκδηλώνονται στα 8 εσωτερικά τηλέφωνα της 
υπηρεσίας "Γραμμή Δημότη" η οποία προωθεί κατάλληλα όλα τα αιτήματα στις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 
 
Σε κάποιους από τους χώρους του Δημαρχείου λειτουργεί εσωτερικό δίκτυο ασύρματης 
πρόσβασης (WiFi). 
 
Οι περισσότερες από τις εξωτερικές υπηρεσίες του Δήμου που στεγάζονται σε 
διαφορετικά κτίρια έχουν αυτόνομα μικρά τοπικά δίκτυα. Σε κάποιες υπάρχει και server 
(windows 2003). Για τη σύνδεση με το διαδίκτυο συνήθως χρησιμοποιούν γραμμές DSL 
από τον ΟΤΕ ενώ μόνο 2 από αυτές έχουν απευθείας σύνδεση με το Δημαρχείο μέσω 
οπτικών ινών. 
 

A2  Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Α2.1 Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για 
τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον 
Δήμο Αμαρουσίου» στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ», 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής» και ειδικότερα της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών 
Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου». 
 

ΑΔΑ: Β42ΑΩΨ9-ΖΨ1



 10

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και ανάπτυξη των απαιτούμενων εφαρμογών 
λογισμικού, βάσει των προδιαγραφών του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης , η προμήθεια 
και εγκατάσταση του  απαιτούμενου εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό συστήματος), καθώς 
και της μελέτης εφαρμογής που το συνοδεύει. Επιπλέον προβλέπεται η παροχή 
υπηρεσιών,  εκπαίδευσης πιλοτικής λειτουργίας και εγγύησης – υποστήριξης καλής 
λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται από το Έργο, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην εποχή χρήσης του συστήματος και η καλή 
λειτουργία του τελευταίου κάτω από πραγματικές συνθήκες χρήσης. 
 
Αποτέλεσμα του έργου είναι η υλοποίηση και επιχειρησιακή λειτουργία ενός 
ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει τη παροχή 
«Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για τη 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου».  
 
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για υποσύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 
 
Σύμφωνα με το Νόμο 3979/2011, κάθε φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει πριν από την 
προμήθεια, αναβάθμιση ή επικαιροποίηση λογισμικού, υποδομών, πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστημάτων και εν γένει ΤΠΕ να εξετάζει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο 
τη διαθεσιμότητά τους στον ίδιο φορέα ή σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και τη 
δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο υπό την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απορρήτων 
που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Κατά την προμήθεια, αναβάθμιση ή 
επικαιροποίηση λογισμικού, υποδομών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 
και εν γένει ΤΠΕ κάθε φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει να αιτιολογεί ρητά και ειδικά την 
έλλειψη της δυνατότητας αξιοποίησης αντίστοιχων διαθέσιμων υποδομών και 
συστημάτων στον ίδιο ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα. 
 
Στα πλάισια αυτά το προϊόν λογισμικού που παραδίδεται από τον ανάδοχο δια του  
παρόντος έργου  υποχρεούται να  περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα και την αναγκαία 
τεκμηρίωση, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης. Η σχετική σύμβαση θα  
προβλέπει, επίσης, ότι το προϊόν λογισμικού παραδίδεται στον Δήμο τομέα με όρους 
ώστε ο Δήμος να μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος λογισμικού, να 
το προσαρμόζει στις ανάγκες του, να αναδιανέμει αντίγραφα αυτού για οποιονδήποτε 
σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, να βελτιώνει και 
να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του προϊόντος λογισμικού 
που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η διανομή, 
δημοσίευση και διάθεση του προϊόντος λογισμικού και των βελτιώσεών του δυσχεραίνει 
την εκτέλεση της αποστολής και την άσκηση αρμοδιοτήτων του οικείου φορέα του 
δημόσιου τομέα ή προσκρούει στην προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων που 
προβλέπονται από τον νόμο. Το σύνολο του λογισμικού που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος 
για το Δήμο Αμαρουσίου, περιλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, της τεκμηρίωσης, 
δοκιμαστικών αρχείων, κτλ, θα πρέπει να προσφερθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή με 
άδεια που θα της επιτρέπει: (α) να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού, (β) να το 
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προσαρμόζει στις ανάγκες της, (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα του λογισμικού για 
οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, (δ) να βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει 
με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του προϊόντος λογισμικού που έχει επιφέρει σε 
οποιονδήποτε. Για το λόγο αυτό ζητείται η ΥΔ σύμφωνα με το Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 που 
να αναφέρει ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της κάθε 
εταιρείας τη συμφωνία/ συμμόρφωση με τα παραπάνω επί ποινής αποκλεισμού » 
 

A2.2  Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η επιχειρησιακή λειτουργία του λογισμικού στο Δήμο θα παρέχει σημαντικά οφέλη στους 
πολίτες και στις εμπλεκόμενες Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα των 
Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Μηχανολογικού Εξοπλισμού & 
Καθαριότητας, Πρασίνου & Περιβάλλοντος καθώς και του Γραφείου Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας. 
 
Η σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου αφορά την υλοποίηση συνόλου δράσεων 
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το Πολίτη που θα διαλειτουργούν με τις υφιστάμενες 
υποδομές (λογισμικού και εξοπλισμού). 
 

A2.3  Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Σήμερα ο πολίτης νιώθει αποκομμένος από τη δημόσια διοίκηση πιστεύοντας ότι δεν έχει 
καμία δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά, και παρέμβασης πάνω στα θέματα καθημερινής 
λειτουργίας του δήμου. Το γεγονός αυξάνει τη δυσπιστία και την απόσταση μεταξύ 
πολιτών και δημοτικής αρχής. Ο πολίτης διαρκώς απομακρύνεται και δεν συμμετέχει, 
θεωρώντας ανούσια και άσκοπη την όποια παρέμβασή του. Με αυτό τον τρόπο όμως ο 
δήμος «αποκόπτεται» από τις ζωτικότερες δυνάμεις του, που είναι οι πολίτες του με 
συνέπεια να μην μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο που του έχει ανατεθεί. 

Ειδικότερα στα θέματα αξιοποίησης των υποδομών του δήμου παρατηρείται πολύ συχνά 
η απαξίωση έργων, η κατασκευή των οποίων είχε κοστίσει στο παρελθόν αρκετά δημοτικά 
κονδύλια. Επίσης συχνό είναι το φαινόμενο ο πολίτης να περιπλέκεται σε δαιδαλώδεις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αιτημάτων του που 
άπτονται της καλής λειτουργίας των υποδομών του δήμου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
αντιμετωπίζει ακόμα και την αδιαφορία των αρμοδίων υπαλλήλων, νιώθοντας 
«αδύναμος» μπροστά στην δημοτική διοίκηση. 
 

Η επιχειρησιακή λειτουργία του λογισμικού στο Δήμο θα παρέχει σημαντικά οφέλη στους 
πολίτες και στις εμπλεκόμενες Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα των 
Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Μηχανολογικού Εξοπλισμού & 
Καθαριότητας, Πρασίνου & Περιβάλλοντος καθώς και του Γραφείου Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας. 
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Ειδικότερα οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες συμβάλλουν: 

 Στην άμεση ενημέρωση των δημοτών σχετικά με προγραμματισμένες εργασίες 
υποδομών ή έκτακτα προβλήματα 

 στην διαρκή, έγκαιρη και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών η οποία επιτυγχάνεται με 
τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης του Δήμου στα αιτήματα τους με ταυτόχρονη 
τη μείωση των επισκέψεων του κοινού στον Δήμο για αιτήματα ή παράπονα, 

 στη βελτίωση της εικόνας του Δήμου προς τους πολίτες μέσα από τη παροχή ενός 
αξιόπιστου και αποτελεσματικού καναλιού κοινοποίησης και εξυπηρέτησης των 
αιτημάτων τους, 

Οι στόχοι του παρόντος έργου συνοψίζονται στους: 

1. Τεκμηρίωση των εγκαταστάσεων – υποδομών του δήμου. 

2. Προσέλκυση των δημοτών για συμμετοχή στις νέες διαδικασίες 

3. Δραματική επιτάχυνση στη διαδικασία ανεύρεσης πληροφοριών για την 
διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με τις υποδομές του δήμου. 

4. Αντικειμενικοποίηση του μηχανισμού λήψης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων των 
πολιτών, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην μείωση των «τριβών» με τους 
δημοτικούς υπαλλήλους, μειώνοντας την ένταση της καθημερινής δουλειάς και 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα. 

5. Μείωση της γραφειοκρατίας – απλοποίηση καθημερινής εργασίας. 

6. Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και παρακολούθησης, γεγονός που θα εξαλείψει 
φαινόμενα «αστοχιών», ενώ θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό της ομάδας των 
δημοτικών υπαλλήλων. 

7. Τυποποίηση του τρόπου παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των «πάγιων 
εργασιών» που εκτελούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. (πχ. Το σύστημα θα 
«δημιουργεί» αυτόματα εργασίες όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου χωρίς να 
χρειάζεται κανένας υπάλληλος να το θυμάται). 

8. Στον καλύτερο προγραμματισμό των υπηρεσιών του Δήμου. 

9. Στην πλήρη και ακριβή απογραφή και τεκμηρίωσή των παγίων και υποδομών 
δημοσίας χρήσης του Δήμου, με σκοπό την προστασία και τη βιώσιμη αξιοποίησή 
τους. 

10. Στη λήψη αποφάσεων προγραμματισμού των τακτικών εργασιών του Δήμου και 
στρατηγικού σχεδιασμού παρέχοντας πληροφορίες για το ιστορικό και την τρέχουσα 
κατάσταση, στατιστικά στοιχεία και δυνατότητες πρόβλεψης. 
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A3  Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

A3.1  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Το έργο αφορά στην δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι 
οποίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου Αμαρουσίου. Ως 
υποδομές δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, υποδομές κοινής 
ωφέλειας (παιδικοί σταθμοί, βιβλιοθήκες), χώροι πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α. 

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω του έργου είναι: 

 Υποβολή Αιτημάτων Πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές 
δημόσιας χρήσης 

 Προσωποποιημένη Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα / προγραμματισμένες 
εργασίες υποδομών 

 Δημιουργία υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων βάσει όσων καθορίζει ο Νόμος  
3882/2010 
 

Αναλυτικότερα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, το επίπεδο ψηφιακής ολοκλήρωσής του και 
τα κανάλια παροχής τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α Τίτλος 
Επίπεδο 
Ολοκλήρωσης 

Κανάλια Παροχής 
της Υπηρεσίας 

1 

Υποβολή Αιτήματος 
Αποκατάστασης 
Βλάβης/ Επισήμανση 
Βλάβης 4 

Web, sms, 
τηλέφωνο, infokiosk 

2 

Ενημέρωση σχετικά με 
προγραμματισμένες 
εργασίες υποδομών ή 
έκτακτα προβλήματα 5 

Web, sms, 
τηλέφωνο, infokiosk, 
πινακίδα 

 

Για τη παροχή των παραπάνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαιτείται η υλοποίηση 
πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: 

 

 Υποσύστημα γεωγραφικής υποβολής αιτημάτων πολιτών σχετικά με αποκατάσταση 
βλαβών σε υποδομές δημόσιας χρήσης 

 Υποσύστημα προσωποποιημένης γεωγραφικής  ενημέρωσης σχετικά με 
προβλήματα / προγραμματισμένες εργασίες υποδομών 

 Υποσύστημα Υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων βάσει όσων καθορίζει ο Νόμος  
3882/2010 βασισμένου σε ΕΛ/ΛΑΚ 
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 Υποσύστημα καταγραφής δεδομένων υπαίθρου βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ 

 Υποσύστημα χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων και λογισμικού desktop 
GIS βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ 

 Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης  

 Υποσύστημα Διαχείρισης Επικοινωνίας με SMS 

 Υποσύστημα Ελέγχου & Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Πινακίδων 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Βλαβών  

 

A3.2  Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

A3.2.1   Αρχιτεκτονική 

Η κεντρική εφαρμογή θα είναι αποθηκευμένη σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή στον οποίο οι 
χρήστες θα έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του 
συστήματος προτείνεται αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, η οποία περιλαμβάνει τρία λογικά 
επίπεδα (tiers): 

 Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση 
δεδομένων. 

 Το επίπεδο εφαρμογών (application tier), που ενσωματώνει τη λογική των 
εφαρμογών (business logic) δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business 
rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής 

 Το επίπεδο χρηστών (client tier), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό 
χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων. 

Σύμφωνα με το παραπάνω : 

 Τα δεδομένα της εφαρμογής θα οργανώνονται χωριστά. Για την αποδοτικότερη 
οργάνωση απαιτείται η χρήση συστήματος διαχείρισης σχεσιακής βάσης 
δεδομένων. Τα χωρικά δεδομένα θα είναι αποθηκευμένα σε νέα χωρικά 
ενεργοποιημένη βάση δεδομένων που θα προσφέρει ο ανάδοχος στα πλαίσια του 
παρόντος έργου. Η βάση αυτή θα είναι βασισμένη σε ΕΛ/ΛΑΚ, θα συνδεθεί με την 
υπαρχουσα υποδομή και σε αυτήν θα μεταφερθούν μόνον όσα δεδομένα 
γεωγραφικά σχετίζονται με το παρόν έργο καθώς επίσης και όσα θα διαχέονται με 
βάσει την υποδομή γεωχωρικών δεδομένων που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του 
νόμου 3882. Η σύνδεση της με την υπάρχουσα υποδομή δεν θα είναι δυναμική. 

 Τα λογισμικά που θα προσφερθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου για τις 
desktop GIS εφαρμογές και εφαρμογές πεδίου θα είναι ΕΛ/ΛΑΚ και θα συνδέονται 
με την υπάρχουσα υποδομή σε επίπεδο αρχείο .shp 
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 Για την διάθεση της εφαρμογής στο διαδίκτυο απαιτείται η χρήση εξυπηρετητή 
διαδικτύου και εφαρμογών. 

 Για αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος απαιτείται οι δύο παραπάνω 
λειτουργικές ενότητες να λειτουργούν σε διαφορετικό εξυπηρετητή. 

 Επιπρόσθετα, για την εξυπηρέτηση κλήσεων απαιτείται ειδικό λογισμικό 
εξυπηρέτησης κλήσεων (IVR), το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί στον IVR 
server. 

 Τέλος για την μαζική αποστολή μηνυμάτων sms απαιτείται ξεχωριστός 
εξυπηρετητής ο οποίος είναι επιφορτισμένος μόνο με την συγκεκριμένη 
λειτουργικότητα.  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της Αρχιτεκτονικής, που θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
στην πρόταση του αναδόχου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον: 

o Θέματα ολοκλήρωσης των διακριτών υποσυστημάτων σε ένα νέο 
ολοκληρωμένο πληροφοριακό  σύστημα. 

o Η διαλειτουργικότητα των νέων υποσυστημάτων, με το υπάρχον σύστημα 
Γεωγραφικών δεδομένων του Δήμου.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει 
στην προσφορά του τον τρόπο διασύνδεσης. 

o Η οργάνωση, αποθήκευση και διαχείριση των  δεδομένων του νέου 
συστήματος 

o Θέματα απόδοσης και ασφάλειας του συστήματος 

o Θέματα φυσικής υλοποίησης της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής στον υπό 
προμήθεια εξοπλισμό. 

Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω δικτύου με χρήση οποιουδήποτε 
web browser. Επιπροσθέτως, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δύο infokiosks τα οποία 
θα είναι εγκατεστημένα σε κεντρική περιοχή του Δήμου (πχ στα ΚΕΠ και στο Δημαρχείο) 
και θα έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή. 

Εναλλακτικά, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου ή μέσω sms.  

Τέλος, μέσω τεσσάρων φωτεινών πινακίδων, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κεντρικά 
σημεία του Δήμου, οι ποίτες θα ενημερώνονται σχετικά με προβλήματα ή 
προγραμματισμένες εργασίες σε υποδομές του Δήμου. 

A3.2.2   Εξοπλισμός 

Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται ο παρακάτω υποστηρικτικός εξοπλισμός: 

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

1 Εξυπηρετητές στην κεντρική υπηρεσία τεμάχια 2 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

(web-application, database) με OS 

2 Router  τεμάχια 1 
3 Firewall τεμάχια 1 
4 UPS τεμάχια 1 
6 Προσωπικοί Η/Υ τεμάχια 2 
8 Πινακίδες Ανακοινώσεων τεμάχια 4 
9. Infokiosk τεμάχια 2 
10. PDA τεμάχια 20 

 
 
Το σύστημα θα θωρακίζεται από ισχυρότατο σύστημα ασφάλειας το οποίο θα εγγυάται 
την εμπιστευτικότητα (confidentiality) και την ακεραιότητα (integrity) της μεταδιδόμενης 
πληροφορίας μέσω χρήσης αξιόπιστων τεχνολογιών κρυπτογράφησης δεδομένων, την 
ακεραιότητα, την πιστοποίηση (authentication) των χρηστών των υπηρεσιών μέσω 
αξιόπιστων πρωτοκόλλων και μηχανισμών πιστοποίησης και την εξασφάλιση της μη 
απάρνησης (non repudiation) της αποστολής ή παραλαβής πληροφορίας μέσω χρήσης 
προηγμένων και αξιόπιστων τεχνικών. 
 
Επιπρόσθετα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο 
WAI για ΑμΕΑ και συνεπώς θα είναι προσβάσιμες από το σύνολο των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες. 
 
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω τεμαχίων στις οποίες πρέπει να 
συμμορφώνεται η προτεινόμενη από τον Ανάδοχο λύση παρουσιάζονται στους πίνακες 
συμμόρφωσης. 
 

A3.2.3   Λογισμικό Συστημάτων & Πλατφορμών 

Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτείται το παρακάτω υποστηρικτικό λογισμικό: 

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

1 
Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων 
Δεδομένων και εφαρμογών 

τεμάχια 
1 

2 Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή τεμάχια 2 
3 Antivirus Εξυπηρετητών τεμάχια 2 
4 Υποσύστημα Διαχείρισης SMS τεμάχια 1 
5 Λογισμικό Διαχείρισης Πινακίδων τεμάχια 1 
7 Λογισμικό διαχείρισης παγίων τεμάχια 1 
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Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

8 

Σύστημα Διαχείρισης Χωρικά 
Ενεργοποιημένης Σχεσιακής Βάσης 
Δεδομένων 

Τεμάχια 

300 
9 Desktop GIS Τεμάχια 300 
10 Mobile GIS Τεμάχια 300 
11 Λογισμικό για την δημιουργία ΥΓΕΠ Τεμάχια 300 

 
Ο διαδικτυακός τόπος που θα δημιουργηθεί από το σύνολο των εφαρμογών θα πρέπει να 
συμμορφώνεται κατ’ ελάχιστον με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. 

 

A3.3  Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) 

Το σύνολο των υπηρεσιών του συστήματος αναμένεται ότι θα παρέχεται στους πολίτες 
κυρίως μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα από τον ιστότοπο στον  οποίο θα 
φιλοξενηθούν. Το πληροφοριακό σύστημα θα είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους 
μέσα από την υπάρχουσα διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αμαρουσίου με την μορφή micro 
site. Η διαχείριση χρηστών/ καθορισμός δικαιωμάτων κρίνεται σκόπιμο για λόγους 
ομοιογένειας των υπηρεσιών που παρέχει ο δήμος να υλοποιηθεί μέσω της υπάρχουσας 
δομής. 

 
Στους πολίτες θα επιτρέπεται ο ακριβής γεωγραφικός προσδιορισμός - μέσω συστήματος 
GIS – τυχών φθορών ή προβλημάτων και η προσωποποιημένη παρακολούθηση του 
αιτήματός τους. 

 

A3.3.1   Ομάδες χρηστών  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που θα παρέχει το ζητούμενο πληροφοριακό  σύστημα θα 
πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η κάθε ομάδα 
χρηστών θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το πληροφοριακό σύστημα αλλά και 
διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε αυτό.  

Το σύνολο των χρηστών χωρίζεται σε 2 βασικές κατηγορίες  

 Εσωτερικοί χρήστες, οι οποίοι είναι Εργαζόμενοι του Δήμου και Διαχειριστές του 
Συστήματος,  

 Εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι είναι Πολίτες της περιοχής του Δήμου 
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Πρώτη ομάδα χρηστών είναι ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου. Το προσωπικό του 
Δήμου θα είναι ο βασικός χρήστης συγκεκριμένων λειτουργιών του πληροφοριακού 
συστήματος. Μέσω αυτών των εφαρμογών οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Δήμου θα 
έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τις εργασίες τους µε μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα. 
Στο πλαίσιο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες τους για: 

 Ευέλικτη διαχείριση της καταχωρημένης πληροφορίας σε επίπεδο αναζήτησης και 
διάθεσης αυτής στους πολίτες  

 Αποτελεσματική διαχείριση των Αιτημάτων των Πολιτών κλπ. 

 Βελτίωση στην επικοινωνία µε τους πολίτες για τα θέματα που αφορούν το 
αντικείμενο του έργου 

 Εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου 

 Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτημάτων των πολιτών και αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης των υποδομών 
δημόσιας χρήσης 

Δεύτερη ομάδα χρηστών είναι οι Διαχειριστές του Συστήματος. Το προσωπικό αυτό θα 
έχει τη γενικότερη ευθύνη διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι 
θα έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό προβλημάτων, δυσλειτουργιών, καθυστερήσεων 
στους χρόνους ανταπόκρισης. Οι Διαχειριστές του Συστήματος θα διαχειρίζονται το 
Σύστημα τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο (διαρκής ενημέρωση μέσω των διαθέσιμων 
καναλιών επικοινωνίας σε σχέση με προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και 
έκτακτα προβλήματα, έλεγχος ορθότητας περιεχομένου και παροχής των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών) όσο και σε τεχνικό επίπεδο (έλεγχος ορθής λειτουργίας του Συστήματος, 
παροχή συνεχούς πρόσβασης των χρηστών στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Συστήματος 
κ.α.) 

Τρίτη ομάδα χρηστών είναι οι πολίτες, οι οποίοι είναι και η βασική ομάδα αποδεκτών των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι πολίτες θα μπορούν, µέσω 
διαδικτύου, Τηλεφώνου (Σταθερού και Κινητού),  Σταθμών Πληροφόρησης και 
Ηλεκτρονικών Πινακίδων, να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να παρέχει 
τη δυνατότητα για: 

 Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για προγραμματισμένες εργασίες και έκτακτα 
συμβάντα 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

 Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών 

 24ώρη εξυπηρέτηση 7 ημέρες την εβδομάδα των πολιτών 
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A3.3.2   Διεπαφή του συστήματος 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να ενσωματώσει τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα 
πλαίσια του έργου στην υπάρχουσα ιστοσελίδα του δήμου ως micro site (Υποσύστημα 
Διαδικτυακής Πύλης). Η διαδικτυακή πύλη θα αποτελεί το κεντρικό σημείο διεπαφής των 
χρηστών με το Πληροφοριακό Σύστημα. Κάθε διαδικασία θα σχεδιάζεται, θα ξεκινάει, θα 
διεκπεραιώνεται και θα καταγράφεται μέσα από την Πύλη του συστήματος με ενιαίο, 
αποδοτικό και ασφαλή τρόπο. To micro site θα ολοκληρώνει σε ένα ενιαίο λειτουργικό 
περιβάλλον το σύνολο των υπόλοιπων υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος. 
Η διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αμαρουσίου έχει υλοποιηθεί με τεχνολογίες .NET και 
χρησιμοποιεί τον εξυπηρετητή διαδικτύου IIS. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει το 
σχεδιαστικό πρότυπο της πύλης κατά τον δημιουργικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος 
διεπαφής του συστήματος καθώς και να ενσωματώσει τις εφαρμογές σε νέα κατηγορία 
της κυρίως πύλης. Η πρόσβαση συγκεκριμένης ομάδας χρηστών στο σύστημα θα 
πραγματοποιείται μέσω του υπάρχοντος μηχανισμού πιστοποίησης και κάθε χρήστης θα 
έχει πρόσβαση στις εφαρμογές των αρμοδιοτήτων του και στις υπηρεσίες που τον 
αφορούν. Κατά την έναρξη της υλοποίησης του έργου ο δήμος είναι υποχρεωμένος να 
παραδώσει στον ανάδοχο την σχετική τεκμηρίωση του συστήματος της διαδικτυακής 
πύλης. 
 

Όλες οι υπηρεσίες θα προσφέρονται μέσω του micro site της Διαδικτυακής Πύλης από την 
οποία οι διασυνδεδεμένοι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν την υπηρεσία που 
επιθυμούν. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι: 

 Υποβολή Αιτημάτων Πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές 
δημόσιας χρήσης 

 Προσωποποιημένη Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα και  προγραμματισμένες 
εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης υποδομών 

 

To micro site θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά και λειτουργίες που να επιτρέπουν: 

 Τη διαχείριση χρηστών. Μέσω της διαχείρισης χρηστών, θα παρέχεται 
ομοιογενής και ενοποιημένος μηχανισμός διαχείρισης των χρηστών και των ρόλων. 
Οι χρήστες του συστήματος θα έχουν τη δυνατότητα εισόδου μέσω κατάλληλης 
διάταξης πιστοποίησης (καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή όνομα 
χρήστη/μυστικός κωδικός). Οι χρήστες διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες οι 
οποίες μπορεί και να διακρίνονται σε υποκατηγορίες (ή ρόλους). Αυτές είναι: 

 Ανώνυμοι Χρήστες με πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό 
 Εγγεγραμμένοι Χρήστες με πρόσβαση στις ειδικές υπηρεσίες του συστήματος 

(πύλη, πληροφόρηση μέσω sms) 
 Διαχειριστές με πρόσβαση στο υποσύστημα διαχείρισης 

 Την διαχείριση αιτημάτων και ροής εργασιών. Μέσω της διαχείρισης των 
αιτημάτων θα γίνεται η υποδοχή, χρέωση και δρομολόγηση των αιτημάτων των 

ΑΔΑ: Β42ΑΩΨ9-ΖΨ1



 20

πολιτών. Μέσω της διαχείρισης ροής εργασιών θα γίνεται η έναρξη αλλά και ο 
προγραμματισμός των  αντίστοιχων επιχειρησιακών διαδικασιών που αφορούν την 
αποκατάσταση προβλημάτων αλλά και προγραμματισμένες διαδικασίες 
συντήρησης. Επιπλέον θα γίνεται δυνατή παρακολούθηση της κατάστασης των 
υποβαλλόμενων αιτημάτων με ταυτόχρονη ενημέρωση του πολίτη αλλά και των 
εμπλεκόμενων στελεχών του δήμου. Θα παρέχονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες 
δυνατότητες: 

 Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης της υπηρεσίας στην οποία χρεώνεται 
ανά αίτημα , στοιχεία υπεύθυνου υπαλλήλου της Υπηρεσίας, ημερομηνία 
χρέωσης, ημερομηνία περάτωσης 

 Δυνατότητα διαδοχικής προώθησης ενός αιτήματος σε περισσότερες 
υπηρεσίες (υπαλλήλους) εφόσον το συγκεκριμένο αίτημα ικανοποιείται σε 
πολλαπλά στάδια και/ή από διαφορετικές υπηρεσίες.  

 Δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών όπου θα 
περιγράφεται κάθε βήμα, η απόφαση που ελήφθη, όνομα, ημερομηνία κλπ. 
Θα πρέπει επίσης να παρέχονται πληροφορίες για το πότε κάποιος έλαβε την 
εντολή της ενέργειας και πότε αυτή ολοκληρώθηκε 

 Εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών σε 
υποδομές δημόσιας χρήσης. Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά 
αιτήματα για αποκατάσταση βλαβών υποδομών δημόσιας χρήσης 
χρησιμοποιώντας ένα διαφανές και αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας. 
Οποιαδήποτε ώρα, από οποιοδήποτε μέρος μέσω διαδικτύου μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα διαδραστικό χάρτη του Δήμου ή κατάλληλες  φόρμες και να 
σημειώσει προβλήματα ή να υποβάλλει αιτήματα αποκατάστασης σε προβλήματα 
που αντιμετωπίζει. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις αναφοράς προβλημάτων: 
 Λακκούβες - χαλασμένοι δρόμοι 
 Προβλήματα ηλεκτροφωτισμού 
 Διαρροές νερού 
 Πτώση δέντρων που εμποδίζουν την κυκλοφορία 
 Φωτιές 
 Απορρίμματα 
 Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα 
 Φθορές σε δημόσιους χώρους (π.χ. κατεστραμμένη περίφραξη σε παιδικές 
χαρές) 

 Προβλήματα σε σχολεία (π.χ. χαλασμένη θέρμανση) 

Στη συνέχεια ενεργοποιούνται οι διαδικασίες εξυπηρέτησης του αιτήματος: 
 Η κατάλληλη τεχνική υπηρεσία ενημερώνεται μέσω του μηχανισμού 
διαχείρισης αιτημάτων και ροής εργασιών για  κάθε πρόβλημα (πχ. της 
δυσλειτουργίας μίας υποδομής), το σύστημα ενσωματώνει την πληροφορία 
στο μητρώο του παγίου και παρέχει στον τεχνικό το απαραίτητο βοηθητικό 
υλικό (π.χ. πληροφορίες για την τελευταία συντήρηση, το εγχειρίδιο 
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συντήρησης του συγκεκριμένου τύπου παγίου) ώστε να εκτελέσει άμεσα και 
αποτελεσματικά την εργασία επιδιόρθωσης.  

 Ο πολίτης, εφόσον το επιθυμεί, ενημερώνεται καθ’ όλη την εξέλιξη της 
εξυπηρέτησης του αιτήματός του, μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου. Με 
την έκβαση της διαδικασίας εξυπηρέτησης του αιτήματος ο πολίτης 
ενημερώνεται αυτόματα μέσω mail ή sms για το αποτέλεσμα της έκβασης. 

 Ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας μπορεί να λαμβάνει αναφορές με 
τεχνικά προβλήματα, στατιστικά αιτημάτων και θέματα 
χρονοπρογραμματισμού.  

 

Ο πολίτης επιπλέον του διαδικτύου και του προσωπικού του υπολογιστή μπορεί να 
έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω infokiosks που θα τοποθετηθούν 
σε κεντρικά σημεία του Δήμου και τα οποία έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
συνεπώς πρόσβαση στο υποσύστημα διαδικτυακής πύλης. 

Επιπλέον ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει το αίτημα του μέσω του τηλεφώνου  και 
να ενημερώνεται για τη κατάσταση του εφόσον το επιθυμεί μέσω sms. 

 Ενημέρωση σχετικά με προγραμματισμένες εργασίες υποδομών ή έκτακτα 
προβλήματα 

Ο πολίτης μπορεί να εγγράφεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία και σε περίπτωση 
που προγραμματίζεται εργασία σε κάποια υποδομή (πχ στις 12/3 θα κλείσει η οδός 
Αθηνών λόγω προγραμματισμένων εργασιών) θα ενημερώνεται αυτόματα μέσω 
sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προγραμματισμένη εργασία. Επίσης, θα 
μπορεί να ενημερώνεται στην περίπτωση έκτακτων προβλημάτων (πχ κλειστή η 
οδός Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης δένδρου).  

H συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται: 

 
 μέσω αποστολής email και μέσω sms στους εγγεγραμμένους χρήστες του 
συστήματος 

 μέσω διαδικτύου, με ανάρτηση ανακοινώσεων στον διαδικτυακό τόπο του 
Δήμου 

 μέσω ειδικών ηλεκτρονικών πινακίδων και σταθμών πληροφόρησης 
(infokiosks) που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία του Δήμου 

 μέσω σχετικών χαρτών  
 

Αναλυτικότερα, θα παρέχεται μέσω διαδραστικών χαρτών πληροφόρηση σχετικά 
με:  
o Απεικόνιση του οδικού δικτύου του Δήμου βάσει των υπαρχόνων στον Δήμο 
δεδομένων .Η απεικόνιση μπορεί να χρησιμοποιήσει και δεδομένα ελεύθερα 
διαθέσιμων σχετικών εφαρμογών στο διαδίκτυο (π.χ. Open Gov, Κτηματολόγιο) 
αποδεχόμενος ό Δήμος όσων περιορισμών ενδεχομένως αυτές έχουν  

ΑΔΑ: Β42ΑΩΨ9-ΖΨ1



 22

o Τοποθεσία υποδομών του Δήμου βάσει των υπαρχόντων στο Δήμο 
δεδομένων. Αναλυτική πληροφόρηση για κάθε υποδομή (πχ ώρες 
λειτουργίας για τις υποδομές κοινής ωφέλειας κ.α.) 
o Γεωγραφική απεικόνιση των προγραμματισμένων εργασιών του Δήμου και 
των έκτακτων προβλημάτων στις υποδομές. Η απεικόνιση μπορεί να 
χρησιμοποιήσει και ελεύθερα διαθέσιμες σχετικές εφαρμογες στο διαδίκτυο (π.χ. 
Open Gov, Κτηματολόγιο) αποδεχόμενος ο Δήμος όσων περιορισμών 
ενδεχομένως αυτές έχουν 
o Σύνδεση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε υποδομή. Οι 
αποφάσεις μπορεί να αφορούν προτεραιότητες δρόμων, καταστατικό λειτουργίας 
υποδομών κοινής ωφέλειας κ.α. 

 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω infokiosks που 
θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία του Δήμου.  
 

A3.3.3   Υποσύστημα Διαχείρισης Επικοινωνίας με SMS  

 
Βασική λειτουργία του υποσυστήματος είναι η αποστολή μηνυμάτων SMS, τόσο αυτόματα 
όσο και μετά από αίτημα του διαχειριστή. Ο διαχειριστής θα μπορεί να διαχειρίζεται 
πλήρως της παραμέτρους αυτόματης αποστολής sms, καθώς και τα τηλεφωνικά νούμερα 
στα οποία τα μηνύματα αποστέλλονται. 

 

A3.3.4   Υποσύστημα Ελέγχου & Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Πινακίδων  

Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα επιτρέπει την διαχείριση των ηλεκτρονικών πινακίδων 
από απόσταση. Ο διαχειριστής θα μπορεί να αποστέλλει μηνύματα σχετικά με 
προγραμματισμένες εργασίες ή έκτακτα προβλήματα τα οποία θα εμφανίζονται στην 
ηλεκτρονική πινακίδα, καθώς και να διαχειρίζεται τις παραμέτρους εμφάνισής τους. 

 

A3.3.5   Υποσύστημα Διαχείρισης Βλαβών  

Το προσωπικό του δήμου θα διαθέτει τις κατάλληλες δομές ώστε να είναι σε θέση να 
υποστηρίξει τους δημότες και να εξυπηρετήσει τα αιτήματά τους από την φάση της 
αναφοράς του προβλήματος έως την διεκπεραίωσή του και την σχετική ενημέρωση. Οι 
αρμόδιοι υπάλληλοι  θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το 
ιστορικό των υποδομών, τις διαθέσιμες ειδικότητες, τις διαδικασίες συντήρησης, την 
διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών καθώς και να συντάσσουν εκθέσεις προς την διοίκηση 
σχετικές με την συντήρηση των υποδομών.  
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Σκοπός του υποσυστήματος είναι η παροχή άμεσης υποστήριξης υψηλής ποιότητας 
στους δημότες ώστε να διασφαλίσει την παραγωγικότητα τους κατά τη χρήση των 
υποδομών του δήμου. Τελικό και μοναδικό κριτήριο για την επιτυχία του υποσυστήματος 
είναι η ικανοποίηση του τελικού χρήστη ο οποίος είναι και ο αποδέκτης των υπηρεσιών 
του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του υποσυστήματος είναι να ενημερωθούν 
σωστά οι αποδέκτες του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον τρόπο διάθεσής τους και 
γενικότερα να γίνει σωστή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του. 

Το υποσύστημα έχει τους παρακάτω στόχους: 
• να συγκεντρώσει και να κατηγοριοποιήσει τα αναφερόμενα προβλήματα   

• Η υποστήριξη των διαχειριστών του συστήματος σε θέματα υποδομών 

• Η άμεση απόκριση σε προβλήματα – βλάβες όσον αφορά την λειτουργία των 
υποδομών και εν συνεχεία η άμεση επίλυση τους 

• να καταγράψει και να επιλύσει μεμονωμένες περιπτώσεις προβλημάτων των 
υποδομών όπως αυτές αναφέρονται από τους χρήστες του συστήματος  και να 
παρέχει εβδομαδιαία παροχή αναφορών ώστε να εμφανίζονται τα σημεία εκείνα 
που επιδέχονται βελτιστοποίηση 

• να εξασφαλίζει την διόρθωση / διαχείριση λαθών των πολιτών στη χρήση των 
υποδομών 

• να υποστηρίζει τους δημότες στην χρήση των υποδομών 

 

A3.3.6   Σύστημα προτεραιοτήτων   

Θα οριστεί σύστημα προτεραιοτήτων το οποίο θα διαμορφωθεί με κριτήρια τον όγκο των 
κλήσεων και την ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση.   

Για το σκοπό αυτό θα κατηγοριοποιηθούν τα προβλήματα / αιτήματα των χρηστών ως 
προς τη σοβαρότητά τους και η ανάθεση προτεραιοτήτων σε αυτά, στη συνέχεια, θα 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ανάγκες του Δήμου. 

 

A3.3.7   Επίλυση προβλημάτων  

Ο κύκλος ζωής των προβλημάτων (incidents) ξεκινάει μόλις ο πολίτης τα αναφέρει στον 
Δήμο. Σε πρώτη φάση ο τεχνικός που παραλαμβάνει την κλήση αναλαμβάνει να συλλέξει 
πληροφορίες αναγκαίες για την παραπέρα αντιμετώπιση του προβλήματος (incident 
screening). Πχ. τα στοιχεία του δημότη,  λεπτομερή αναφορά του προβλήματός του, πόσο 
επείγον είναι το πρόβλημά του, την προτεραιότητα που λαμβάνει κλπ.  
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Για κάθε πρόβλημα / αίτημα που αναφέρεται στην υπηρεσία συμπληρώνεται μία φόρμα 
(Αναφορά Προβλήματος - Problem Notice Form).  Εδώ καταγράφονται όλες οι επεμβάσεις 
των τεχνικών και οι ενέργειες που πραγματοποιούν κατά τη διαδικασία αντιμετώπισής 
τους. Τα προβλήματα / αιτήματα παρακολουθούνται σε όλες τις φάσεις της ζωής τους 
(incident tracking) και καταγράφονται οι απαραίτητες κατά περίπτωση πληροφορίες. Αφού 
‘κλείσει’ το πρόβλημα (επιλυθεί) η φόρμα αρχειοθετείται για πιθανή μελλοντική χρήση. 

 
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων που απαιτείται να παρέχει το 
υποσύστημα: 

A3.3.8   Διαχείριση βλαβών ‐ Ιστορικό υποδομών  

Θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργικές προδιαγραφές: 

 Μητρώο Υποδομών. Αρχειοθετείται το σύνολο των υποδομών του ΟΤΑ σύμφωνα 
με την κατηγορία και τον τύπο στον οποίο ανήκουν αλλά και με τη θέση στην οποία 
βρίσκονται στο δήμο. Παράλληλα καταχωρούνται και χρήσιμες πληροφορίες για 
κάθε υποδομή (π.χ. σχέδια, ανταλλακτικά εξοπλισμού, τμήματα εξοπλισμού κλπ). 

 Κατηγορίες υποδομών. Καταγράφονται οι κατηγορίες στις οποίες είναι δυνατό να 
ανήκουν οι υποδομές  

 Μητρώο τεχνικών εξοπλισμών. 

 Συσχετισμός υποδομών με εξοπλισμούς. 

 Μητρώο τεχνιτών. Καταχωρούνται χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει 
ο υπεύθυνος συντήρησης για το σύνολο των τεχνιτών του. 

 Ειδικότητα. Καταγράφεται το σύνολο των ειδικοτήτων, που υπάρχουν στο τμήμα 
συντήρησης. 

 Τοπολογία. Διαμόρφωση της δομής του ΟΤΑ και των αντίστοιχων θέσεων 
κόστους. 

 Διαμόρφωση δένδρου βλαβών. Μέσω ενός δένδρου βλαβών που διαμορφώνουν 
οι ίδιοι οι τεχνίτες ενός ΟΤΑ, κωδικοποιούνται όλες οι βλάβες που συμβαίνουν στο 
μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου, ενώ παράλληλα αποθηκεύονται στο 
ιστορικό των μηχανών, για μελλοντική χρήση, σημειώσεις των τεχνιτών σχετικά με 
τον τρόπο επισκευής των βλαβών. 

 Μονάδες μέτρησης. Καταγράφεται το σύνολο των μονάδων μέτρησης που 
απαιτούνται για τα ανταλλακτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. 

 

A3.3.9   Διαχείριση Προληπτικής Συντήρησης  
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Το υποσύστημα θα καλύπτει τις ανάγκες προληπτικής συντήρησης των υποδομών 
δημόσιας χρήσης και παγίων του Δήμου. Θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργικές 
προδιαγραφές: 

 Διαμόρφωση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης. Υπάρχει η 
δυνατότητα Δημιουργίας Βιβλιοθήκης προγραμμάτων στα οποία περιγράφονται 
αναλυτικά οι οδηγίες που πρέπει να εκτελεστούν κάθε φορά. Επίσης δίνεται η 
δυνατότητα διαμόρφωσης προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης είτε βάσει 
χρονικής περιόδου (π.χ. εξαμηνιαίο πρόγραμμα), είτε βάσει των ωρών λειτουργίας 
του εξοπλισμού (π.χ. κάθε 2000 ώρες) στην οποία αναφέρεται το πρόγραμμα, 
καθώς και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν ή επιπρόσθετες οδηγίες. Σε 
περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο μπορούν να καταχωρηθούν και σχέδια τα οποία 
θα διευκολύνουν το λύσιμο και δέσιμο του εξοπλισμού. 

 Πρότυπα προγράμματα προληπτικής συντήρησης, τα οποία μπορεί να είναι 
κοινά για ίδιο εξοπλισμό. Μέσω της λειτουργίας των πρότυπων προγραμμάτων 
ελαχιστοποιείται ο χρόνος καταχώρησης και το διαχειριστικό κόστος συντήρησης 
των προγραμμάτων. 

 Προγράμματα προληπτικής συντήρησης για πολλαπλούς εξοπλισμούς, μέσω 
τον οποίων μπορούν να οριστούν ‘δρομολόγια’ προληπτικής για κάποιους τεχνίτες 
που θα εκτελούν προληπτική σε πολλαπλούς εξοπλισμούς. 

 Οδηγίες. Καταγράφεται ένα σύνολο οδηγιών, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο 
υπεύθυνος συντήρησης αυτές που απαιτούνται κάθε φορά για την εκτέλεση ενός 
προγράμματος συντήρησης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

 Κατηγορίες οδηγιών. Καταχωρούνται οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι 
διάφορες οδηγίες. 

 Ημερολόγιο προληπτικής συντήρησης. Το ημερολόγιο του συστήματος 
ενημερώνεται αυτόματα για το πότε πρέπει να εκτελεστεί το κάθε πρόγραμμα 
προληπτικής συντήρησης (βάσει της χρονικής περιόδου που έχει ορισθεί). Ο 
υπεύθυνος συντήρησης μπορεί να ενημερωθεί για τα προγράμματα προληπτικής 
συντήρησης που πρέπει να εκτελεστούν, ενώ παράλληλα υπολογίζεται και ο 
απαραίτητος αριθμός των τεχνιτών για κάθε μέρα εργασίας. Τέλος πολύ εύκολα 
μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται πάνω στο 
ημερολόγιο της συντήρησης. 

 Υπενθύμιση εκτέλεσης προγραμμάτων. Το σύστημα ενημερώνει καθημερινά σε 
ποια προγράμματα προληπτικής συντήρησης συμπληρώθηκε η χρονική περίοδος 
εφαρμογής τους ή οι ώρες λειτουργίας του εξοπλισμού και εκκρεμεί η εκτέλεσή τους. 

 Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης. Είτε με ανάθεση εργασίας 
(υπάρχει σχετική διαδικασία) είτε με πρωτοβουλία των τεχνιτών συντήρησης, ο κάθε 
τεχνίτης παίρνει εκτύπωση από το σύστημα, για τα προγράμματα προληπτικής 
συντήρησης που πρέπει να εκτελέσει. Στην εκτύπωση αναφέρονται αναλυτικά οι 
οδηγίες που θα εκτελεστούν, τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και 
τα απαιτούμενα σχέδια. 
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 Προϋπολογισμός κόστους – τεχνιτών. Δίνεται η δυνατότητα, για οποιαδήποτε 
χρονική περίοδο, αναλυτικού προϋπολογισμού τόσο του κόστους όσο και του 
αριθμού τεχνιτών (ώρες εργασίας), που θα απαιτηθούν για την ικανοποιητική 
εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης (επισκευή βλαβών, προληπτική 
συντήρηση, εγκαταστάσεις, κλπ). 

 Απολογισμός κόστους – τεχνιτών. Παρακολουθείται η πορεία εκτέλεσης όλων 
των εργασιών του τμήματος συντήρησης και εκδίδονται αναλυτικές αναφορές με 
στοιχεία κόστους και ανθρωποωρών εργασίας. Επίσης δίνεται η δυνατότητα 
σύγκρισης του προϋπολογισμού με τον απολογισμό της αντίστοιχης χρονικής 
περιόδου. 

 Μοντέλα βελτιστοποίησης Βάσει των δεδομένων που συλλέγονται από το 
σύστημα. Ένα μοντέλο είναι η βέλτιστη περίοδος προληπτικής επιθεώρησης, με το 
οποίο θα πρέπει να προτείνεται η βέλτιστη περίοδος προληπτικής επιθεώρησης, 
βάσει των προηγούμενων αστοχιών του εξοπλισμού. Ένα δεύτερο μοντέλο είναι 
αυτό της , συντήρησης ή αντικατάστασης ενός εξοπλισμού βάσει του ετήσιου 
κόστους συντήρησής του και της τρέχουσας αξίας του εξοπλισμού.. Άρα θα γίνεται 
μία πρόταση από το σύστημα ότι κάποιοι εξοπλισμοί δεν είναι οικονομικά αποδεκτό 
να συνεχίσουν να συντηρούνται, αλλά είναι προτιμότερη η αντικατάστασή τους. 

 

A3.3.10  Διαχείριση Ανταλλακτικών 

Θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργικές προδιαγραφές: 

 Καρτέλα ανταλλακτικών. Καταχωρείται το σύνολο των ανταλλακτικών της 
αποθήκης. Για κάθε ανταλλακτικό μπορούν να καταγραφούν πληροφορίες όπως η 
θέση του στην αποθήκη, το κόστος του, ελάχιστη και μέγιστη ποσότητα, ο 
προμηθευτής που το παρέχει κλπ. 

 Κατηγορία ανταλλακτικού. Είναι το σύνολο των βασικών κατηγοριών, στις οποίες 
ταξινομείται το σύνολο των ανταλλακτικών. 

 Προμηθευτές. Είναι το σύνολο των διαθέσιμων προμηθευτών, από τους οποίους 
μπορεί να προμηθευτεί τα ανταλλακτικά η επιχείρηση. 

 Δελτίο χορήγησης ανταλλακτικών. Για τον καλύτερο έλεγχο των διακινούμενων 
ανταλλακτικών, ο κάθε τεχνίτης έχει δικαίωμα να πάρει κάποιο ανταλλακτικό από 
την αποθήκη, μόνο με την επίδειξη του αντίστοιχου δελτίου χορήγησης το οποίο έχει 
εγκριθεί από τον υπεύθυνο του τμήματος. 

 Εξαγωγή ανταλλακτικού. Είτε μέσω του αποθηκάριου, είτε απευθείας, οι τεχνίτες 
μπορούν να παίρνουν τα ανταλλακτικά που χρειάζονται και να τα χρεώνουν στην 
συγκεκριμένη εργασία που θα εκτελέσουν. 

 Προειδοποίηση στάθμης αποθεμάτων. Σε κάθε περίπτωση που το απόθεμα ενός 
ανταλλακτικού πέφτει κάτω από την ελάχιστη ποσότητα που ορίστηκε, 
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πραγματοποιείται αυτόματη ενημέρωση του συστήματος και εμφανίζεται αντίστοιχο 
μήνυμα προειδοποίησης. 

 Αίτηση παραγγελίας ανταλλακτικού. Πραγματοποιείται είτε από τον υπεύθυνο 
του τμήματος είτε από τους τεχνίτες συντήρησης. Αποτελεί ουσιαστικά μία 
καταγραφή αναγκών της αποθήκης, η οποία μετά την έγκρισή της από τον 
υπεύθυνο προμηθειών ή τον οικονομικό διευθυντή, θα αποτελέσει την παραγγελία 
προς τον προμηθευτή. 

 Προσφορά ανταλλακτικού. Θα πρέπει να μπορούν να καταχωρούνται οι Προσφορές 
των προμηθευτών. 

 Έγκριση προσφορών. Θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία ηλεκτρονικής έγκρισης 
μίας προσφορά εξοπλισμού. 

 Παραγγελία ανταλλακτικών. Είτε παρακάμπτοντας την προηγούμενη διαδικασία 
είτε ως συνέχειά της πραγματοποιείται εύχρηστα και γρήγορα η παραγγελία προς 
τον προμηθευτή.  

 Παραλαβή ανταλλακτικών. Πραγματοποιείται η παραλαβή των ανταλλακτικών 
βάσει των παραγγελιών που έγιναν προς τους προμηθευτές και ενημερώνονται οι 
ποσότητες της αποθήκης.  

 Απογραφή αποθήκης ανταλλακτικών. Υποστηρίζεται η ετήσια (και η τακτικότερη) 
απογραφή της αποθήκης των ανταλλακτικών όπου καταγράφονται οι πραγματικές 
ποσότητες της αποθήκης και πραγματοποιείται αντίστοιχη διόρθωση στις τιμές του 
συστήματος, όπου αυτή χρειάζεται. 

 Μοντέλα βελτιστοποίησης. Βάσει των δεδομένων που συλλέγονται από το 
σύστημα, όπως είναι η ελάχιστη στάθμη αποθεμάτων και η βέλτιστη ποσότητα 
παραγγελίας. 

 

A3.3.11  Αναφορές(Reporting) & Παρακολούθηση Δεικτών 

Θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργικές προδιαγραφές: 

 Κόστος συντήρησης. Θα πρέπει να μπορεί να εξάγεται ο εξοπλισμός με το 
μεγαλύτερο κόστος συντήρησης. Το κόστος συντήρησης θα πρέπει να επιμερίζεται 
σε κόστος εργατικών (χωρισμένο σε κανονική & υπερωριακή εργασία), σε κόστος 
ανταλλακτικών και σε κόστος εξωτερικών συνεργατών. 

 Χειρότερες μηχανές. Θα πρέπει να μπορούν να εξαχθούν οι μηχανές που έχουν τις 
περισσότερες βλάβες ή τον περισσότερο χρόνο μέχρι την αποκατάσταση της 
βλάβης. 

 Δείκτες συντήρησης. Θα πρέπει να μπορούν να εξάγονται δείκτες ως προς την 
αποτελεσματικότητα της συντήρησης, όπως είναι η Διαθεσιμότητα κάθε εξοπλισμού, 
το MTBF ή MTTR του εξοπλισμού. 
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 Εργαλείο reporting. Θα πρέπει να υπάρχει μία γραφική εφαρμογή, στην οποία ο 
χρήστης θα μπορεί να δηλώνει Είδος γραφικής απεικόνισης, Χρονική περίοδο, 
Τοπολογία του Δήμου, Τύπους εργασιών και να προκύπτει η αντίστοιχη γραφική 
απεικόνιση. 

 

A3.3.12  Υποσύστημα καταγραφής δεδομένων υπαίθρου  

Το προσωπικό του Δήμου θα εξοπλιστεί με συσκευές τύπου PDA με ενσωματωμένο 
δέκτη GPS κεραίας και GPRS συνδεσιμότητας για την καταγραφή δεδομένων. Μέσω των 
συσκευών αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα για την ενημέρωση του πληροφοριακού 
συστήματος για ενέργειες που αφορούν: 

• την επιβεβαίωση καταγγελιών πολιτών σχετικά με προβλήματα στις δημόσιες 
υποδομές, 

• τον έλεγχο αποκατάστασης δηλωθέντων προβλημάτων και  

• την καταγραφή προβλημάτων που εντοπίζονται σε περιοδικούς ελέγχους 

A3.4  Ανοιχτά δεδομένα 

Τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, τα μεταδεδομένα και οι υπηρεσίες γεωχωρικών 
δεδομένων θα διατίθενται σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.3882/2010, Άρθ. 27 και 28. 
Συνοπτικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Νόμο τα δεδομένα διαμοιράζονται μεταξύ 
όλων των δημόσιων αρχών, καθώς και προς τα όργανα που ασκούν δικαστική ή 
νομοθετική εξουσία, χωρίς χρέωση και με άδεια χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 
του νόμου. Ειδικότερα,  

• Τα μεταδεδομένα των δημόσιων αρχών διατίθενται σε τρίτους χωρίς χρέωση και με 
κατάλληλη άδεια χρήσης. 

• Τα γεωχωρικά δεδομένα των δημόσιων αρχών και τα σύνολα τους διατίθενται σε 
τρίτους με κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη με 
τέλη όσο και τη χωρίς τέλη διάθεσή τους, ανάλογα με το σκοπό χρήσης.  

• Οι υπηρεσίες των δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄, όπως και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες γεωχωρικών 
δεδομένων που προσφέρονται από δημόσια αρχή, διατίθενται σε τρίτους με 
κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τόσο τη με τέλη όσο 
και τη χωρίς τέλη διάθεσή τους ανάλογα με το σκοπό χρήσης και το αιτούμενο 
επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών. 

• Ο ανάδοχος θα παρέχει το σύνολο των εκθέσεων και των συναφών στοιχείων, 
δεδομένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών όπως και επί κάθε άλλου σχετικού 
εγγράφου ή υλικού, που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, με τέτοιες άδειες ή με μεταβίβαση των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η αναθέτουσα να μπορεί 

o (α) να χρησιμοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα 
o (β) να μελετά τα παραδοτέα και να χρησιμοποιεί την πληροφορία που 

υπάρχει σε αυτό 
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o (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα 
o (δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ 

κοινό ώστε να αυξάνει τη δημόσια ωφέλεια από αυτά. 
• Η Αναθέτουσα θα μπορεί να διαθέτει όλα α παραπάνω παραδοτέα με την έκδοση 

3.0 της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά ή Αναφορά Παρόμοια 
Διανομή, τα οποία θα κατατίθενται και στο αποθετήριο του Εθνικού Τυπογραφείου, 
ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο δημόσια και ανοιχτά προσβάσιμο αποθετήριο. 

• Ο ανάδοχος θα έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των 
παραδοτέων ώστε να προσφέρει τις σχετικές άδειες ή να μεταβιβάζει τα σχετικά 
δικαιώματα στην αναθέτουσα. 

• Ο ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι δε 
θα ασκήσει κανένα από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί 
των παραδοτέων ή άλλου αντικειμένου που προστατεύει από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως πνευματικά δικαιώματα, σήματα ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τις 
παραπάνω αναφερθέντες πράξεις της αναθέτουσας αρχής. 

• Η Αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει όλα τα παραπάνω 
παραδοτέα σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας για τα γεωχωρικά δεδομένα, 
την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, την 
περεταίρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση  
και ειδικότερα: 

o (α) στις δημόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3882/2010, χωρίς 
κανέναν περιορισμό για τη χρήση και τον περεταίρω διαμοιρασμό μεταξύ 
δημόσιων αρχών, προκειμένου να επιτελούν τη δημόσια αποστολή τους. 

o (β) σε τρίτους σύμφωνα με κατάλληλη άδεια όπως αυτή προσδιορίζεται από 
την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας. 

 

A3.5  Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δέκα οκτώ (18) μήνες. Στο παρακάτω σχήμα 
φαίνεται η ενδεικτική κατανομή των φάσεων του έργου: 
 

Μήνες  
 
α/α Φάση 1ος - 2ος

3ος - 
12ος 

13ος - 
15ος 

16ος - 
18ος 

1 Μελέτη Εφαρμογής         
2 Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Εξοπλισμού         
3 Ανάπτυξη και 

Εγκατάσταση Εφαρμογών         
4 Πιλοτική Λειτουργία          
5 Εκπαίδευση         
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Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται από τον Ανάδοχο η παροχή των ακόλουθων 
υπηρεσιών/φάσεων του έργου: 

 
Φ1. Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 

Στην αρχή του έργου απαιτείται να εκπονηθεί Μελέτη Εφαρμογής, στην οποία θα 
αναλύονται τα εξής: 

 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και χρονοδιάγραμμα 

 Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών συστήματος 

 Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων συστήματος 

 Ανάλυση απαιτήσεων διεπαφών και διαλειτουργικότητας  

 Πλήρης εννοιολογικός σχεδιασμός του συστήματος (διαγράμματα οντοτήτων ροών 
– entity relationship diagrams, αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια 
συστήματος, διασυνδεσιμότητα εφαρμογών, κλπ.) 

 Πλήρης τεχνικός σχεδιασμός του συστήματος 

 Εικαστικές Προτάσεις για το περιβάλλον της εφαρμογής 
 

Φ2. Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Υποδομών 

Γίνεται προμήθεια του εξοπλισμού του έργου ο οποίος εγκαθίσταται στις εγκαταστάσεις 
του φορέα και διασυνδέεται στο δίκτυο της υπηρεσίας. 

 
Φ3. Ανάπτυξη & Εγκατάσταση Εφαρμογών 

Με βάση τα αποτελέσματα της Μελέτης Εφαρμογής αναπτύσσονται όλα τα 
υποσυστήματα και τις εφαρμογές του συστήματος. Παράλληλα, ολοκληρώνονται όλες οι 
παρακάτω δραστηριότητες:  

 Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
και εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος 

 Δημιουργία και εγκατάσταση βάσης δεδομένων 

 Ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικασιών ροής εργασιών 

 Διασύνδεση όλων των εφαρμογών 

 Δημιουργία των προφίλ όλων των χρηστών, με εξειδικευμένα menus, δικαιώματα 
πρόσβασης, κλπ., σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα δοθεί  

 Εγκατάσταση των εφαρμογών και του απαραίτητου λογισμικού συστήματος στις 
εγκαταστάσεις του φορέα. 

 Δοκιμές Λειτουργίας. Οι δοκιμές ακολουθούν την παρακάτω μεθοδολογία: 
 Θα προετοιμαστούν λεπτομερή σενάρια δοκιμών ανά διαδικασία και 
υποσύστημα και θα δημιουργήσει στο σύστημα τα απαραίτητα δεδομένα για 
την εκτέλεση όλων των σεναρίων δοκιμών. Τα αποτελέσματα των σεναρίων 
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θα τεκμηριωθούν γραπτώς και θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις του 
συστήματος έτσι ώστε να ολοκληρωθούν με πλήρη επιτυχία όλες οι δοκιμές 
διαδικασιών του συστήματος.  

 Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς τα σενάρια δοκιμών του πληροφοριακού 
συστήματος, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την τελική 
προετοιμασία του συστήματος (fine tuning, με ενδεχόμενες παρεμβάσεις στην 
παραμετροποίηση). 

 Πλήρης λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση της εφαρμογής. Προετοιμάζονται 
λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και 
υποστήριξης χρηστών (user manuals) στην ελληνική γλώσσα, καθώς και αναλυτικά 
τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals). 

A3.6  Πίνακας Παραδοτέων 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα παραδοτέα ανά φάση: 
 
 
 
α/α Πακέτο Εργασίας Παραδοτέα 
1 Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής Τεύχος Μελέτης Εφαρμογής 
2 Προμήθεια & Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού 
Εξοπλισμός εγκατεστημένος στα σημεία 
που προβλέπονται 

3 Ανάπτυξη & Εγκατάσταση 
Εφαρμογών 

Εφαρμογές Εγκατεστημένες στον φορέα 
σε πλήρη λειτουργικότητα 

4 
Πιλοτική Λειτουργία 

Έκθεση υποστήριξης πιλοτικής 
λειτουργίας 

5 Εκπαίδευση Έκθεση τεκμηρίωσης Εκπαίδευσης 
 

A3.6.1   Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, στους χώρους της Αναθέτουσας 
Αρχής και από τις δικές του εγκαταστάσεις. Εξυπακούεται ότι όλες οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την επιτυχή (έγκυρη και έγκαιρη) ολοκλήρωση του έργου, εφόσον 
απαιτείται, θα γίνουν στις εκάστοτε τοποθεσίες ανάλογα με την περίπτωση. 
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A4  Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 

A4.1  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Στα πλαίσια του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες 
εκπαίδευσης προσωπικού διάρκειας 300 ωρών. Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος 
πρέπει να προτείνει Σχέδιο Εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης το οποίο θα έχει 
ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου, ώστε: 

 Να κατανοήσουν τις λειτουργίες των εφαρμογών, των συστημάτων και των 
συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισης, 

 Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με το επιχειρησιακό τους ρόλο, 

 Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη χρήση εγχειριδίων και άλλων βοηθητικών 
υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και εύρυθμη 
λειτουργία του συστήματος. 

 
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες: 
 

 

Εκπαιδευτική 
Ενότητα Περιεχόμενο 

Προσωπικό 
που εμπλέκεται 

Ώρες 
κατάρτιση
ς ανά 
ομάδα 

Γενική Παρουσίαση 
του Συστήματος  

Γενική Ενημέρωση για το 
σύστημα, τις καινοτομίες 
που εισάγει, τις νέες 
επιχειρησιακές διαδικασίες 
που περικλείει 

Ανώτερη 
Διοίκηση, 
Προϊστάμενοι 
Τμημάτων  60 

Κατάρτιση στη χρήση 
του συστήματος 

Χρήση των διακριτών 
λειτουργικών ενοτήτων του 
συστήματος 

Χρήστες του 
Συστήματος 120 

Διαχείριση και 
Ασφάλεια του 
Συστήματος 

Διαχείριση Συστήματος, 
Διαχείριση χρηστών, 
Τήρηση Αντιγράφων 
ασφαλείας, Συντήρηση 
συστήματος & υποδομών 

Διαχειριστές 
Συστήματος, 
Πληροφορικοί 120 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 300 

ΑΔΑ: Β42ΑΩΨ9-ΖΨ1



 33

A4.2  Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 

Υποστηρίζεται η λειτουργία του συστήματος και των χρήστες κάτω από πραγματικές 
συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό 
διάστημα έξι μηνών, με επιτόπια παρουσία τεχνικού του αναδόχου στους χώρους του 
φορέα.  
Η υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνει: 

 Συνεχής και επιτόπια παρουσία στελέχους του αναδόχου 

 Αποσφαλμάτωση των εφαρμογών 

 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών 

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες 

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών 

 Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. 

 Υποστήριξη της λειτουργίας των Servers (backup / disaster recovery policy / 
security). 

 Αξιολόγηση συστήματος (Την αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας 
του συστήματος, την καταγραφή  των διαδικασιών ροής πληροφόρησης, 
λειτουργίας, αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και βιωσιμότητας του έργου και την 
αποτύπωση των απαιτήσεων του συστήματος ως προς την συνεχή ενημέρωσή του 
με τα νέα δεδομένα και τροποποιήσεις) 

A4.3  Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερομένου 
εξοπλισμού και προϊόντων λογισμικού συστήματος και εφαρμογών για ένα (1) έτος από 
την λήξη της πιλοτικής λειτουργίας. Οι υπηρεσίες συντήρησης στη περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

 Εντοπισμό αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση 

 Ενημέρωση του Φορέα, για τις νέες εκδόσεις λογισμικού και τις δυνατότητες 
αναβάθμισης του εξοπλισμού 

 Παροχή και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού 

 Άμεση υποστήριξη σε όλους τους χρήστες του συστήματος μέσω τηλεφώνου κατά 
το ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος 
 Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την χρήση 

ΑΔΑ: Β42ΑΩΨ9-ΖΨ1



 34

 Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, 
καλείται να ανταποκρίνεται με επιτόπια παρουσία σε περίπτωση αναγγελίας 
προβλημάτων (βλαβών…) 

 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της επιχειρησιακής λειτουργίας 

A4.4  Υπηρεσίες Συντήρησης 

Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει συντήρηση του προσφερομένου εξοπλισμού και 
προϊόντων λογισμικού συστήματος και εφαρμογών για πέντε (5) έτη από την λήξη της 
περιόδου Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας». Οι υπηρεσίες συντήρησης μετά την εγγύησης 
καλής λειτουργίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Αποκατάσταση αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση 

 Ενημέρωση του Φορέα, για τις νέες εκδόσεις λογισμικού και τις δυνατότητες 
αναβάθμισης του εξοπλισμού 

 Παροχή και εγκατάσταση νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού 

 Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, 
καλείται να ανταποκρίνεται με επιτόπια παρουσία σε περίπτωση αναγγελίας 
προβλημάτων (βλαβών…) 

 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της επιχειρησιακής λειτουργίας 

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Β1. Γενικές Πληροφορίες 

Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. 

 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό 

περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από  τον Δήμο Αμαρουσίου ως Δικαιούχος της 

πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 327895. 

ΑΔΑ: Β42ΑΩΨ9-ΖΨ1



 35

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

Β1.2    Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», 

του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και 

από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα 

βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον 

ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) _Ε0558/2011ΣΕ05580015. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι 

χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα Ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 296.419,00  - 

ΦΠΑ (23 %): € 55.428,00). 

Το δικαίωμα προαίρεσης του έργου περιλαμβάνει 15% του προϋπολογισμού του έργου 

(περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο και 14% του 

προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά υπηρεσίες 

Συντήρησης. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνο επί μια τριετία μετά τη 

σύναψη της αρχικής σύμβασης. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Δήμος Αμαρουσίου  

- Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής:  

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24) 

- Τηλέφωνο: 00 213 2038335   

- Fax: 00 30 210 6146421    

- E-mail: amidim@maroussi.gr 

- Πληροφορίες: Δημήτρης Αμίτσης 
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Β1.3  Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Απόφασης 
Διενέργειάς του. 

 Ο Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114) 
 Το Π.Δ. 60/2007 ως εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
 Το Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
 Τις  διατάξεις  του  άρθρου 82, παρ. 1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 1247/Α’/95) "Περί 
Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". 

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

 τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980  
 Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της 
τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

 Το Ν. 2741/99, άρθρο 8,  «Κρατικές προμήθειες». 
 Το Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α’) για τη δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών 
Πληροφοριών 

 Το Ν.  3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ και άλλες διατάξεις» 

 Το Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών. 
 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ 
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 
της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων καθώς και 
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007). 

 Το Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και δημοσίων έργων». 

 Το Ν. 3469 /2006 (ΦΕΚ Α’ 131/28.6.2006), Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 

      Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α’ 87) 
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 Το Ν. 3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 –2013 (Φ.Ε.Κ. 267, 3/12/2007), και ιδίως το άρθρο 
25 παρ. 1 

 την ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 
43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) και την αριθμ. Πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 
1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010 

 Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’  68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Την απόφαση ένταξης του έργου στον άξονα προτεραιότητας “02-Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής” του Ε.Π Αττική με Αρ.Πρωτ. 153.974/ΨΣ9774-
Α2/07/06/2011. 

 Την απόφαση με Αρ.Πρωτ. 086103/24-10-2012, της Οικονομικής  Επιτροπής  του 
Δήμου Αμαρουσίου  

 Την υπ΄ αρίθμ. 152.250/ΨΣ3027-Β/20-6-2012 απόφαση σύμφωνης Γνώμης  της ΕΥΔ 
"ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" σχετικά με την παρούσα 

Β1.4   Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 29 /10 

/2012. 

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης στις 01 /11 /2012. 

3. Στον ελληνικό τύπο (εφημερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 

«ΑΜΑΡΥΣΙΑ» Ημερήσιο φύλλο, «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» Εβδομαδιαίο Φύλλο) στις 1/11/2012 όπου 

και δημοσιεύθηκε στις __ /__ /____. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.maroussi.gr) στις 1 /11 

/2012. Σχετικά με τις προθεσμίες παραλαβής των προσφορών ισχύουν όσα περιγράφει το 

άρθρο 32 και το άρθρο 33 του ΠΔ 60/2007 

Β1.5  Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 20 /12 /2012 και ώρα 15:30 
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στο Πρωτόκολλο του Δήμου στην έδρα του <Δήμος Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. 

Μόσχα, Μαρούσι, ΤΚ 15124>. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Σχετικά με τις προθεσμίες 

παραλαβής των προσφορών ισχύουν όσα περιγράφει το άρθρο 32 και το άρθρο 33 του 

ΠΔ 60/2007 

Β1.6  Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα του Δήμου Αμαρουσίου, Γραφείο 

Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων,  και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή 

της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 

στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 

τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο 

πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό 

της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 

<http://www.maroussi.gr > και σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την 

παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα 

δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, 

επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η 

Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη 

Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά 

στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων 

του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Β1.7  Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

Διακήρυξης μέχρι και την Τρίτη  4 /12 /2012. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει 

ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 

ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα 
(10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στoν Δήμο Αμαρουσίου, 

Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: <amidim@maroussi.gr>, χωρίς 

όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την 

υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), 

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε 

ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, 

καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των 

ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται 

ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της 
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Αναθέτουσας Αρχής (http://www.maroussi.gr). Σχετικά με την αποστολή διευκρινίσεων 

ισχύουν όσα περιγράφει το άρθρο 32 και το άρθρο 33 του ΠΔ 60/2007. 

B2.  Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

B2.1  Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 

φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση 

καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 

την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους 

– μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 

ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα οποία: 

1. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 0 Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και 0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

B2.2   Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 0 Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής 
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• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 

43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση,  για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι 

σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 
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Β2.3  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 

τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να 

συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους 

παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας 

υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι 

το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου 

Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό 

υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 

αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» 

στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 0 Εγγύηση 
Συμμετοχής 

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις 

οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 

πρόσωπό του από τους αναφερόμενους 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

(ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 

νομικών προσώπων σε ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι 

δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού, προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών 

προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε 

οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ή της κατάθεσής της στο 

ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο 

Επιμελητήριο αναγράφοντας και το 

ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 

ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 

εγκατάστασης τους και το ειδικό 

επάγγελμα τους). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί 

Ανάδοχος της σύμβασης, θα 

προσκομίσει για τη σύναψή της εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών 

ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους 

δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα 

με το άρθρο 25 του Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι 

ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του 

υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον 

πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 

αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 

διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για 

Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων

Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου), καθώς και στην περίπτωση 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και 

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

τους ή της κατάθεσής στης στο 

ταχυδρομείο:  

‐ i. Δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 43 

του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) 

συμμετοχή σε εγκληματική 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, 

όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα 

στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του 

άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 

με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) 

νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται από το άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για την νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες 

‐ ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 

σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 

της οποίας έλαβε γνώση και ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους 

της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσης για απόφαση του 

Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 

Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, 

ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.

3.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού 

με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί 

όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το 

πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων 

περί εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον

αυτό προβλέπεται από το καταστατικό 

του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 

έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 

του καταστατικού / μη λύσης της 

εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία υποβολής 

Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα 

μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής περί των 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, 
οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, 

οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα 

με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε 

Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από 

το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για 

τη συμμετοχή του Μέλους:  

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

− στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

− να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη 

μέγιστη δυνατή  σαφήνεια το μέρος του 

Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) 

που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για 

το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν 

εις ολόκληρο την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του Έργου 

− να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η 

οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

και των μελών της για τη συμμετοχή της 

στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 
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Β2.4   Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να 

καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει 

στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες 

κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου 

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 

αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και 

το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 

προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 1   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.2  Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου 

εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

ΝΑΙ   

                                                           
1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους 

και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή 

ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 

προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 2   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.3  Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

                                                           
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο 

να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και 

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές 

Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   
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3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης  ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της 

χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   
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12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 

προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο 

να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  
ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης  . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  . Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το 

οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 

ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού 

NAI   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 

προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 3   

                                                           
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που 
δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει 

αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται 

από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει

ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 

νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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2.  Εφόσον από την προσκόμιση των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

των νομικών προσώπων έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης  . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  . Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους 

και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   
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11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή 

ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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14.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 

προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.6 Οι ενώσεις‐κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με 

την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, 

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα 
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προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.  

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη 

της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 

έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα 

εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα 

εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει 

σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα 

Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε 

αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα 

του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 

προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
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Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 

1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων (2009,2010,2011) μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για 

όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού του Έργου. 

1.
2 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των 

τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2008,2009,2010), σε 

περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του 

συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, 

με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και 

ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να :  

• Να διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία 

στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, 

σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, 

υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής  και 

γεωπληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, 

υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω 

υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες 

συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας ) 

πληροφορικών συστημάτων 

• διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά 
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Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την Διαχείριση 

Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την 

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη 

Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με 

αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του 

κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά �ου εντός 

του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 
 

1.
1 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου 

Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, 

κανάλια εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί  

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι 

οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

1.
2 

Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών 

πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω, 

παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, 

σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, 

υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής - 

γεωπληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής 

υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και 

παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 

διαχείρισης της λειτουργίας ) πληροφορικών συστημάτων. 

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω να  διαθέτει Πιστοποιητικό 
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Διασφάλισης Ποιότητας (ισοδύναμο ISO) στο πεδίο εφαρμογής του 

σχεδιασμού/ ανάπτυξης και παροχής ολοκληρωμένων λύσεων 

πληροφορικής και γεωπληροφορικής. 

1.
3 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση 

Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω 

πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 

προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Ημερομην

ία 

Δήλωσης 

Συνεργασ

ίας 

   

   
 

2  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο 

υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι 

αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά τα τελευταία τρία (3) 

έτη, με τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση 

Διαδικτυακής Πύλης, το οποίο να έχει  ολοκληρωθεί πλήρως (100%).  

. 

Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο 

από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους 

εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών 

ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και 

επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής 

του. 

Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού 

χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των 
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προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου, το 

οποίο, προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε 

σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του 

ανατέθηκε το Έργο. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α

/

Α 

ΠΕΛ

ΑΤΗ

Σ 

ΣΥΝΤ

ΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓ

ΡΑΦΗ 

ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡ

ΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕ

ΛΕΣΗ

Σ 

ΕΡΓΟ

Υ 

(από 

– έως) 

ΠΡΟΫΠ

Ο-

ΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

ΠΑΡ

ΟΥ

�Α 

ΦΑΣ

Η 

ΣΥΝΟΠ

ΤΙΚΗ 

ΠΕΡ�Γ

ΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣ

ΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣ

ΤΟ 

ΣΥΜΜ

ΕΤΟΧΗ

Σ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

(προϋπ

ολογισμ

ός) 

ΣΤΟΙ

ΧΕΙΟ 

ΤΕΚ

ΜΗΡ

ΙΩΣΗ

Σ 

(τύπ

ος & 

�μ/νί

α� 

      

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, 

της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως 

πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 

Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της 

διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 

παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί 

από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού 
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όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική 

Σύμβαση Έργου. 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε ακριβή 

αντιστοιχία με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει 

ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να 

παρουσιάζεται αναλυτικά. 

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης 

της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία 

με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος. 

3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για 

να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους 

απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας . 

Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

- το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να 

καλύπτεται από υπαλλήλους4 του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

- ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου 

Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική 

εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη, σε Διαχείριση Έργων, 

Πληροφορικής 

- να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, 

επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που 

αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη- η οποία, είναι σχετική 

με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού 

αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. Πιο 

αναλυτικά: 

o Έναν (1) ειδικό σε βάσεις δεδομένων και διασύνδεση 

                                                           
4  Όπως  εμφανίζονται  στη  μισθολογική  κατάσταση  του  υποψηφίου  Αναδόχου,  η  οποία  ΔΕΝ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  να 
προσκομιστεί 
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πληροφοριακών συστημάτων 

o Έναν (1) ειδικό σε διαδικτυακές WebGIS εφαρμογές 

- . 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης 

της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει 

στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 
 

3.
1 

Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που 

συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α

/

Α 

Εταιρία (σε 

περίπτωση 

Ένωσης � 

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυ

μο Μέλους 

Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 

- Θέση στο 

σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρω

πομήνε

ς 

Ποσοσ

τό 

συμμετ

οχής* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.
2 

Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου 
Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α

/

Α 

Επωνυμία 

Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυ

μο Μέλους 

Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 

– Θ�ση στο 

σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρω

πομή�ε

ς 

Ποσο

στό 

συμμε

τοχής*

�(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3. Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου 
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3 που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 

Α

/

Α 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 

– Θέση στο 

σχήμα 

υλ�ποίησης 

Ανθρω

πομήνε

ς 

Ποσοσ

τό 

συμμετ

οχής* 

(%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των 

ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων 

ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα 

πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών 

συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

3.
4 

Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου 

(βάσει του υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης) από τα οποία να 

αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή 

διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία 

του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον 

ρόλο που προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου . 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις 

επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί 

ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού 

αιτήματος. 

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 

τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την 
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ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία 

δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

4.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 

χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

5.  Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου Β2.6, από 

τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 46 (παράγραφος 3) και παράγραφος 2 του άρθρου 45 

του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του φακέλου 

δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για 

την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους 

πόρους. 

6.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

7.  Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη. 

Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 

να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου 

(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δεκατέσσερις χιλιάδες 

οχτακόσια είκοσι κόμμα ενενήντα πέντε Ευρώ, € 14.820,95 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 

πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή 

σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία 
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των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να 

προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε 

χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει 

υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό 

δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 

παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες 

σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ της 

υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παράγραφο 0, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε 

άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, 

κηρύσσεται  έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ 

της Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα 

Αρχής. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται 

στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν 

έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που 

αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και 

όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας. 

Β3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 
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προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό 

έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή 

με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής, <Δήμος Αμαρουσίου Βασ. Σοφίας 9 & Δημ .Μόσχα, Μαρούσι ΤΚ 

15124>. 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για 

πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το 

άρθρο Β1.5 της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η 

ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα 

Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 

ΑΔΑ: Β42ΑΩΨ9-ΖΨ1



 85

προσδιορίζονται στην παρ. 0. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 

ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται 

στην παρ. 0 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία 

προσδιορίζονται στην παρ. 0 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των 

τεχνικών φυλλαδίων, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό 

να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο 

αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. 

Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να 

έχει διαστάσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης πχ. 

πλάτους 60 εκ. x 80 εκ. 
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Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών 

Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στον 

Δήμο Αμαρουσίου» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: <Δήμος Αμαρουσίου> 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : __ /__ /____ 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 

φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο 

του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν 

και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 

Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην 

Αγγλική γλώσσα. 
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Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και 

τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και 

η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 

επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και 

αποδεχόμεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις 

τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 

αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των 

πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει 

μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την 
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αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, 

σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

Β3.2.1  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 

Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 

δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και 

τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις 

παραγράφους: 

• Β2.3  Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

•  Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,  

•  Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής. 

Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 

1 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 
Σύμφωνα με 

παραγράφους: 

1.1 Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης και Προσαρμογή 

στις Τεχνολογικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές 

Α2  και C.3.17, 
C.3.18, C.3.19, 
C.3.20, C.3.21, 
C.3.22 

1.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  Α4.1,  

1.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.2 και A.4.3  

1.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρησης 

Επιπέδου Υπηρεσιών 

Α4.4 

2 Αρχιτεκτονική Συστήματος  

2.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά Α3.2 και Α3.3  
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Χαρακτηριστικά Λύσης 

2.2  Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 

Υποδομής 

Α3.1, Α3.4,  Α3.6 και 
C.3.1 – C.3.16 

2.3 Χαρακτηριστικά Ολοκλήρωσης και Οριζόντιων Υπηρεσιών Α3.3 και C.3.5 

2.4 Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας  Α3.6  

2.5 Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, Πολυκαναλικής 

Διάθεσης, Ανοιχτών Δεδομένων, Ευχρηστίας και 

Προσβασιμότητας 

Α3.8, Α3.9, Α3.10, 
Α3.11, Α3.12. Α.3.4 
και C.3.17 

2.6 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, 

Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 

Α.3.5, Α.3.6  

3 Πίνακες Συμμόρφωσης Σύμφωνα με C.3 

4 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

• Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα 

αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

• Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις 

λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον 

κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 

προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω 

προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς (χωρίς τιμές). 

Σύμφωνα με C.4 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, 

κλπ.) 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 

υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 

παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που 

σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί 

συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί 

προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που 

υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα 

με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 

αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται 

αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 

πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, 

μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 

συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 
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4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από 

τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο 

σχετικό όρο. 

Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 

πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4). 

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από 

τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην 

παράγραφο 0 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

Β3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από 

την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 
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Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά 

τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 

Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης 

των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως 

σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι 

πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα 

εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από 

την παρούσα Διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το 

οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται 

στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές 
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τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές 

εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 

προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση 

αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην 

Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 

υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. 

C.4). 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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Β4  Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β4.1  Διαδικασία  Διενέργειας  Διαγωνισμού,  Αξιολόγησης  Προσφορών  και 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού ‐ αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή (Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού) την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των 

Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Βας. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 

Μαρούσι, ΤΚ 15124), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και 

σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα 

καταχώρησης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

Προσφορών 21/12/2012 και ώρα10:00 π.μ. όπως ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι 

Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 

αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή 

της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διατίθεται. 

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 

μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. 

Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο 

φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και 

φυλάσσεται. 

3. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την αριθμητική 

πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα 

δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των 
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δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο των 

δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση. 

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτηρίου συμμετοχής μέσω της εξέτασης του 

περιεχομένου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με 

μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την 

ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της 

αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των 

οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών 

επαναφέρονται στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες 

Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό (βάσει των 

δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση 

της Αναθέτουσα Αρχή. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν 

κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συμμετοχής αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται. 

6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα 

πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική 

μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

7. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και 

εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο αποφαίνεται 

σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η 

απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και 

ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους 

υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών 

Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην 

αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι 

Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 
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9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται 

και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα 

πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική 

μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή. 

10. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή 

συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά 

φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο 

ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς 

κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 

11. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του 

γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.  

12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή  σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν 

καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της. 

13. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν 

γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους 

Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 

Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική 

ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει, 

χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να 

επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, 

αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης.  

14. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα 

πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
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μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 

της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια 

Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον 

υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, 

σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών 
από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 

Επίσης σημειώνεται ότι όλα τα πρακτικά της επιτροπής για κάθε στάδιο θα είναι επαρκώς 

αιτιολογημένα.  

Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη Προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 

παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 

ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 

σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 
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- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με 

βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = (70) * ( Βi / Βmax ) + (30) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη 

βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 

Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 

Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β.1.4.4. 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές 
[απαράβατοι όροι], 
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-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] 

και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις 

υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 

στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα 

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) 

Σχετικές παρ. 

Α ΜΕΡΟΥΣ & 

Πινάκων 

Συμμόρφωσης

1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (50%)  

1.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και 

Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 
10% 

Α3.2 και Α3.3  

1.2  Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Υλικού και 

Λογισμικού Υποδομής 
10% 

Α3.1, Α3.4,  
Α3.6 και C.3.1 
– C.3.16 

1.3 Χαρακτηριστικά Ολοκλήρωσης και Οριζόντιων 

Υπηρεσιών 
8% 

Α3.3 και C.3.5 

1.4 Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας  7% Α3.6  

1.5 Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, 

Πολυκαναλικής Διάθεσης, Ανοιχτών 

Δεδομένων, Ευχρηστίας και 

Προσβασιμότητας 

15% 

Α3.8, Α3.9, 
Α3.10, Α3.11, 
Α3.12. Α.3.4 
και C.3.17 

2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (35%)  

2.1 Καταλληλότητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης 

και Προσαρμογή στις Τεχνολογικές 

Απαιτήσεις και Προδιαγραφές 
20% 

Α2  και 
C.3.17, 
C.3.18, 
C.3.19, 
C.3.20, 
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C.3.21, C.3.22
2.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  5% Α4.1,  

2.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής 

Λειτουργίας 
5% 

Α4.2 και A.4.3 

2.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συντήρησης και 

Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών 
5% 

Α4.4 

3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και 
Υλοποίησης Έργου  

(15%) 
 

3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, 

Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 
15% 

Α.3.5, Α.3.6  

ΣΥΝΟΛΟ 100  

Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:  

- το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ  

- το κόστος συντήρησης του 1ου έτους μετά την προσφερόμενη εγγύηση χωρίς ΦΠΑ 

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:  

I. το κόστος συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό 
του Έργου 

II. τυχόν αναπροσαρμογή του ετήσιου κόστους συντήρησης που θα ορίζει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος στην Προσφορά του, θα είναι σταθερή για το σύνολο των 

ετών συντήρησης και για κάθε έτος δεν θα υπερβαίνει το 5%. 

Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης 

των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται 

να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός 

προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών (Ν. 
3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον 
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Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. 0), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από 

αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και 

ένα αντίγραφο. 

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια 

Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών 

με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη διαδικασία αυτή 
καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική 
Προσφορά. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με 

μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί 

εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα 

απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, 

τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή 

την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 

διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και 

συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

Β4.2  Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα 

Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β2.2 
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2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης 

της παρ. Β2.3. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής της παρ. Β2.6. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από 

την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο 

της προσφερόμενης λύσης. 

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 

διαγωνισμό. 

11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των 

ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων. 

12.  Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Υπερβολικά χαμηλή προσφορά  

ορίζεται αυτή που είναι μικρότερη από το 75% επί της διαμέσου (median) των 

αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα 

ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 

Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής 

υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις 

οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / 

καινοτομία της προτεινόμενης λύσης σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007). Εάν 

και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  τιμές κριθούν ως υπερβολικά 

χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
13. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε 

είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των 

αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των 

Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 
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15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς 

χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 
16. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

17. Προσφορά που το συνολικό τίμημά της όπως αυτό προσδιορίζεται από τον πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς C.4.2, υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην Β.1.2.β. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 

στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία 

προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Β4.3 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ 

αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης 

υποβάλλονται σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). 

Β4.4  Αποτελέσματα – Κατακύρωση ‐ Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται 

κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 

ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους).  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε 

αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 
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(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Β5 Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

Β5.1  Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές 

τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά περί μη συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και 

απαγορεύσεων κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 
3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 όπως ορίζονται στην 

20977/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007). 

4. Η Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

5. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του 

άρθρου 5 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

6. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από 

τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά 
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σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η 

παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

7. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 

προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

8. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί 

να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή η Εγγύηση 

Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα 

Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 

διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά 

κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2). 

10. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 

Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι 

Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

11. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον 
προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Λειτουργίας. 

12. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση 

εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν 

ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από 

εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των 
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προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. 

13. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, και του ισχύοντος θεσμικού 

Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

Β5.2  Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους 

πληρωμής: 

1.  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του 

συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της 

Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 

συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω 

προκαταβολή θα είναι έντοκη Όπως εκάστοτε ισχύει "Περί Δημοσίου Λογιστικού 

Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση 

θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το 

χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα 

λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 

Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική 

επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον 

παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (2α) τόκος. 

2.  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού 

τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, 

έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης 

σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι 

έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των 
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Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις”. Κατά την εξόφληση θα 

παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό 

διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 

υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 

διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή 

προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 

β) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, αφού 

παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (3α) τόκος, επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν:  

• Τεύχος Μελέτης Εφαρμογής 

• Εξοπλισμός εγκατεστημένος στα σημεία που προβλέπονται 

• Εφαρμογές Εγκατεστημένες στον φορέα σε πλήρη λειτουργικότητα 

γ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της 

απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή (3β) προκαταβολής και για το 

χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της 

προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του Έργου. 

3.  α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την Παραλαβή 

του Τεύχους της Μελέτης Εφαρμογής. 

β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, μετά της 

παραλαβή των παρακάτω παραδοτέων: 

• Εξοπλισμός εγκατεστημένος στα σημεία που προβλέπονται 

• Εφαρμογές Εγκατεστημένες στον φορέα σε πλήρη λειτουργικότητα 

γ) Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την 
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οριστική παραλαβή του Έργου. 

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους 

πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που 

θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την 

προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που 

θα έχει παραληφθεί. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Β5.3  Εκτελωνισμός ‐ Φόροι ‐ Δασμοί 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, 

εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι 

δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Β5.4  Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα 

C.1.4), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το 

παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) 
ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την 
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Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του 

Έργου.  

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Β5.5  Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου 

αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 

 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, 

εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη 

περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος 

του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα 

Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας 

ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης 

παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. Σε περίπτωση 

που το ποσό από τις επιβολές ρήτρας ξεπεράσει το 15% του προϋπολογισμού του 

έργου ο Ανάδοχος κηρύττεται έκπτωτος. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσα Αρχή 
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3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 

ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 

περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή 

μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, 

από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την 

επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν 

από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα 

στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 

συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 

Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως 

άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 

κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 

αναλογούν συμβατικό τίμημα. Υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διασφάλιση 

της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του εκτελεσθέντος έργου. 

Β5.6  Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα 

εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή εντός 10 

ημερών. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο 

καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην 
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Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το 

Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα 

παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 

στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 

Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 

σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 

που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 

θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 

προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει 

να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν 

ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι 

κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 

υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 

συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσα Αρχή. 
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7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, 

ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε 

πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 

από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 

ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα 

τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε 

Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 

συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν 

μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 

Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, 

διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 

Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και 

αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη 

φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
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έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 

δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 

την ολοκλήρωση του Έργου. 

14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 

βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να 

τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα 

Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 

Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή 

όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η 

οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι 

προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 

Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 

αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης 

των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα 

Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 

προβλέπονται στη Σύμβαση. 

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι 

οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 
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προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου 

λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι 

έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον 

Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες 

προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 

(άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ 

παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ 

ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο 

χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα 

πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

Β5.7  Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του 

Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο 

συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη 

υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. 

Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου 

υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός 

υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει 

αιτιολογημένα από τον ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που 

θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική 

διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο Β2.2 της διακήρυξης αν περιέλθει σε γνώση των 

συγκεκριμένων πληροφορικών 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
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Β5.8  Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 

εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 

Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). 

Ειδικότερα:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 

τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο 

Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή)– υπερκείμενος ή 

υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς 

την προηγούμενη δική του έγκριση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και 

τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του 
Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 

είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα 
Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 

πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό 

πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για 

τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με 

τα συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη 

λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και 

αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη 

σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση 

και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του 
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Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα 

αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 

προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση 

και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να 

επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτομα που 

ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, 

ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις 

παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση 

υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων 

εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με 

το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω 

ζημίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 

τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή 

πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά 

φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα 

δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, 

διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα 

μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

Β5.9  Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 

Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και 
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δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα 

παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του 

Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα 
Λειτουργίας, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι 

εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 

Αναθέτουσα Αρχή και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν 

στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή 

λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με 

οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα 

παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 

παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή και 
στον Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόσωπο) οι οποίοι 
θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες 

που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας 

οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω 

ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, 

αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε 

κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

Β5.10  Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 

δίκαιο. 
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Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 

μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 

δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ 

τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

C1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

C1.1  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Δήμο Αμαρουσίου 

Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι Τ.Κ. 15124 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ 14820,95 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ 
………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} 
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και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε 
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος 
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

C1.2  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Δήμο Αμαρουσίου 
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Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι Τ.Κ. 15124 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα 
με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε 
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.3  Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Δήμο Αμαρουσίου 

Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι Τ.Κ. 15124 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός 
…………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 
αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση 
του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 
ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το 
οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της 
προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή 
Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών 
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άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε 
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

C1.4  Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 
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μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας 
……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα 
Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε 
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C1.5  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των 
υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά 
................................... συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό 
……… Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη 
διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Επώνυμο:  Όνομα:  
 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  
 
Ημερομηνία 
Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
Διεύθυνση Κατοικίας:    
    
    
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(στο προτεινόμενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα 
διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Απασχόληση 
στο Έργο Έργο (ή Θέση) Εργοδότης

Ρόλος5 και Καθήκοντα 
στο Έργο (ή Θέση) Περίοδος 

(από – έως) ΑΜ6

 
 

  __ /__ / ___
- 

 

                                                           
5  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
6 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – 
Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 
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__ /__ / ___
 
 

  __ /__ / ___
- 
__ /__ / ___

 

 
 

  __ /__ / ___
- 
__ /__ / ___
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C3 Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

C3.1  Εξυπηρετητής Διαδικτύου και Εφαρμογών 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης

1.  Ποσότητα 1   
2.  Κατασκευαστής - μοντέλο ΝΑΙ   

3.  Το προτεινόμενο σύστημα να είναι 
rack-mounted 

ΝΑΙ 
(Να 
αναφερθούν 
τα RU που 
καταλαμβάνει 
το σύστημα) 

  

4.  
Πρότυπα που πρέπει να 
πληρούνται: 
• CE Mark 

ΝΑΙ 
  

5.  Ισχύς Τροφοδοτικού Hot plug (Watt) ≥ 460   

6.  Δεύτερο (redundant) τροφοδοτικό 
Hot Plug ΝΑΙ 

  

7.  
Υποστηριζόμενοι τετραπύρηνοι 
επεξεργαστές στη μέγιστη σύνθεση 
του προσφερόμενου συστήματος 

≥ 2 
  

8.  Αριθμός εγκατεστημένων 
επεξεργαστών 1 

  

9.  Προεγκατεστημένη μνήμη DDR3 ≥ 6 GB   

10.  Μέγιστη μνήμη που να 
υποστηρίζεται στο motherboard ≥ 64 GB 

  

11.  

Υποστηριζόμενες τεχνολογίες 
μνήμης 
• DDR3 
• ECC 

ΝΑΙ 

  

12.  Θύρες LAN Ethernet 100/1000 
Mbps, Full duplex, autosensing 2 

  

13.  Serial Attached SCSI (SAS) 
Controller ΝΑΙ 

  

14.  Μνήμη Serial Attached Controller 
RAID ≥256 MB 

  

15.  Υποστήριξη RAID’s 0/1/5   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Τεκμηρίωσης

16.  Διαθέσιμες θέσεις σκληρών δίσκων ≥ 8   

17.  Αριθμός προσφερόμενων σκληρών 
δίσκων ≥ 4 

  

18.  Τύπος προσφερόμενων σκληρών 
δίσκων 

≥ 140 GB 
SAS 

  

19.  Εγκατάσταση δίσκων σε raid 5 NAI   
20.  Αριθμός PCI-Express slots ≥ 4   

21.  
Nα αναφερθούν τα ελεύθερα PCI 
slots μετά το εγκατάσταση όλων των 
καρτών επέκτασης 

ΝΑΙ 
  

22.  DVD±R/RW ΝΑΙ   

23.  

Επαρκής μέθοδος ψύξης με 
ανεμιστήρες ή και με άλλο τρόπο 
που θα καταγράφεται στην 
προσφορά 

ΝΑΙ 

  

24.  

Να αναφερθεί το λειτουργικό 
σύστημα και να τεκμηριωθεί πλήρως 
η επιλογή του σε σχέση με το 
προσφερόμενο υλικό και λογισμικό. 
To λειτουργικό σύστημα θα πρέπει 
να διαθέτει τις άδειες χρήσης για 
πρόσβαση απεριόριστου αριθμού 
εξωτερικών χρηστών μέσω 
διαδικτύου 

ΝΑΙ 

  

25.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τον αναγκαίο 
συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του 
συστήματος σε παραγωγική 
λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors 
κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

26.  

Παροχή τουλάχιστον ενός CD για 
κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από 
το οποίο να υπάρχει δυνατότητα 
πλήρους εγκατάστασης 

ΝΑΙ 

  

27.  Παροχή των manuals σε έντυπη 
μορφή και σε CD ΝΑΙ 

  

C3.2  Εξυπηρετητής Βάσης Δεδομένων 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1.  Ποσότητα 1   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

2.  Κατασκευαστής - μοντέλο ΝΑΙ   

3.  To προτεινόμενο σύστημα να είναι 
rack-mounted 

ΝΑΙ 
(Να 
αναφερθούν 
τα RU που 
καταλαμβάνει 
το σύστημα) 

  

4.  
Πρότυπα που πρέπει να πληρούνται: 
• CE Mark 

ΝΑΙ 
  

5.  Ισχύς Τροφοδοτικού Hot plug (Watt) ≥ 460   

6.  Δεύτερο (redundant) τροφοδοτικό Hot 
Plug ΝΑΙ 

  

7.  

Υποστηριζόμενοι τουλάχιστον 
διπύρινοι επεξεργαστές στη μέγιστη 
σύνθεση του προσφερόμενου 
συστήματος 

ΝΑΙ 
 

  

8.  Αριθμός εγκατεστημένων 
επεξεργαστών 1 

  

9.  Προεγκατεστημένη μνήμη DDR3 ≥ 6 GB   

10.  Μέγιστη μνήμη που να υποστηρίζεται 
στο motherboard ≥ 64 GB 

  

11.  
Υποστηριζόμενες τεχνολογίες μνήμης
• DDR3 
• ECC 

ΝΑΙ 
  

12.  Θύρες LAN Ethernet 100/1000 Mbps, 
Full duplex, autosensing 2 

  

13.  Serial Attached SCSI (SAS) 
Controller ΝΑΙ 

  

14.  Μνήμη Serial Attached Controller 
RAID ≥256 MB 

  

15.  Υποστήριξη RAID’s 0/1/5   
16.  Διαθέσιμες θέσεις σκληρών δίσκων ≥ 8   

17.  Αριθμός προσφερόμενων σκληρών 
δίσκων ≥ 4 

  

18.  Τύπος προσφερόμενων σκληρών 
δίσκων 

≥ 140 GB 
SAS 

  

19.  Αριθμός PCI-Express slots ≥ 4   

20.  
Nα αναφερθούν τα ελεύθερα PCI 
slots μετά το εγκατάσταση όλων των 
καρτών επέκτασης 

ΝΑΙ 
  

21.  DVD±R/RW ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

22.  Κάρτα οθόνης με μνήμη τουλάχιστον 
16 ΜΒ ΝΑΙ 

  

23.  
Επαρκής μέθοδος ψύξης με 
ανεμιστήρες ή και με άλλο τρόπο που 
θα καταγράφεται στην προσφορά 

ΝΑΙ 
  

24.  

Να αναφερθεί το λειτουργικό 
σύστημα και να τεκμηριωθεί πλήρως 
η επιλογή του σε σχέση με το 
προσφερόμενο υλικό και λογισμικό. 
To λειτουργικό σύστημα θα πρέπει 
να διαθέτει τις άδειες χρήσης για 
πρόσβαση απεριόριστου αριθμού 
εξωτερικών χρηστών μέσω 
διαδικτύου 

ΝΑΙ 

  

25.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
τον αναγκαίο συμπληρωματικό 
εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη 
θέση του συστήματος σε παραγωγική 
λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors 
κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

26.  

Παροχή τουλάχιστον ενός CD για 
κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από 
το οποίο να υπάρχει δυνατότητα 
πλήρους εγκατάστασης 

ΝΑΙ 

  

27.  Παροχή των manuals σε έντυπη 
μορφή και σε CD ΝΑΙ 

  

 

C3.3. Router 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομ
πή 

 Εξοπλισμός Internet    

1.  Να προσφερθεί router για την 
πρόσβαση στο Internet ΝΑΙ   

2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και ο 
κατασκευαστής του δρομολογητή ΝΑΙ   

3.  Ποσότητα 1   
 Αρχιτεκτονική Router    

4.  Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει 
σε ικρίωμα 19”    

 Mνήμη    
5.  Προσφερόμενη Μνήμη DRAM (MB) >=256MB   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομ
πή 

6.  Μέγιστη Μνήμη DRAM (GB) >= 768 ΜΒ   
7.  Προσφερόμενη Μνήμη Flash >=128MB   

8.  

Το λογισμικό του δρομολογητή στην 
προσφερόμενη έκδοσή του να 
υποστηρίζει τα παρακάτω 
πρωτόκολλα και χαρακτηριστικά: 

   

9.  WAN: NAI   
10.  Routing: 

• ΙP 
• RIP, RIPv.2, OSPF 
• Policy Routing 

NAI   

11.  Tunneling: 
• LT2P 

NAI   

 Δυνατότητες μηχανισμών 
ασφάλειας 

NAI   

12.  Secure Sockets Layer (SSL) VPN NAI   

13.  

Υποστήριξη χρήσης φίλτρων 
περιορισμού προσπέλασης και 
δρομολόγησης κατά βούληση του 
διαχειριστή του 

   

14.  RADIUS ή/και TACACS+ ή 
λειτουργικά ισοδύναμο ΝΑΙ   

 Quality of Service    

15.  

Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως  
Weighted Fair Queuing, Priority 
Queuing και Custom Queuing ή άλλες 
λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον 
ορισμό προτεραιοτήτων στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
εφαρμογών 

 
NAI   

 Διαχείριση    
16.  Υποστήριξη πρωτοκόλλων 

SNMP(v1,v3), Telnet, CLI,SSH 
NAI   

 Άλλα χαρακτηριστικά    

17.  Λειτουργία ως DHCP Server, DHCP 
Relay, DHCP client NAI   

18.  Υποστήριξη Network Address 
Translation (NAT) NAI   

 Interfaces    
19.  Θύρες LAN (10/100) 4   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομ
πή 

 Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές    
20.  EN55022 NAI   
21.  CE NAI   

 

C3.4 Firewall 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1.  
Να αναφερθεί το  μοντέλο και ο 
κατασκευαστής του προσφερόμενου 
firewall 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός μονάδων 1   

3.  Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 
19” NAI   

4.  
Αρχιτεκτονικής Statefull Inspection ή 
Cut-Through Proxy ή λειτουργικά 
ισοδύναμη 

NAI 
   

5.  Θύρες Ethernet 10/100 Mbps >=8   
6.  Serial port για τοπική διαχείριση 1   

7.  Να συνοδεύεται από λογισμικό 
γραφικής διαχείρισης της συσκευής ΝΑΙ   

8.  IPsec VPN Peers >=10   
 

C3.5 UPS 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1.  Τύπος σασί rack mounted, για 
ενσωμάτωση σε ικρίωμα 19” 

ΝΑΙ 
(Να αναφερθούν 
τα RU που 
καταλαμβάνει το 
σύστημα) 

  

2.  Αριθμός μονάδων 1   

3.  

Συνολικό φορτίο ρεύματος 
εξόδου 

Να καλύπτεται 
το συνολικό 
φορτίο του 
προσφερομένου 
εξοπλισμού του 
Κεντρικού 
Κόμβου 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

4.  Τοπολογία λειτουργίας Line interactive 
ή True On Line 

  

5.  Ονομαστική τάση εξόδου 230V   
6.  Συχνότητα εξόδου 50/60Hz +/- 3Hz   

7.  Τύπος μπαταριών: Hot-
Swappable και Maintenance-free 

   

8.  Αυτονομία των μπαταριών με 
πλήρες φορτίο ≥ 6 min. 

  

9.  Αυτονομία των μπαταριών με 
50% φορτίο ≥ 10 min. 

  

10.  Δυνατότητα επέκτασης με 
σύνδεση εξωτερικών μπαταριών 

ΝΑΙ 
 

  

11.  Έξοδοι (outlets) τύπου IEC-320 
C13 ≥ 3 

  

12.  
Ύπαρξη οπτικών ενδείξεων και 
ηχητικών σημάτων για την 
κατάσταση του συστήματος 

ΝΑΙ 
 

  

13.  

Δυνατότητα σύνδεσης με 
υπολογιστή μέσω USB ή 
σειριακής θύρας (να συνοδεύεται 
από τα κατάλληλα καλώδια 
σύνδεσης και το αντίστοιχο 
λογισμικό) 

ΝΑΙ 
 

  

14.  Υποστήριξη διαβαθμισμένης 
πρόσβασης μέσω κωδικού 

   

15.  
Υποστήριξη συλλογής και 
αποθήκευσης στοιχείων 
λειτουργίας (data logging) 

   

16.  
Υποστήριξη συλλογής και 
αποθήκευσης συμβάντων (event 
logging) 

   

17.  

Δυνατότητα 
διαχείρισης/παρακολούθησης 
του UPS πάνω από IP  μέσω 
θύρας Ethernet 

   

18.  Εμπρόσθια πλήκτρα λειτουργίας ΝΑΙ   

19.  

Ύπαρξη ενδείξεων (Leds) για την 
κατάσταση του συστήματος: 
λειτουργίας από τη μπαταρία, 
χαμηλής μπαταρίας, σφάλματος, 
υπερφόρτωσης 

ΝΑΙ   

20.  Σήμανση CE ΝΑΙ   
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C3.6  Προσωπικοί Η/Υ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 ΓΕΝΙΚΑ    

1.  
Να αναφερθεί μοντέλο και 
εταιρεία κατασκευής 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός μονάδων 2   

3.  Κουτί Mini- Tower NAI   

4.  Αριθμός full-height PCI slots ≥1   

5.  
Αριθμός full-height PCI Express 
x1 slots 

≥1   

6.  
Αριθμός full-height PCI Express 
x16 

≥1   

 MOTHERBOARD    

7.  VGA NAI   

8.  SATA NAI   

9.  USB 2.0 ≥ 6   

 C.P.U.:    

10.  
Επεξεργαστής τεχνολογίας δύο 
(2) πυρήνων ή καλύτερος 

ΝΑΙ   

11.  Ταχύτητα Ρολογιού  (GHz) ≥ 2.5   

12.  Μνήμη L2 Cache (MB) ≥ 2   

13.  Front Side Bus (MHz) ≥ 1066   

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ    

14.  
Τύπος DDR3 (800-MHz) ή 
καλύτερη 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

15.  Μέγεθος (ΜΒ) ≥ 4 GB   

 ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ:    

16.  Πλήθος μονάδων 1   

17.  
Τουλάχιστον 320-GB SATA 3.0-
Gb/s Hard Drive 

NAI   

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ:    

18.  
DVD +/- RW Drive Double Layer 
εσωτερικό 

NAI   

 ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ:    

19.  
Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών 
τελευταίας γενιάς 

≥ 
1280x1024 

  

20.  Data Bus PCI Express   

21.  Μνήμη (SHARED) κάρτας οθόνης ≥ 256 MB   

 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ:    

22.  
Ethernet Card 10/100/1000 Mbps 
ενσωματωμένη 

ΝΑΙ   

23.  Data Bus PCI   

24.  
IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.2, 
802.3, 802.3 ab and 802.3u 
compliant 

ΝΑΙ   

 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ:    

25.  
on board High Definition Stereo ή 
ισοδύναμη 

NAI   

 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ:    

26.  Ισχύς ≥300W   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

27.  
Υποστήριξη Power Factor 
Correction (PFC).82% efficient 

NAI   

 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:    

28.  

Τύπος QWERTY με μόνιμη 
αποτύπωση Ελληνικών και 
Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε 
πλήκτρο – ενσύρματο – PS2 type 
ή USB 

ΝΑΙ   

 MOUSE:    

29.  
Ενσύρματο optical wheel mouse 
– PS2 type ή USB 

NAI   

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:    

30.  
Λειτουργικό σύστημα 
προεγκατεστημένο από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

31.  

Δυνατότητα ανάκαμψης του Η/Υ 
σε περίπτωση βλάβης 
λογισμικού (software 
corruption) στην κατάσταση 
που είχε κατά την αρχική του 
εγκατάσταση με απλό τρόπο, 
από τον ίδιο το χρήστη. 

   

32.  

Λογισμικό Αυτοματισμού 
Γραφείου το οποίο κατά 
ελάχιστον να περιέχει, 
επεξεργαστή κειμένου, 
λογιστικών φύλλων και 
παρουσιάσεων και είναι πλήρως 
συμβατό με αρχεία MS Office 
2007/2003 και με υποστήριξη 
πλήρους επεξεργασίας 
(δημιουργία / άνοιγμα / μεταβολή 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
/ αποθήκευση) αρχείων 
συμβατών με τα πρότυπα 
OpenXML και ODF. Θα πρέπει 
ακόμη να διαθέτει πλήρως 
εξελληνισμένο γραφικό 
περιβάλλον εργασίας, να παρέχει 
πλήρη υποστήριξη χρήσης της 
Ελληνικής Γλώσσας κατά την 
συγγραφή κειμένων, 
προσφέροντας τουλάχιστον 
ορθογραφικό έλεγχο ελληνικών, 
θησαυρό ελληνικών συνωνύμων 
όρων και έλεγχο συλλαβισμού και 
να διαθέτει πλήρη κείμενα 
βοήθειας χρήσης στα Ελληνικά 
για όλη την παρεχόμενη 
λειτουργικότητά του. Το λογισμικό 
θα πρέπει να προσφερθεί σε 
μορφή συνολικής άδειας με 
δυνατότητα μεταφοράς του σε 
άλλο προσωπικό υπολογιστή 

33.  

Για όλους τους Προσωπικούς 
Υπολογιστές θα προσφερθεί 
εγκατεστημένο λογισμικό 
ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF 
(Acrobat reader ή αντίστοιχο) 

ΝΑΙ   

34.  
Για όλους τους Προσωπικούς 
Υπολογιστές θα προσφερθεί 
λογισμικό AntiVirus 

ΝΑΙ   

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ:    

35.  καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   

36.  
οδηγοί συσκευών για το 
προσφερόμενο Λ.Σ 

ΝΑΙ   

37.  Τεκμηρίωση - άδειες χρήσης    
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
λογισμικού 

38.  εγχειρίδια ΝΑΙ   

 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    

39.  
Εγγύηση: Τουλάχιστον 36 μήνες 
με επί τόπου (on site) 
αντικατάσταση ή επισκευή, 

ΝΑΙ   

40.  
Να αναφερθούν ISO και λοιπά 
κατασκευαστικά standards 

NAI   

 
Απαιτήσεις Εγκατάστασης και 
Θέσης σε Λειτουργία 

   

41.  
Εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία στο προβλεπόμενο 
σημείο 

NAI   

 ΟΘΟΝΗ    

42.  Τύπος Οθόνης TFT NAI   

43.  
Να αναφερθεί ο Τύπος – 
Κατασκευαστής 

ΝΑΙ   

44.  Να αναφερθεί το Μοντέλο ΝΑΙ   

45.  Μέγεθος διαγωνίου 19’’ ΝΑΙ   

46.  Έγχρωμη ΝΑΙ   

47.  Dot Pitch (mm) < 0,29   

48.  Να αναφερθεί η Γωνία Θέασης ΝΑΙ   

49.  Να αναφερθεί ο Λόγος Αντίθεσης ΝΑΙ   

50.  
Να αναφερθούν τα 
Υποστηριζόμενα πρότυπα 

NAI   
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C3.7  PDA 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1.  Ποσότητα 20   

2.  Υποστήριξη του πρωτοκόλλου 
GSM/GPRS/EDGE ΝΑΙ   

3.  Ασύρματη επικοινωνία 
Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g 

ΝΑΙ   

4.  3.6-inch TFT-LCD touch-
sensitive screen 

ΝΑΙ   

5.  Κάρτα μνήμης ΝΑΙ   

6.  Λειτουργία στις συχνότητες 900 
και 1800 MHz 

ΝΑΙ   

7.  
Android ή Windows Mobile 
Professional ή ισοδύναμο 
λειτουργικό σύστημα 

ΝΑΙ   

8.  Επεξεργασία word και excel 
αρχείων 

ΝΑΙ   

9.  Εμφάνιση PDF και Powerpoint 
αρχείων 

ΝΑΙ   

10.  Ενσωματωμένος δέκτης GPS ΝΑΙ   

C3.8  Σύστημα Διαχείρισης  Σχεσιακής  και  Χωρικά  Ενεργοποιημένης  Σχεσιακής Βάσης 

Βάσης Δεδομένων 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.  Να αναφερθεί το όνομα, η 
έκδοση και η χρονολογία 
διάθεσης του προσφερόμενου 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

2.  Υποστήριξη των πιο 
διαδεδομένων λειτουργικών 
συστημάτων (Windows, Linux, 
UNIX). Να περιγραφεί η 
καταλληλότητα του 
προσφερόμενου λογισμικού σε 
σχέση με το λειτουργικό 
σύστημα των εξυπηρετητών 
που προτείνει ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ   

3.  Ο αριθμός αδειών θα είναι κατ’ 
ελάχιστον τριπλάσιος του 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

αριθμού των εξυπηρετητών, 
ώστε να διασφαλισθεί η 
δυνατότητα μελλοντικής 
κλιμάκωσης του συστήματος 

 Γενικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά 

   

4.  Συμβατότητα με το πρότυπο 
ANSI-SQL 

ΝΑΙ   

5.  Υποστήριξη Unicode / UTF-8 ΝΑΙ   

6.  Δυνατότητα localization ΝΑΙ   

7.  Υποστήριξη διεπαφής ODBC ΝΑΙ   

8.  Καθορισμός σχήματος βάσεων 
και διαχείρισης δεδομένων με 
χρήση SQL 

ΝΑΙ   

9.  Υποστήριξη πολλαπλών 
σχημάτων σε μια βάση 

ΝΑΙ   

10.  Υποστήριξη όψεων (views) ΝΑΙ   

11.  Η διαχείριση του λογισμικού να 
επιτρέπεται μέσω 
δικτύου/διαδικτύου μέσω 
γραφικής διεπαφής χωρίς να 
απαιτείται φυσική πρόσβαση 
στον εξυπηρετητή που είναι 
εγκατεστημένο 

ΝΑΙ   

12.  Ενσωματωμένες συναρτήσεις 
επεξεργασίας και ανάλυσης 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

13.  Υποστήριξη triggers, casts ΝΑΙ   

14.  Υποστήριξη αναζήτησης "full 
text search" 

ΝΑΙ   

15.  Υποστήριξη ευρετηρίων για 
σύνθετα αντικείμενα 

ΝΑΙ   

16.  Υποστήριξη δεικτοδότησης 
γεωχωρικών δεδομένων 

ΝΑΙ   

17.  Υποστήριξη πινάκων ως τύπο 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

18.  Δυνατότητα ορισμού νέων 
τύπων δεδομένων 

ΝΑΙ   

19.  Υποστήριξη γεωχωρικών 
δεδομένων με ή χωρίς 
πρόσθετο λογισμικό (extension, 
add-on) 

ΝΑΙ   

20.  Ενσωματωμένες συναρτήσεις 
δημιουργίας, επεξεργασίας και 
εξαγωγής γεωμετρίας από 
γεωχωρικά δεδομένα 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: Β42ΑΩΨ9-ΖΨ1



 142

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

21.  Υποστήριξη διαφόρων τύπων 
δεδομένων 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

22.  Υποστήριξη κληρονομικότητας 
πινάκων 

ΝΑΙ   

 Χαρακτηριστικά Ασφαλείας 
και αποφυγής λαθών 

   

23.  Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα 
δεδομένα ακόμα και σε επίπεδο 
εγγραφής 

ΝΑΙ   

24.  Υποστήριξη ρόλων, κανόνων 
και χρηστών 

ΝΑΙ   

25.  Δυνατότητες κρυπτογράφησης ΑΝΑΦΟΡΑ   

26.  Εργαλεία αυτόματης 
συντήρησης και 
βελτιστοποίησης των βάσεων 

ΝΑΙ   

27.  Υποστήριξη περιορισμών 
αναφορικής ακεραιότητας 
(referential integrity) 

ΝΑΙ   

28.  Υποστήριξη αλγορίθμων 
δεικτοδότησης, όπως B-tree, R-
tree 

ΝΑΙ   

29.  Μηχανισμοί ελέγχου 
δοσοληψιών (transactions) 

ΝΑΙ   

30.  Μηχανισμοί ελέγχου επιδόσεων ΝΑΙ   

 Δυνατότητες επικοινωνίας 
και προγραματισμού 

   

31.  Επικοινωνία με Desktop GIS 
λογισμικά, εμπορικά και 
ανοικτού κώδικα 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

32.  Επικοινωνία με Web GIS 
λογισμικά, εμπορικά και 
ανοικτού κώδικα 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

33.  Δυνατότητα δημιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας και 
επαναφοράς (backup and 
restore) 

ΝΑΙ   

34.  Ενσωματωμένες γλώσσες για 
τη σύνταξη συναρτήσεων 

ΝΑΙ   

35.  Προγραμματιστικές διεπαφές 
για γλώσσες όπως C/C++, 
Java, .Net, Perl, Python, Ruby 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

 Όρια Λειτουργίας    

36.  Απεριόριστο μέγεθος βάσης 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

37.  Απεριόριστος αριθμός 
εγγραφών ανά πίνακα 

ΝΑΙ   
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C3.9  Desktop GIS 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.  Να αναφερθεί το όνομα, η 
έκδοση και η χρονολογία 
διάθεσης του προσφερόμενου 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός Αδειών 5   

3.  Συμβατότητα με λειτουργικά 
συστήματα Linux, Windows και 
Mac OS 

ΝΑΙ   

4.  Δυνατότητας ανάγνωσης 
δεδομένων διανυσματικής 
(vector), εικονιστικής (raster) 
μορφής και αλφαριθμητικών 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

5.  Εκτέλεση βασικών λειτουργιών 
διαχείρισης, ανάλυσης, 
επεξεργασίας και παρουσίασης 
γεωχωρικών δεδομένων 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

6.  Υποστήριξη διανυσματικών 
δεδομένων αποθηκευμένων σε 
αρχεία ή σε χωρικά 
ενεργοποιημένες βάσεις 
δεδομένων. 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

7.  Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον 
διανυσματικών δεδομένων σε 
μορφότυπους: 
-SHP 
-DXF 
-GML 
-DWG 
-DGN 
-KML 

ΝΑΙ   

8.  Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον 
εικονιστικών δεδομένων σε 
μορφότυπους: 
-gif 
-tiff 
-jpeg 
-jp2 
-png 
-ERDAS Imagine 

ΝΑΙ   

9.  Υποστήριξη δικτυακών ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

υπηρεσιών γεωχωρικών 
δεδομένων, πρότυπα WMS, 
WFS, WCS του Open 
Geospatial Consortium 

10.  Δυνατότητα επικοινωνίας με 
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων 
Δεδομένων 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

11.  Υποστήριξη 
ανάγνωσης/εγγραφής στο 
προσφερόμενο Σύστημα 
Διαχείρισης Χωρικά 
Ενεργοποιημένης Σχεσιακής 
Βάσης Δεδομένων 

ΝΑΙ   

12.  Δυνατότητες πλοήγησης στο 
χάρτη (εστίαση, αποσεστίαση, 
χρήση προηγούμενου βαθμού 
εστίασης, μετατόπιση, εστίαση 
σε επιλεγμένα αντικείμενα, 
εστίαση σε έκταση ενός 
επιπέδου) 

ΝΑΙ   

13.  Εκτέλεση συνήθων λειτουργιών 
διαχείρισης (προσθήκη, 
αφαίρεση, αναδιάταξη) 
θεματικών επιπέδων (layers) 

ΝΑΙ   

14.  Δυνατότητα επιλογής 
αντικειμένων βάσει: σημείου, 
ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου, γραμμής, 
περιγραφικών κριτηρίων. 
Δυνατότητα αποεπιλογής 

ΝΑΙ   

15.  Δυνατότητα αναζήτησης βάσει: 
περιγραφικών χαρακτηριστικών, 
συντεταγμένων 

ΝΑΙ   

16.  Εργαλεία γραφικής 
επεξεργασίας αντικειμένων 

ΝΑΙ   

17.  Εργαλεία χωρικής ανάλυσης 
όπως ζώνη επιρροής (buffer), 
χωρική τομή (intersection), 
αποκοπή (clip), ένωση (union), 
χωρική διαφορά (difference), 
χωρική συσχέτιση (spatial join) 

ΝΑΙ   

18.  Λειτουργία αναγνώρισης 
(identify) αντικειμένων 

ΝΑΙ   

19.  Εργαλεία μέτρησης 
αποστάσεων, εμβαδών 

ΝΑΙ   

20.  Δυνατότητα μετασχηματισμού 
συστήματος συντεταγμένων 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

(reproject) 
21.  Δυνατότητα σύνδεσης με 

αντικείμενα, όπως ιστοσελίδες, 
αρχεία τύπου PDF, εικόνες, σε 
επίπεδο θεματικού επιπέδου 
(layer) 

ΝΑΙ   

22.  Δυνατότητα χρήσης 
χαρτογραφικών συμβολισμών 

ΝΑΙ   

23.  Δυνατότητα εισαγωγής ετικετών 
(labeling) 

ΝΑΙ   

24.  Δυνατότητα χαρτοσύνθεσης, 
δημιουργίας θεματικών χαρτών 

ΝΑΙ   

25.  Δυνατότητα εκτύπωσης χαρτών 
με επιλογή κλίμακας, μεγέθους 
χαρτιού 

ΝΑΙ   

26.  Δυνατότητα επέκτασης 
λειτουργικότητας μέσω 
προγραμματιστικής διεπαφής 

ΝΑΙ   

 

C3.10 Mobile GIS 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.  Να αναφερθεί το όνομα, η 
έκδοση και η χρονολογία 
διάθεσης του προσφερόμενου 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός Αδειών 5   

3.  Συμβατότητα με λειτουργικά 
συστήματα Windows Mobile 

ΝΑΙ   

4.  Εκτέλεση βασικών λειτουργιών 
διαχείρισης, ανάλυσης, 
επεξεργασίας και παρουσίασης 
γεωχωρικών δεδομένων 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

5.  Δυνατότητας ανάγνωσης 
δεδομένων διανυσματικής 
(vector) και εικονιστικής (raster) 
μορφής 

ΝΑΙ   

6.  Εκτέλεση συνήθων λειτουργιών 
διαχείρισης (προσθήκη, 
αφαίρεση, αναδιάταξη) 
θεματικών επιπέδων (layers) 

ΝΑΙ   

7.  Δυνατότητες πλοήγησης στο 
χάρτη (εστίαση, εστίαση σε 

ΝΑΙ   
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πολύγωνο, 
προηγούμενη/επόμενη εστίαση, 
πλήρης εστίαση, εστίαση σε 
επιλεγμένη οντότητα, 
μετατόπιση, επανατοποθέτηση 
κέντρου του χάρτη κ.λπ.) 

8.  Υποστήριξη διανυσματικών 
δεδομένων αποθηκευμένων σε 
αρχεία (file system) 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

9.  Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον 
διανυσματικών δεδομένων σε 
μορφότυπους: 
– ESRI shapefile 
– KML 
– GML 
– GPX 

ΝΑΙ   

10.  Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον 
εικονιστικών δεδομένων σε 
μορφότυπους: 
– ECW 
– JPEG 
– PNG 
– GIF 

ΝΑΙ   

11.  Υποστήριξη διαδικτυακών 
υπηρεσιών γεωχωρικών 
δεδομένων, πρότυπο WMS του 
Open Geospatial Consortium 

ΝΑΙ   

12.  Χειριστήρια αναγνώρισης, 
επεξεργασίας των πινάκων 
περιγραφικών χαρακτηριστικών 
των δεδομένων (attribute data) 

ΝΑΙ   

13.  Δυνατότητες βασικών 
λειτουργιών επεξεργασίας 
διανυσματικών δεδομένων 
σημείων/γραμμών/πολυγώνων 

ΝΑΙ   

14.  Χειριστήρια 
επιλογής/αποεπιλογής 
οντοτήτων γραφικά 

ΝΑΙ   

15.  Χειριστήρια θέασης 
συντεταγμένων, μέτρησης 
αποστάσεων/επιφανειών 

ΝΑΙ   

16.  Υποστήριξη θέασης, σε 
πραγματικό χρόνο, 
στίγματος/συντεταγμένων από 
δέκτη Παγκόσμιου Εντοπισμού 
Θέσης (GPS) 

ΝΑΙ   

17.  Υποστήριξη καταγραφής ΝΑΙ   
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δεδομένων θέσεων και 
διαδρομών από δέκτη 
Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης 
(GPS) 

18.  Προσθήκη/ τροποποίηση 
συμβολισμού των θεματικών 
επιπέδων, δημιουργία 
θεματικών χαρτών 

ΝΑΙ   

19.  Δυνατότητα εκτέλεσης 
ερωτημάτων επί των 
περιγραφικών χαρακτηριστικών 
των δεδομένων 

ΝΑΙ   

20.  Μετατροπή διανυσματικών 
γεωχωρικών δεδομένων 
τουλάχιστον σε μορφότυπους 
(formats): 
– ESRI shapefile 
– KML 
– GML 

ΝΑΙ   

21.  Δυνατότητα επικοινωνίας με το 
προσφερόμενο Desktop GIS 
λογισμικό 

ΝΑΙ   

22.  Περιγραφή διασύνδεσης με το 
προσφερόμενο Desktop GIS 
λογισμικό 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

 

C3.11  Λογισμικό για τη δημιουργία ΥΓΕΠ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.  Να αναφερθεί το όνομα, η 
έκδοση και η χρονολογία 
διάθεσης του προσφερόμενου 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

2.  Αριθμός Αδειών 5   

3.  Δικαιώματα άδειας χρήσης 
(licensing) του λογισμικού: Να 
επιτρέπεται η χρήση σε μορφή 
source & binary, με ή χωρίς 
τροποποιήσεις του κώδικα, με 
προϋπόθεση τη διατήρηση του 
αρχικού copyright και όρων 
χρήσης 

ΝΑΙ   

4.  Συμβατότητα με λειτουργικά ΝΑΙ   
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συστήματα Linux, Windows και 
Mac OS 

5.  Υποστήριξη του OGC Web Map 
Service (WMS) 

ΝΑΙ   

6.  Υποστήριξη του OGC Web 
Feature Service (WFS) 
Υποστήριξη του OGC Web 
Feature Service – Transactional 
(WFS-T) 

ΝΑΙ   

7.  Υποστήριξη του OGC 
Catalogue Service for the Web 
(CSW) 2.0.2 

ΝΑΙ   

8.  Υποστήριξη Java 1.5 και 
νεότερη 

ΝΑΙ   

9.  Υποστήριξη των προτύπων του 
OGC: 
-WFS 
-WFS-T 
-WMS 
-CSW 
-WCS 
-SLD 
-GML 
-KML 
-Filter Encoding 
-WMC 

ΝΑΙ   

10.  Να υποστηρίζονται οι 
παρακάτω βάσεις δεδομένων 
και μορφότυποι δεδομένων: 
-Oracle Spatial 10g και νεότερη 
-PostgresQL έκδοσης 8.1 και 
άνω (για όλες τις πλατφόρμες) ή 
8.2 και άνω (Windows) 
-IBM DB2 
-MySQL 5 
-Microsoft SQL Server 2008 
-ESRI ArcSDE 8.3 και νεότερη 
-ESRI Shapefile 
-MapInfo MIF/MID 
-Vector Product Format 
-TIFF 
-GeoTIFF 
-BigTIFF 
-ECW 
-JPEG2000 
-MrSID 
-GTOPO30 

ΝΑΙ   
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11.  Να υποστηρίζει εξαγωγή 
δεδομένων στους παρακάτω 
μορφότυπους: 
-KML 
-GML 
-Shapefile 
-GeoRSS 
-PDF 
-GeoJSON 
-JPEG 
-GIF 
-SVG 
-PNG 

   

12.  Υποστήριξη anti-aliasation στις 
εικόνες 

ΝΑΙ   

13.  Ενσωματωμένες λειτουργίες 
ασφαλείας 

ΝΑΙ   

14.  Πλήρης υποστήριξη των 
προτύπων SLD για την 
τυποποίηση των συμβολισμών 
των χαρτών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας συμβολισμών από 
το σύστημα αλλά και από τους 
χρήστες. 

ΝΑΙ   

15.  Υποστήριξη 64-bit 
αρχιτεκτονικών και δυνατότητες 
για multi-threading 

ΝΑΙ   

16.  Δημιουργία αρχείων 
μεταδεδομένων για τα σύνολα 
γεωχωρικών δεδομένων του 
φορέα, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που καθορίζει η 
Οδηγία INSPIRE και ο 
Ν.3882/2010 και του ΦΕΚ Β 
2147/26-9-11. 

ΝΑΙ   

17.  Δημιουργία αρχείων 
μεταδεδομένων για τις 
υπηρεσίες γεωχωρικών 
δεδομένων του φορέα, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που καθορίζει η Οδηγία 
INSPIRE,ο Ν.3882/2010 και το 
ΦΕΚ Β 2147/26-9-11. 

ΝΑΙ   

18.  Δυνατότητα αποθήκευσης, 
διαχείρισης, επεξεργασίας και 
δημοσίευσης μεταδεδομένων 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

ΝΑΙ   
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που καθορίζει η Οδηγία 
INSPIRE , ο Ν.3882/2010 και το 
ΦΕΚ Β 2147/26-9-11. 

19.  Υπηρεσία Εξεύρεσης 
(Discovery Service) σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές που 
καθορίζει η Οδηγία INSPIRE και 
ο Ν.3882/2010 (βάσει του 
προτύπου OGC CSW) 

ΝΑΙ   

20.  Δικτυακή Υπηρεσία 
Απεικόνισης (View Service), 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που καθορίζει η Οδηγία 
INSPIRE και ο Ν.3882/2010 
(βάσει του προτύπου OGC 
WMS) 

ΝΑΙ   

21.  Δικτυακή Υπηρεσία 
Τηλεφόρτωσης (Download 
Service), σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που καθορίζει η 
Οδηγία INSPIRE και ο 
Ν.3882/2010 (βάσει του 
προτύπου OGC WFS) 

ΝΑΙ   

 

C3.12  Εξυπηρετητής Διαδικτύου και Εφαρμογών 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.  Να αναφερθεί το όνομα και η 
έκδοση του προσφερόμενου 
λογισμικού διακομιστή 
εφαρμογών Διαδικτύου 

ΝΑΙ   

2.  Να αναφερθεί η χρονολογία 
διάθεσης της προσφερόμενης 
έκδοσης 

ΝΑΙ   

3.  Να αναφερθούν τα συμβατά 
λειτουργικά συστήματα 

ΝΑΙ   

4.  Ο προσφερόμενος διακομιστής 
εφαρμογών να είναι συμβατός 
με περισσότερες της μιας 
πλατφόρμες λειτουργικών 
συστημάτων. Συγκεκριμένα να 
υποστηρίζει: 

ΝΑΙ   
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- Windows 
- Unix 
- Linux 

5.  Να αναφερθούν όλες οι 
πιστοποιήσεις που κατέχει το 
λογισμικό του συστήματος όσον 
αφορά: τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας, εκτέλεσης 
εφαρμογών (επίπεδο Διαδικτύου 
και επίπεδο επιχειρησιακής 
λογικής), και το περιβάλλον 
ανάπτυξης 

ΝΑΙ   

6.  Οι προσφερόμενες άδειες 
χρήσης πρέπει να επιτρέπουν 
τυχόν μελλοντική αναβάθμιση 
των συστημάτων Η/W του έργου 
που θα ‘φιλοξενήσουν’ το εν 
λόγω λογισμικό. (εξαιρείται η 
περίπτωση αύξησης του 
αριθμού των CPUs) 

ΝΑΙ   

7.  Πλήρης υποστήριξη UTF-8 
κωδικοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ελληνικών). 

ΝΑΙ   

 Χαρακτηριστικά Ασφάλειας    

8.  Υποστήριξη μηχανισμού 
ορισμού: 

   

9.  Χρηστών ΝΑΙ   

10.  Ομάδων χρηστών ΝΑΙ   

11.  Ρόλων χρηστών ΝΑΙ   

12.  Υποστήριξη τόσο 
αυθεντικοποίησης 
(authentication) όσο και 
εξουσιοδότησης (authorisation) 
καθώς επίσης και  Cryptography 
Extensions στη πλατφόρμα 
ανάπτυξης που θα προσφερθεί. 

ΝΑΙ   

13.  Να αναφερθούν οι αλγόριθμοι 
κρυπτογράφησης και υπηρεσιών 
ασφάλειας που υποστηρίζονται. 
Όπου απαιτείται, να δοθούν τα 
μήκη κλειδιών που 
υποστηρίζονται. 

ΝΑΙ   

14.  Υποστήριξη πρωτοκόλλων:    

15.  HTTPS ΝΑΙ   
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16.  SSL/TLS ΝΑΙ   

17.  Να αναφερθούν οι δυνατότητες 
ολοκλήρωσης με λύσεις 
ασφάλειας τρίτων  

ΝΑΙ   

18.  Να προσφερθεί η αναγκαία 
άδεια χρήσης ψηφιακού 
πιστοποιητικού για τους 
εμπλεκόμενους εξυπηρετητές 
από Αρχή Πιστοποίησης 
(Certification Authority) άμεσα 
αναγνωρίσιμη από το ευρύ κοινό 
με διάρκεια ισχύος ενός έτους. 
Πιο συγκεκριμένα, το 
προσφερόμενο πιστοποιητικό 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο 
πλαίσιο της διασφάλισης της 
ασφάλειας (μέσω HTTPS) για 
όλες τις εφαρμογές του ΠΣ που 
είναι διαθέσιμες σε 
διαπιστευμένους χρήστες ή / και 
διακινούν ευαίσθητες 
πληροφορίες. 

ΝΑΙ   

19.  Υποστήριξη λειτουργίας single-
sign-on όσον αφορά την 
αυθεντικοποίηση 
(authentication) και την 
εξουσιοδότηση (authorisation) 
των τελικών χρηστών του 
συστήματος. Η λειτουργία 
αναφέρεται σε όσες εφαρμογές 
Διαδικτύου απαιτούν 
διαπίστευση χρηστών και 
υπονοεί ότι εάν αυτές είναι 
περισσότερες της μίας, τότε ο 
χρήστης δεν θα πρέπει να 
διαπιστεύεται περισσότερες από 
μία φορά. 

ΝΑΙ   

20.  Να αναλυθεί εάν η λειτουργία 
single-sign-on υλοποιείται μέσω 
ρυθμίσεων του διακομιστή ή 
μέσω αφοσιωμένου software 
ή/και hardware 

   

21.  Δυνατότητες auditing τόσο σε 
επίπεδο εφαρμογής, όσο και σε 
επίπεδο Web application server 

ΝΑΙ   

 Επίπεδο Διαδικτύου    

22.  Να αναφερθεί ποιοι Web ΝΑΙ   
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Servers υποστηρίζονται και 
ποιοι θα χρησιμοποιηθούν 

23.  Υποστήριξη του πρωτοκόλλου 
HTTP 1.1 

ΝΑΙ   

24.  Δυνατότητες υψηλής 
διαθεσιμότητας. Να δοθεί 
συνοπτική περιγραφή 

ΝΑΙ   

25.  Κεντρική διαχείριση του Web 
Application Server (όλα τα 
επίπεδα: Web & Εφαρμογων) 
είτε μέσω graphical user 
interface είτε μέσω Web 
εφαρμογής 

ΝΑΙ   

26.  Δυνατότητα να τεθούν σε 
λειτουργία (ή να τροποποιηθούν) 
οι εφαρμογές ή να ανανεωθεί το 
στατικό περιεχόμενο χωρίς να 
χρειάζεται επανεκκίνηση του 
Web server (hot deployment) 

ΝΑΙ   

27.  Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, 
όσο και δυναμικού περιεχομένου

ΝΑΙ   

28.  Να αναφερθούν όλοι οι τρόποι 
παραγωγής δυναμικού 
περιεχομένου, π.χ. Java 
Servlets, JSP, ASP, άλλοι 

ΝΑΙ   

29.  Εγγενής υποστήριξη clustering 
και κατανεμημένου caching 

ΝΑΙ   

30.  Ενσωματωμένες δυνατότητες για 
load balancing σε clustered 
περιβάλλοντα 

   

31.  Να δοθεί συνοπτική περιγραφή 
των εναλλακτικών πολιτικών για 
load balancing του διακομιστή 
Διαδικτύου 

ΝΑΙ   

32.  Δυνατότητες caching 
περιεχομένου 

ΝΑΙ   

33.  Υποστήριξη επιχειρησιακών 
αντικειμένων με δυνατότητες 
αντιστοίχισης στη βάση 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

34.  Ενσωματωμένος μηχανισμός 
εκτέλεσης και διαχείρισης 
επιχειρησιακών συνδιαλλαγών 
(transactions) 

NAI   

35.  Ενσωματωμένος μηχανισμός 
ανταλλαγής επιχειρησιακών 
μηνυμάτων μεταξύ εφαρμογών 

ΝΑΙ   
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36.  Υποστήριξη λειτουργιών 
proxying 

ΝΑΙ   

 Επίπεδο εκτέλεσης 
εφαρμογών 

   

37.  Να δοθεί λίστα των 
υποστηριζόμενων από τον 
application server βάσεων 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

38.  Εγγενής υποστήριξη πλαισίου 
(framework) για την αντιστοίχιση 
προγραμματιστικών 
αντικειμένων με δομές της 
Βάσης Δεδομένων (Object-
Relational mapping). 
Το υποστηριζόμενο πλαίσιο: 

ΝΑΙ   

39.  Να συνεργάζεται με 
περισσότερα από ένα, 
διαφορετικής προέλευσης και 
κατασκευαστή Συστήματα 
Βάσεων Δεδομένων (όπως DB2, 
MS-SQL Server, Oracle 
Database, κλπ) 

ΝΑΙ   

40.  Να βασίζεται σε ανοικτή 
τεχνολογία ώστε να μπορεί να 
ενσωματωθεί και λειτουργήσει 
σε εξυπηρετητές εφαρμογών 
άλλων κατασκευαστών 

ΝΑΙ   

41.  Η χρήση του πλαισίου αυτού να 
γίνεται με αυτοματοποιημένο 
τρόπο μέσα από τα 
προσφερόμενα εργαλεία 
ανάπτυξης 

ΝΑΙ   

42.  Η μετάβαση του συστήματος 
μεταξύ των υποστηριζόμενων 
Συστημάτων Βάσεων 
Δεδομένων να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί δίχως την 
ανάγκη προγραμματιστικών 
αλλαγών 

ΝΑΙ   

43.  Ενσωματωμένες δυνατότητες για 
load balancing σε clustered 
περιβάλλοντα και για fail-over 

ΝΑΙ   

44.  Δυνατότητα να τεθούν σε 
λειτουργία – ανεξάρτητα ο ένας 
από τον άλλον – τα ακόλουθα 
συστατικά του application server:

 
 

  

45.  Διακομιστής εφαρμογών ΝΑΙ   
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Διαδικτύου 
46.  Διακομιστής εφαρμογών 

επιχειρησιακής λογικής 
   

47.  Δυνατότητα να τεθούν σε 
λειτουργία (ή να τροποποιηθούν) 
οι εφαρμογές χωρίς να 
χρειάζεται επανεκκίνηση του 
application server (hot 
deployment) 

ΝΑΙ   

48.  Ενσωματωμένος, 
παραμετροποιήσημος, 
μηχανισμός caching ή/και 
pooling για 
επαναχρησιμοποίηση πόρων 
όπως: 

   

49.  database connections ΝΑΙ   

50.  application processes ΝΑΙ   

 Ειδικά Χαρακτηριστικά    

51.  Ενσωμάτωση στον διακομιστή 
ενός ή περισσοτέρων 
εφαρμογών, επεκτάσεων, 
τεχνολογιών ή προϊόντων που 
να επιτρέπουν την ολοκλήρωση 
με εξωτερικά συστήματα και 
εφαρμογές. Να περιγραφούν 
διεξοδικά οι λύσεις όσον αφορά 
εξωστρεφείς ή / και εσωστρεφείς 
διεπαφές που πρόκειται να 
προσφερθούν στο πλαίσιο του 
παρόντος έργου (π.χ. 
stateless/stateful services, HTTP 
services κτλ), καθώς και ο 
τρόπος περιγραφής και 
ανταλλαγής των δεδομένων 
(π.χ. SOAP, XML κτλ) 

ΝΑΙ   

52.  Ενσωμάτωση στον διακομιστή 
εφαρμογών, μιας επέκτασης ή 
προϊόντος που να επιτρέπει τη 
διαχείριση Internet περιεχομένου 
(Web content management) 

ΝΑΙ   

53.  Να αναφερθούν άλλα σημαντικά 
χαρακτηριστικά του 
προσφερόμενου διακομιστή 
εφαρμογών που έχουν άμεση 
σχέση με το παρόν έργο αλλά 
και με τυχόν μελλοντικές 
επεκτάσεις που αναφέρονται 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

στην παρούσα διακήρυξη 
 
 

C3.13  Antivirus Εξυπηρετητών 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1.  Να γίνει αναφορά στο 
προσφερόμενο λογισμικό 

ΝΑΙ   

2.  Να γίνει αναφορά στην 
προσφερόμενη έκδοση 

ΝΑΙ   

3.  Να προσφερθούν όλες οι άδειες 
χρήσης που χρειάζονται για 
τους εξυπηρετητές. 

ΝΑΙ   

4.  Πλήρης συμβατότητα με το 
Λειτουργικό Σύστημα που 
προσφέρεται στους 
εξυπηρετητές 

ΝΑΙ   

5.  Ανίχνευση του Boot Sector ΝΑΙ   

6.  Ανίχνευση εισερχόμενων / 
εξερχόμενων email attachments

ΝΑΙ   

7.  Αξιοποιήσιμο σε περιβάλλον 
PC και Δικτύου 

ΝΑΙ   

8.  Δυνατότητες κεντρικής 
διαχείρισης 
συμπεριλαμβανομένης και της 
εγκατάστασης και 
επικαιροποίησης του 
λογισμικού από το δίκτυο για 
όλους τους σταθμούς εργασίας 
και τους εξυπηρετητές. Να 
αναφερθούν τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά διαχείρισης του 
λογισμικού. 

ΝΑΙ   

9.  Εγγύηση καλής λειτουργίας >=1 έτος   
 

C3.14  Λογισμικό Φωνητικής Πύλης 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

 Γενικές Απαιτήσεις    

1.  Υποστηριζόμενος αριθμός ταυτόχρονων 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του ≥4   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

συστήματος 
2.  Να περιγραφεί η σύνδεση και  

πρωτόκολλο επικοινωνίας με το VoIP 
gateway 

ΝΑΙ 
  

3.  Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική του 
προσφερόμενου συστήματος Φωνητικής 
Πύλης 

ΝΑΙ 
  

4.  Να υποστηρίζεται redundancy του 
συστήματος Φωνητικής Πύλης. Να 
περιγραφεί ο τρόπος. 

ΝΑΙ 
  

 Εφαρμογή Φωνητικού διαλόγου    

5.  Όνομα – έκδοση του προσφερόμενου 
λογισμικού NAI   

6.  Σύνδεση με Βάσεις Δεδομένων. Να 
αναφερθούν οι υποστηριζόμενες βάσεις 
δεδομένων και να περιγραφεί ο τρόπος 
επικοινωνίας 

NAI 

  

7.  Υποστήριξη τεχνολογίας  αναγνώρισης 
ομιλίας σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. NAI   

8.  Υποστήριξης τεχνολογίας σύνθεσης ομιλία 
(Text to Speech) σε ελληνική και αγγλική 
γλώσσα. 

NAI 
  

9.  Το λογισμικό τηλεφωνίας να λειτουργεί σε 
VoIP περιβάλλον. Να περιγραφεί ο τρόπος 
λειτουργίας 

ΝΑΙ 
  

10.  Εργαλεία για την ανάπτυξη των 
εφαρμογών. Να αναφερθούν. NAI   

11.  Υποστήριξη Web Services NAI   

12.  Υποστήριξη SNMP NAI   

13.  Υποστήριξη SOAP NAI   

14.  Υποστήριξη VoiceXML 2.1 ΝΑΙ   

15.  Υποστήριξη CCXML ΝΑΙ   

16.  Υποστήριξη MRCP 2.0    

17.  Υποστήριξη κρυπτογραφίας ΝΑΙ   

18.  Υποστήριξη Video messaging από την 
εφαρμογή IVR, για μελλοντική επέκταση 

ΝΑΙ   

19.  Δυνατότητες αποστολής email από την 
τηλεφωνική εφαρμογή. Να αναφερθούν τα 
υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 

NAI   

20.  Δυνατότητες αποστολής fax από την 
τηλεφωνική εφαρμογή. Να αναφερθούν τα 
υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 

NAI 
  

21.  Δυνατότητες αποστολής SMS από την 
τηλεφωνική εφαρμογή. Να αναφερθούν τα NAI   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

υποστηριζόμενα πρωτόκολλα 
22.  Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα 

πρωτόκολλα NAI   

23.  Να περιγραφεί η βασική λειτουργικότητα 
της ροής διαλόγου (IVR script) ΝΑΙ   

 Διαχείριση Φωνητικής Πύλης    

24.  Όνομα – έκδοση του προσφερόμενου 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

25.  Απαιτείται πλήρως εξελληνισμένη 
εφαρμογή διαχείρισης Φωνητικής Πύλης 
σε Web περιβάλλον με δυνατότητα 
απομακρυσμένης διαχείρισης. Να 
περιγραφεί η εφαρμογή. 

ΝΑΙ   

26.  Η Web εφαρμογή διαχείρισης της 
Φωνητικής πύλής να επιτρέπει δυναμική 
επεξεργασία του φωνητικού περιεχομένου 
της εφαρμογής διαλόγου της Φωνητικής 
Πύλης. 

ΝΑΙ   

27.  Η Web εφαρμογή διαχείρισης της 
Φωνητικής πύλής να υποστηρίζει την 
εποπτεία και διαχείριση των φωνητικών 
μενού και μηνυμάτων, αλλά και των 
δυναμικών στοιχείων του φωνητικού 
διαλόγου όπως συνώνυμα, γραμματική, 
γλωσσικοί ιδιωματισμοί κτλ. από τη 
διαχειριστική εφαρμογή. 

ΝΑΙ   

28.  Η Web εφαρμογή διαχείρισης της 
Φωνητικής πύλής να υποστηρίζει 
στατιστικές αναφορές της χρήσης του 
φωνητικού συστήματος μέσω πρόσβασης 
διαχειριστή. Να αναφερθούν οι αναφορές 
που υποστηρίζονται. 

ΝΑΙ   

29.  Να δοθούν στοιχεία δοκιμαστικής 
πρόσβασης τόσο σε επίπεδο τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης, όσο και σε επίπεδο 
εξυπηρέτησης διαχείρισης από την Web 
εφαρμογή από εγκαταστάσεις σε 
λειτουργία αντίστοιχων συστημάτων 
Φωνητικής Πύλης τα οποία υποστηρίζουν 
τα ανωτέρω ζητούμενα χαρακτηριστικά. 

ΝΑΙ   

30.  Να δοθούν στοιχεία επικοινωνίας με τους 
υπεύθυνους διαχείρισης των ανωτέρω 
εγκαταστάσεων. 

ΝΑΙ   

 Λογισμικό Αναγνώρισης Ομιλίας    

31.  Όνομα – έκδοση του προσφερόμενου 
λογισμικού 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

32.  Άδειες χρήσης για φωνητική αναγνώριση 
στα Ελληνικά ≥4   

33.  Δυνατότητα πολυγλωσσικής επέκτασης 
(Να αναφερθεί ο αριθμός των άμεσα 
διαθέσιμων γλωσσών, καθώς και 
αναλυτικά ποιες είναι αυτές) 

ΝΑΙ 

  

34.  Υποστήριξη Barge-In ΝΑΙ   

35.  Δυνατότητα Υποστήριξης Natural 
Language Understanding ΝΑΙ   

36.  Υποστήριξη απομόνωσης θορύβου 
υποβάθρου ΝΑΙ   

37.  Διαχείριση γραμματικής. Να αναφερθούν 
τα υποστηριζόμενα μοντέλα ΝΑΙ   

38.  Υποστήριξη ανοιχτής γραμματικής ΝΑΙ   

39.  Δυναμική Διαχείρισης γραμματικής ΝΑΙ   

40.  Υποστήριξη Unicode γραμματικών ΝΑΙ   

41.  Αυτοματοποιημένη προσαρμογή 
ακουστικών μοντέλων σε τοπικούς 
διαλέκτους 

ΝΑΙ 
  

42.  Ολοκλήρωση με το λογισμικό τηλεφωνίας. 
Να περιγραφεί ο τρόπος ΝΑΙ   

 Λογισμικό Σύνθεσης Ομιλίας    

43.  Όνομα – έκδοση του προσφερόμενου 
λογισμικού ΝΑΙ   

44.  Άδειες χρήσης για σύνθεση ομιλίας από 
κείμενο στα Ελληνικά ≥4   

45.  Δυνατότητα πολυγλωσσικής επέκτασης 
(Να αναφερθεί ο αριθμός των άμεσα 
διαθέσιμων γλωσσών, καθώς και 
αναλυτικά ποιες είναι αυτές 

ΝΑΙ 

  

46.  Υποστήριξη Language Identifier ΝΑΙ   

47.  Υποστήριξη MRCP ΝΑΙ   

48.  Υποστήριξη MS SAPI 4 ΝΑΙ   

49.  Υποστήριξη VoiceXML ΝΑΙ   

50.  Υποστήριξη SALT ΝΑΙ   

51.  Έξυπνη διαχείριση κειμένου στον χειρισμό 
αριθμών, ακρωνύμων, ημερομηνιών κτλ. ΝΑΙ   

52.  Υποστήριξη πρωτοκόλλων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για την ανάγνωση emails 

ΜΙΜΕ 

RFC822 

ΝΑΙ 

  

53.  Πολλαπλά και πολυεπίπεδα λεξικά ΝΑΙ   
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C3.15  Infokiosk 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
 Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

1.  
Να αναφερθεί ο 
τύπος/κατασκευαστής ΝΑΙ 

  

2.  Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο ΝΑΙ   

3.  
Να αναφερθεί ο χρόνος 
ανακοίνωσης του μοντέλου ΝΑΙ 

  

4.  Αριθμός μονάδων 2   

5.  Τύπου εσωτερικού χώρου ΝΑΙ   

6.  
Δυνατότητα λειτουργίας και ως 
αυτόνομη και ως δικτυωμένη μονάδα ΝΑΙ 

  

7.  

H οθόνη καθώς και η ενσωματωμένη 
μονάδα Η/Υ (που περιγράφονται 
παρακάτω) θα προσφερθούν ως μια 
ενιαία συσκευή και όχι ως 
ανεξάρτητα κομμάτια ΝΑΙ 

  

8.  

Πρότυπα που πρέπει να πληρούνται 
για όλη τη μονάδα : 
• ISO 9001 
• CE Mark  

  

 Οθόνη    

9.  
Έγχρωμη TFT / LCD τύπου αφής 
(touch-screen) NAI 

  

10.  Ανθεκτικότητα σε υγρασία και σκόνη ΝΑΙ   

11.  Διαγώνιος (inches) 17   

12.  
Ανάλυση (pixels) ≥ 1280 x 

1024 
  

 Ενσωματωμένη Μονάδα Η/Υ    
13.  Επεξεργαστής    

14.  
Αριθμός εγκατεστημένων 
επεξεργαστών ≥ 1 

  

15.  
Να αναφερθεί ο τύπος του 
επεξεργαστή NAI 

  

16.  
Να αναφερθεί η συχνότητα 
λειτουργίας (GHz) ΝΑΙ 

  

17.  Κεντρική Μνήμη    

18.  Προσφερόμενη (ΜB) ≥ 1GB   

19.  Θύρες επέκτασης    

20.  Να αναφερθεί ο αριθμός των PCI ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
slots 

21.  Θύρες USB    

22.  Τύπος USB 2.0 ΝΑΙ   

23.  Αριθμός ≥ 2   

24.  Μονάδα HDD    

25.  Αριθμός μονάδων ≥ 1   

26.  Χωρητικότητα ανά μονάδα (GB) ≥ 80   

27.  Μονάδα CD-RW    

28.  Ταχύτητα ανάγνωσης CD ≥ 24x   

29.  Ταχύτητα εγγραφής CD ≥ 8x   

30.  Μονάδα Κάρτας Δικτύου    

31.  Κάρτα τύπου Ethernet LAN ΝΑΙ   

32.  Μονάδα Ήχου    

33.  
Το σύστημα να διαθέτει 
ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ 

  

34.  
Το σύστημα να διαθέτει ηχητικό 
σύστημα ΝΑΙ 

  

 Συνοδευτικό λογισμικό    
35.  Λειτουργικό Σύστημα ΝΑΙ   

36.  
Αντιβανδαλιστική προστασία 
λογισμικού ΝΑΙ 

  

37.  
Λογισμικό κατάτμησης οθόνης & 
διαχείρισης multimedia εφαρμογών ΝΑΙ 

  

 
Απαιτήσεις Εγκατάστασης και 
Θέσης σε Λειτουργία 

   

38.  
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
στο προβλεπόμενο σημείο ΝΑΙ 

  

39.  

Υποστήριξη της παραμετροποίησης 
(configuration-setup) στο σημείο 
λειτουργίας ΝΑΙ 

  

40.  Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ   

41.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσφέρει τον αναγκαίο 
συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του Infokiosk 
σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. 
καλώδια, connectors, κλπ) ΝΑΙ 

  

42.  Σύνδεση στο Διαδίκτυο ΝΑΙ   

43.  Παροχή των manuals ΝΑΙ   
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C3.16  Πίνακες Ανακοινώσεων 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1.  Να αναφερθεί ο 
τύπος/κατασκευαστής ΝΑΙ 

  

2.  Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο ΝΑΙ   
3.  Αριθμός μονάδων 4   

4.  Να αναφερθούν οι πιστοποιήσεις 
που κατέχει το μοντέλο ΝΑΙ 

  

5.  Μήκος Πινακίδας >=135 
εκατοστά 

  

6.  Πλάτος Πινακίδας >=80 εκατοστά   
7.  Τύπος Οθόνης Grayscale   
8.  Διαβάθμιση χρώματος 256 τόνοι   

9.  Τεχνολογία Οθόνης LED υψηλής 
φωτεινότητας 

  

10.  Αριθμός Όψεων Οθόνης 1   
11.  Ανάλυση οθόνης >=64x32 pixels   

12.  Να αναφερθεί ο αριθμός των 
LEDS ανά pixel NAI 

  

13.  Να αναφερθέι το μέγεθος του 
pixel (pitch) NAI 

  

14.  Δυνατότητα αντικατάστασης 
μεμονομένων LEDS NAI 

  

15.  Να αναφερθεί ο τύπος του LED NAI   
16.  Να αναφερθεί η γωνία του LED NAI   

17.  
Χρόνος ζωής του LED >=100.000 

ώρες συνεχους 
λειτουργίας 

  

18.  
Να διαθέτει αισθητήρα φωτός για 
αυτόματη ρύθμιση της 
φωτεινότητας NAI 

  

19.  Να αναφερθούν οι γραμμές 
χαρακτήρων της οθόνης NAI 

  

20.  Να αναφερθεί ο αριθμός 
χαρακτήρων ανά γραμμή NAI 

  

21.  Δυνατότητα Απεικόνισης 
Γραφικών 

NAI   

22.  Δυνατότητα Αναπαραγωγής 
Αρχείων Κίνησης (πχ flash, gif) 

NAI   

23.  
Δυνατότητα Αναπαραγωγής 
Αρχείων Κειμένου (πχ word, text, 
RTF) 

NAI   

24.  Δυνατότητα Αναπαραγωγής 
Εικόνων (πχ bmp, jpg) 

NAI   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

25.  Να αναφερθεί η μέγιστη 
απόσταση ανάγνωσης 

NAI   

26.  Να υποστηρίζεται η εμφάνιση της 
ημερομηνίας και της ώρας 

NAI   

27.  Να υποστηρίζεται η εμφάνιση της 
θερμοκρασίας 

NAI   

28.  Μνήμη Πινακίδας >=4Gb   

29.  Να υπάρχει η δυνατότητα 
επέκτασης μνήμης ΝΑΙ 

  

30.  Να αναφερθεί το βάρος της 
πινακίδας ΝΑΙ 

  

31.  Θερμοκρασία λειτουργίας 
από -20oC έως 
+60oC 

  

32.  Μέγιστη σχετική υγρασία 95%   

33.  Να αναφερθεί η κατανάλωση (σε 
ισχύ) NAI 

  

34.  Να αναφερθούν οι απαιτήσεις 
τροφοδοσίας NAI 

  

35.  Η πινακίδα να διαθέτει 
υπολογιστικό σύστημα NAI 

  

36.  Να έχει δυνατότητα για 
αποθήκευση μηνυμάτων NAI 

  

37.  
Να υπάρχει δυνατότητα 
χρονοπρογραμματισμού 
μηνυμάτων NAI 

  

38.  Να υπάρχει δυνατότητα 
αναβάθμισης του λογισμικού NAI 

  

39.  Επικοινωνία μέσω ασύρματου 
δικτύου GSM, GPRS, WiFi NAI 

  

40.  
Να παρασχεθεί ο αναγκαίος 
εξοπλισμός για επικοινωνία 
μέσω ασύρματου δικτύου NAI 

  

41.  
Ο εξοπλισμός να εγκατασταθεί 
στα σημεία που θα υποδειχθούν 
από την αναθέτουσα αρχή NAI 

  

42.  

Να παρασχεθεί ο αναγκαίος 
εξοπλισμός για την εγκατάσταση 
και ομαλή λειτουργία του 
εξοπλισμού NAI 

  

43.  Εγγύηση καλής λειτουργίας >=1 έτος   

44.  Να παραδοθούν τα manuals του 
εξοπλισμού NAI 

  

C3.17  Υποσύστημα Παροχής Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Περιλαμβάνει και υποσύστημα  

γεωγραφικής υποβολής  αιτημάτων πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών 
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σε  υποδομές  δημόσιας  χρήσης  και  υποσύστημα    προσωποποιημένης 

γεωγραφικής    ενημέρωσης  σχετικά  με  προβλήματα  /  προγραμματισμένες 

εργασίες υποδομών βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ 

 
 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

 ΓΕΝΙΚΑ    

1.   
Η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να 
επεκταθεί ώστε να διαθέτει χαρακτηριστικά 
και λειτουργίες που να επιτρέπουν την 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 

ΝΑΙ   

2.  Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει 
αναλυτικά στη τεχνική του προσφορά του 
τη παραπάνω απαίτηση 

ΝΑΙ   

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MICRO SITE    

3.  Ο πολίτης θα έχει πρόσβαση στη 
Διαδικτυακή Πύλη και της υπηρεσίες της 
χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε 
διαδεδομένο φυλλομετρητή (web browser) 
χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης επιπλέον 
λογισμικού 

ΝΑΙ   

4.  Ο πολίτης θα έχει πρόσβαση στο σύνολο 
των υπηρεσιών που τον αφορούν με μία 
μοναδική διαπίστευση και ενιαίο κατάλογο 
χρηστών (LDAP) 

ΝΑΙ   

 Εξυπηρέτηση αιτημάτων πολιτών    

5.  Η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη μόνο σε 
εγγεγραμμένους χρήστες 

ΝΑΙ   

6.  Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει 
ηλεκτρονικά αιτήματα για αποκατάσταση 
βλαβών υποδομών δημόσιας χρήσης 
μέσω του διαδικτύου 

ΝΑΙ   

7.  Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει 
ηλεκτρονικά αιτήματα για αποκατάσταση 
βλαβών υποδομών δημόσιας χρήσης 
μέσω τηλεφώνου 

ΝΑΙ   

8.  Δυνατότητα γεωγραφικού προσδιορισμού 
του τόπου του αιτήματος μέσω 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

διαδραστικού χάρτη 

9.  Να καλύπτονται τουλάχιστον οι παρακάτω 
κατηγορίες αιτημάτων κατ’ ελάχιστο: 

 Λακκούβες  - χαλασμένοι δρόμοι 
 Προβλήματα ηλεκτροφωτισμού 
 Διαρροές νερού 
 Πτώση δέντρων που εμποδίζουν την 
κυκλοφορία 

 Φωτιές 
 Απορρίμματα 
 Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα 
 Φθορές σε δημόσιους χώρους (π.χ. 
κατεστραμμένη περίφραξη σε παιδικές 
χαρές) 

 Προβλήματα σε σχολεία (π.χ. 
χαλασμένη θέρμανση) 

ΝΑΙ   

10.  Η κατάλληλη τεχνική υπηρεσία 
ενημερώνεται αυτόματα για το πρόβλημα 

ΝΑΙ   

11.  Το σύστημα ενσωματώνει την πληροφορία 
στο μητρώο του παγίου και παρέχει στον 
τεχνικό το απαραίτητο βοηθητικό υλικό 

ΝΑΙ   

12.  Ο πολίτης ενημερώνεται καθ’ όλη την 
εξέλιξη της εξυπηρέτησης του αιτήματός 
του μέσω διαδικτύου 

ΝΑΙ   

13.  Η τεχνική υπηρεσία μπορεί να καταγράφει 
όλες τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιεί για την επίλυση του 
προβλήματος 

ΝΑΙ   

14.  Ο πολίτης ενημερώνεται καθ’ όλη την 
εξέλιξη της εξυπηρέτησης του αιτήματός 
του μέσω τηλεφώνου 

ΝΑΙ   

15.  Με την έκβαση της διαδικασίας 
εξυπηρέτησης του αιτήματος ο πολίτης 
ενημερώνεται αυτόματα μέσω mail για το 
αποτέλεσμα της έκβασης. 

ΝΑΙ   

16.  Με την έκβαση της διαδικασίας 
εξυπηρέτησης του αιτήματος ο πολίτης 
ενημερώνεται αυτόματα μέσω sms για το 
αποτέλεσμα της έκβασης. 

ΝΑΙ   

 Ενημέρωση σχετικά με    
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

προγραμματισμένες εργασίες 
υποδομών ή έκτακτα προβλήματα 

17.  Η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη μόνο σε 
εγγεγραμμένους χρήστες 

ΝΑΙ   

18.  Αυτόματη Ενημέρωση μέσω sms για 
προγραμματισμένες εργασίες υποδομών ή 
έκτακτα προβλήματα 

ΝΑΙ   

19.  H συγκεκριμένη πληροφόρηση θα 
παρέχεται μέσω διαδικτύου με ανάρτηση 
ανακοινώσεων στον διαδικτυακό τόπο 

ΝΑΙ   

20.  H συγκεκριμένη πληροφόρηση θα 
παρέχεται μέσω πινακίδων 

ΝΑΙ   

 Γεωγραφικός Οδηγός του Δήμου    

21.  Γεωγραφική απεικόνιση των 
προγραμματισμένων εργασιών του Δήμου 
και των έκτακτων προβλημάτων στις 
υποδομές 

ΝΑΙ   

22.  Δυνατότητα χρήσης του γεωγραφικού 
οδηγού για την υποβολή από το πολίτη 
αιτημάτων αποκατάστασης βλαβών και 
διαπίστωσης προβλημάτων σε υποδομές 
του Δήμου 

NAI   

23.  Δυνατότητα για σύνδεση αποφάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε υποδομή. 
Οι αποφάσεις μπορεί να αφορούν: 
-Προτεραιότητες δρόμων 
-Καταστατικό Λειτουργίας υποδομών 
κοινής ωφέλειας 
- κα 

ΝΑΙ   

24.  Δυνατότητα για την τουριστική προβολή 
του Δήμου, των εγκαταστάσεων δημόσιας 
χρήσης του και των σημείων 
ενδιαφέροντος, 

ΝΑΙ   

C3.18 Υποσύστημα  Υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων βάσει όσων καθορίζει ο Νόμος  

3882/2010 βασισμένου σε ΕΛ/ΛΑΚ 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

1.  Δημιουργία μεταδεδομένων για τα σύνολα 
γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου 
σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 3882/2010 
και της Οδηγίας INSPIRE 

ΝΑΙ   

2.  Δημιουργία μεταδεδομένων για τις 
δικτυακές υπηρεσίες  γεωχωρικών 
δεδομένων του Δήμου σύμφωνα με τις 
επιταγές του Ν. 3882/2010 και της Οδηγίας 
INSPIRE 

ΝΑΙ   

3.  Έλεγχος ψηφιακών γεωχωρικών 
δεδομένων Δήμου που εμπίπτουν στην 
Οδηγία INSPIRE 

ΝΑΙ   

4.  Ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών 
Εξεύρεσης, Απεικόνισης και 
Τηλεφόρτωσης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του Ν. 3882/2010 και της 
Οδηγίας INSPIRE 

ΝΑΙ   

 

C3.19  Υποσύστημα Διαχείρισης SMS 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

1.  Να υπάρχει δυνατότητα αποστολής sms 
μέσω της πύλης 

ΝΑΙ   

2.  Τα sms να αφορούν: 
- ενημέρωση για την πορεία 
καταχωρημένου αιτήματος 
- ενημέρωση για προγραμματισμένες 
εργασίες 
- κα 

ΝΑΙ   

3.  Να υπάρχει προτυποποιημένο κείμενο για 
κατηγορίες sms 

ΝΑΙ   

4.  Να υπάρχει δυνατότητα μαζικής 
αποστολής sms ανάλογα με τον τύπο του 
μηνύματος (πχ για προγραμματισμένες 
εργασίες) 

ΝΑΙ   

5.  Πλήρης διαχείριση των παραμέτρων 
αποστολής sms 

ΝΑΙ   

6.  Δυνατότητα αποστολής SMS σε 
μελλοντική στιγμή 

ΝΑΙ   
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C3.20  Λογισμικό Διαχείρισης Πινακίδων 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η Απάντηση Παραπομ

πή 
1.  Το λογισμικό διαχείρισης  να επιτρέπει την 

απομακρυσμένη διαχείριση των πινακίδων 
ΝΑΙ   

2.  Δυνατότητα καταχώρησης μηνυμάτων ΝΑΙ   

3.  Δυνατότητα ορισμού του μεγέθους των 
χαρακτήρων 

ΝΑΙ   

4.  Δυνατότητα εμφάνισης στατικών 
μηνυμάτων 

ΝΑΙ   

5.  Δυνατότητα εμφάνισης κυλιόμενων 
μηνυμάτων 

ΝΑΙ   

6.  Δυνατότητα εμφάνισης μηνυμάτων 
αναλαμπής (flash) 

ΝΑΙ   

7.  Δυνατότητα ενσωμάτωσης εικόνων στο 
μήνυμα 

ΝΑΙ   

8.  Δυνατότητα εμφάνισης μηνυμάτων που να 
αποτελούνται από οποιονδήποτε 
συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων 

   

9.  Διαχείριση παραμέτρων εμφάνισης των 
μηνυμάτων 

ΝΑΙ   

10.  Δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων ΝΑΙ   

11.  Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού 
μηνυμάτων 

ΝΑΙ   

 

C3.21  Υποσύστημα Διαχείρισης Βλαβών 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η Απάντηση Παραπομ

πή 
1.  Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης 

αρχείου κωδικών βλαβών, στο οποίο θα 
καταχωρούνται όλες οι βλάβες που έχουν 
κάνει κατά καιρούς την εμφάνιση τους 
καθώς και όλες οι γνωστές πιθανές βλάβες 
ακόμα και αν δεν έχουν εκδηλωθεί. Το 
αρχείο αυτό θα περιέχει ενδεικτικά: 

 Κωδικό βλάβης 
 Ονομασία βλάβης 

ΝΑΙ   

2.  Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης 
(δημιουργίας, αλλαγής στοιχείων, 
εποπτείας και παρακολούθησης) 
γνωστοποίησης/αρχικής διάγνωσης 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η Απάντηση Παραπομ

πή 
βλάβης. 

3.  Δυνατότητα αντιστοίχησης στη 
γνωστοποίηση: 

 Βλάβης (από το αρχείο βλαβών) 
 Χρήστη που γνωστοποιεί τη βλάβη 

(από αρχείο εργαζομένων 
συντήρησης) 

 Προτεινόμενων εργασιών 
συντήρησης που πρέπει να γίνουν 
για την αποκατάσταση της βλάβης. 

 Χρήσιμων πληροφοριών που 
μπορούν να αξιοποιηθούν από τον 
τεχνίτη που θα πραγματοποιήσει 
την επιβεβαίωση της αρχικής 
διάγνωσης της βλάβης 

ΝΑΙ   

4.  Δυνατότητα καθορισμού και απόδοσης 
διαφορετικών καταστάσεων (statuses) στις 
γνωστοποιήσεις π.χ. δηλωμένη, 
προγραμματισμένη (με οδηγίες & 
προτεραιότητα), ανατεθειμένη, 
ολοκληρωμένη. 

ΝΑΙ   

5.  Δυνατότητα καταγραφής της προέλευσης 
της γνωστοποίησης ( βλάβη, προληπτικός 
έλεγχος, θέμα ασφάλειας) 

ΝΑΙ   

6.  Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης 
(αλλαγής στοιχείων, εποπτείας και 
παρακολούθησης) εντολών συντήρησης. 

ΝΑΙ   

7.  Δυνατότητα δημιουργίας εντολών 
συντήρησης με βάση μία η περισσότερες 
γνωστοποιήσεις. 

ΝΑΙ   

8.  Δυνατότητα μετατροπής κάποιων 
γνωστοποιήσεων σε εντολές εργασίας 
αυτόματα, χωρίς προγραμματισμό (οδηγίες 
& προτεραιότητα). 

ΝΑΙ   

9.  Δυνατότητα αντιστοίχησης στην εντολή 
συντήρησης, των παρακάτω: 

 Εγκρίνων. 
 Προτεινόμενη ημερομηνία 
υλοποίησης 

 Εργαζόμενοι 
 Ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
τη συντήρηση 

ΝΑΙ   

10.  Δυνατότητα εισαγωγής των παρακάτω 
στοιχείων στην εντολή εργασίας: 

 Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας 
της εντολής συντήρησης 

 Ημερομηνίες και ώρες έναρξης και 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η Απάντηση Παραπομ

πή 
λήξης των εργασιών συντήρησης 
και συνολικά της εντολής 
συντήρησης 

 Σύνολο των ωρών εργασίας του 
τεχνικού προσωπικού ανά 
κατηγορία τεχνικού προσωπικού 

 Ονομασία, ποσότητα και ο κωδικός 
των ανταλλακτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την επισκευή 

 Λοιπά Σχόλια / Παρατηρήσεις 
11.  Δυνατότητα καθορισμού και απόδοσης 

κατάστασης (status) μια εντολής 
συντήρησης π.χ. δηλωμένη, 
προγραμματισμένη (με οδηγίες & 
προτεραιότητα), ανατεθειμένη, 
ολοκληρωμένη. 

ΝΑΙ   

12.  Δυνατότητα ελέγχου της διαθεσιμότητας 
των ανταλλακτικών, καθώς και 
ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για 
τη συντήρηση. 

ΝΑΙ   

13.  Δυνατότητα ελέγχου ισχύος των 
εγγυήσεων εξοπλισμού κατά την εμφάνιση 
βλάβης (δημιουργία της γνωστοποίησης). 

ΝΑΙ   

14.  Δυνατότητα κοστολόγησης των 
ανταλλακτικών και των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν στην κατασταλτική 
συντήρηση. 

ΝΑΙ   

15.  Δυνατότητα κοστολόγησης των εργασιών 
συντήρησης (κόστος ανταλλακτικών + 
κόστος εργασίας). 

ΝΑΙ   

16.  Δυνατότητα άμεσης αποστολής εντολής 
εργασίας σε κινητό συνεργείο 

ΝΑΙ   

17.  Δυνατότητα απολογιστικής ενημέρωσης 
του συστήματος με τα αποτελέσματα των 
εργασιών των κινητών συνεργείων και 
παρακολούθησης της απόδοσης τους. 

ΝΑΙ   

18.  Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των 
απαιτούμενων εντύπων/ εγγράφων που 
σχετίζονται με τις εντολές κατασταλτικής 
συντήρησης, όπως για παράδειγμα: 

 έντυπα εντολών συντήρησης 
 έντυπο αίτησης χορήγησης υλικών/ 
ανταλλακτικών από συγκεκριμένο 
αποθηκευτικό χώρο 

 έντυπο επιστροφής υλικών/ 
ανταλλακτικών από συντήρηση 

ΝΑΙ   

19.  Δυνατότητα εκτύπωσης εντολών εργασίας ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η Απάντηση Παραπομ

πή 
μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλείας.

20.  Δυνατότητα εκτύπωσης δελτίου 
αποκατάστασης βλάβης που να 
περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: 

 Α/Α εντολής συντήρησης 
 Ημερομηνία έκδοσης της εντολής 
συντήρησης 

 Προγραμματισμένη ημερομηνία 
αποκατάστασης της βλάβης 

 Ημερομηνία ανακοινώσεως βλάβης 
 Υποσύστημα/ εξοπλισμός στο οποίο 
παρουσιάστηκε η βλάβη 

 Περιγραφή βλάβης 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται κενά πεδία προς 
συμπλήρωση από τον Τεχνικό που θα 
καλύπτουν τα ακόλουθα: 

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
αποκατάστασης βλάβης 

 Ημερομηνία λήξης αποκατάστασης 
βλάβης 

 Χρόνος ακινητοποίησης 
μηχανήματος 

 Ονοματεπώνυμο τεχνικού 
υπεύθυνου αποκατάστασης της 
βλάβης 

 Αναλυτικές παρατηρήσεις 
επισκευής. 

ΝΑΙ   

21.  Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης 
λίστας με εκκρεμείς γνωστοποιήσεις 
βλαβών. 

ΝΑΙ   

22.  Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης 
λίστας με εκκρεμείς εντολές συντήρησης 
και εκκρεμείς εργασίες  εντολών 
συντήρησης. 

ΝΑΙ   

23.  Δυνατότητα εποπτείας καταλόγου εντολών 
συντήρησης και εργασιών εντολών 
συντήρησης για επιλεγμένο εύρος 
ημερομηνιών, με κριτήριο κατάταξής τους 
τις διαφορετικές καταστάσεις τους (status). 

ΝΑΙ   

24.  Δυνατότητα εποπτείας και εκτύπωσης 
ιστορικού κατασταλτικής συντήρησης ανά 
αντικείμενο συντήρησης και τοπολογία. 

ΝΑΙ   

 Προγραμματισμός Εργασιών 
Συντήρησης 

   

25.  Δυνατότητα προγραμματισμού της σειράς 
εκτέλεσης των εργασιών των εντολών 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η Απάντηση Παραπομ

πή 
συντήρησης. 

26.  Δυνατότητα ολοκλήρωσης μίας εργασίας 
από τους τεχνίτες μίας βάρδιας και 
συνέχισης της εργασίας από εργαζόμενους 
της επόμενης  βάρδιας. 

ΝΑΙ   

27.  Δυνατότητα προγραμματισμού 
εργαζομένων ονομαστικά και αναλυτικής 
απολογιστικής καταγραφής των ωρών 
εργασίας τους. 

ΝΑΙ   

28.  Δυνατότητα πρόβλεψης απαιτήσεων σε 
πόρους συντήρησης (εργαζόμενοι, 
ανταλλακτικά) έναντι πραγματικού ή 
προβλεπόμενου προγράμματος. 

ΝΑΙ   

29.  Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης 
απολογιστικής αναφοράς απασχόλησης 
προσωπικού ανά εργαζόμενο και 
δραστηριότητα συντήρησης για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

ΝΑΙ   

30.  Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης 
υπερωριών και απουσιών ανά εργαζόμενο, 
τοπολογία, ή εργασία συντήρησης. 

ΝΑΙ   

31.  Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης 
αναφοράς χρόνου εργασίας ανά 
εργαζόμενο, εντολή εργασίας, εργασία, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

ΝΑΙ   

32.  Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης 
αναφοράς κόστους αναλυμένο σε κόστος 
εργασίας και κόστος υλικών ανά εντολή 
εργασίας, τοπολογία (κέντρο εργασίας, 
λειτουργική περιοχή, εγκατάσταση 
συντήρησης), για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 

ΝΑΙ   

 Διαχείριση Ανταλλακτικών    

33.  Δυνατότητα εισαγωγής στο σύστημα 
αιτήσεων χορήγησης υλικών 

ΝΑΙ   

34.  Δυνατότητα ελέγχου διαθεσιμότητας 
υλικών. 

ΝΑΙ   

35.  Δυνατότητα εισαγωγής στο σύστημα 
δεδομένων αναμενόμενης παραλαβής από 
προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

36.  Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης 
ετικετών ή καρτελών για τα αναμενόμενα 
προς παραλαβή είδη. 

ΝΑΙ   

37.  Δυνατότητα παραλαβής και κλεισίματος 
μιας εντολής αγοράς στο σύνολο της από 
έναν αποθηκευτικό χώρο, π.χ. ολόκληρη η 
παραγγελία παραλαμβάνεται από την 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: Β42ΑΩΨ9-ΖΨ1



 173

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η Απάντηση Παραπομ

πή 
κεντρική αποθήκη. 

38.  Δυνατότητα εμφάνισης ανοικτών εντολών 
αγοράς. 

ΝΑΙ   

39.  Δυνατότητα ελέγχου και συμφωνίας των 
γραμμών της παραγγελίας αγοράς με την 
παραλαβή. 

ΝΑΙ   

40.  Δυνατότητα παραλαβής και διαχείρισης 
πολλαπλών μονάδων μέτρησης (τεμάχιο, 
μέτρο, κιλό, κλπ.) καθώς και αυτόματη 
μετατροπή μεταξύ των όπου αυτό είναι 
απαραίτητο (conversion factor). 

ΝΑΙ   

41.  Δυνατότητα καταχώρησης μερίδας (lot) 
κατά την παραλαβή των υλικών / 
ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

42.  Δυνατότητα καταγραφής των serial 
numbers κατά την παραλαβή των υλικών/ 
ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

43.  Δυνατότητα σήμανσης των 
παραληφθέντων υλικών/ ανταλλακτικών 
για προκαθορισμένες αιτίες, π.χ. για 
συγκεκριμένη εργασία, προϊόν από 
επιστροφή κ.ο.κ. 

ΝΑΙ   

44.  Δυνατότητα παραλαβής με χειροκίνητη 
καταχώρηση ή/ και με χρήση ετικετών bar-
code και αναγνώστες RF. 

ΝΑΙ   

45.  Δυνατότητα διαχείρισης επιστροφών 
(Returns Management). 

ΝΑΙ   

46.  Δυνατότητα υποστήριξης διαδικασίας 
φυσικής απογραφής (physical inventory). 

ΝΑΙ   

47.  Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης 
ιστορικού παραλαβής ανά αποθηκευτικό 
χώρο και παραγγελία αγορά, για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

ΝΑΙ   

48.  Δυνατότητα αναζήτησης, εμφάνισης και 
εκτύπωσης των ανοικτών παραγγελιών 
αγοράς 

ΝΑΙ   

49.  Δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των 
βασικών στοιχείων των παραλαβών (είδος, 
ποσότητα, με η χωρίς αξία κ.ο.κ.) με 
ενδοδιακίνηση. 

ΝΑΙ   

50.  Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών για 
την υποστήριξη των διαδικασιών 
παραλαβής. 

ΝΑΙ   

51.  Δυνατότητα εκτύπωση των απαραίτητων 
καταλόγων για την εκτέλεση της 
διαδικασίας απογραφής (φυσική ή 
κυκλική). 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η Απάντηση Παραπομ

πή 
52.  Δυνατότητα εκτύπωσης αναφοράς με τα 

αποτελέσματα και τις αποκλίσεις της 
απογραφής ανά είδος και κατηγορία 
είδους. 

ΝΑΙ   

 

C3.22  Υποσύστημα καταγραφής δεδομένων υπαίθρου 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

1. Επιβεβαίωση καταγγελιών πολιτών σχετικά 
με προβλήματα στις δημόσιες υποδομές 

ΝΑΙ   

2. Έλεγχος αποκατάστασης δηλωθέντων 
προβλημάτων 

ΝΑΙ   

3. Καταγραφή προβλημάτων που εντοπίζονται 
σε περιοδικούς ελέγχους 
 

ΝΑΙ   

4. Καταγραφή του πάγιου εξωτερικού 
εξοπλισμού του Δήμου 

ΝΑΙ   

5. Μητρώο διαθέσιμου Προσωπικού 
εξωτερικών εργασιών με πληροφορίες για 
την σχέση εργασίας με το Δήμο, την 
ειδικότητα, τις ικανότητες, την αξιολόγηση,  
την τρέχουσα και παλαιότερη απασχόληση 
σε εξωτερικές εργασίες, κ.λ.π. 

ΝΑΙ   

6. Μητρώο και Ημερολόγιο εξωτερικών 
εργασιών Λειτουργίες καθημερινής 
διαχείρισης και παρακολούθησης του 
προσωπικού εξωτερικών εργασιών, όπως: 
ανάθεση εξωτερικής εργασίας, 
παρακολούθηση κύκλου εξέλιξης της 
εργασίας, κ.λ.π 

ΝΑΙ   

7. Αναφορές ΝΑΙ   

8. Λειτουργίες Διαχείρισης Εξωτερικών 
Χώρων και Υποδομών που θα παρέχει το 
σύστημα 

ΝΑΙ   

9. Δυνατότητα καταγραφής και αποτύπωσης 
εξωτερικών χώρων πάνω σε χάρτη 
 

ΝΑΙ   

10. Δυνατότητα καταγραφής διαφόρων 
χρήσιμων στοιχείων για την δυνατότητα 
διαχείρισης των χώρων 
 

ΝΑΙ   
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C3.23  Προδιαγραφές και απαιτήσεις υπηρεσιών ‐ Υπηρεσίες Έργου 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

 Μελέτη Εφαρμογής    

1. Το Χρονικό διάστημα υποβολής Μελέτης 
Εφαρμογής από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης θα είναι δύο (2) 
μήνες 

ΝΑΙ   

2. Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει: 
- Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και 
χρονοδιάγραμμα 
- Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών 
συστήματος 
- Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων 
συστήματος 
- Ανάλυση απαιτήσεων διεπαφών και 
διαλειτουργικότητας 
- Πλήρης εννοιολογικός σχεδιασμός του 
συστήματος (διαγράμματα οντοτήτων 
ροών – entity relationship diagrams, 
αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών, 
ασφάλεια συστήματος, διασυνδεσιμότητα 
εφαρμογών, κλπ.) 
- Πλήρης τεχνικός σχεδιασμός του 
συστήματος 
- Εικαστικές Προτάσεις για το περιβάλλον 
της εφαρμογής 

ΝΑΙ   

 Ανάπτυξη εφαρμογών,  Προμήθεια, 
Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία 

   

3. Ανάπτυξη του Λογισμικού Εφαρμογών 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί στην μελέτη εφαρμογής 

ΝΑΙ   

4. Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία του εξοπλισμού και λογισμικού 
συστήματος και εφαρμογών στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου 

ΝΑΙ   

5. Δοκιμές εξοπλισμού και λογισμικού 
συστήματος και εφαρμογών 

ΝΑΙ   

6. Το σύστημα να είναι εγκατεστημένο στον 
φορέα σε πλήρη λειτουργικότητα (μετά τις 
απαραίτητες δοκιμές), 12 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

7. Αναλυτική λειτουργική και Τεχνική 
Τεκμηρίωση του συστήματος και των 
εφαρμογών του. 

ΝΑΙ   
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 Πιλοτική Λειτουργία    

8. Χρονικό διάστημα (σε μήνες) φάσης 
πιλοτικής λειτουργίας συστήματος 
(υποστήριξης της λειτουργίας του 
συστήματος και των χρηστών του, κάτω 
από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 
διαθεσιμότητά του). Η φάση πιλοτικής 
λειτουργίας θα υλοποιηθεί μετά το πέρας 
της φάσης ανάπτυξης και ελέγχου των 
υποσυστημάτων και εφαρμογών του 
πληροφοριακού συστήματος 

5 μήνες   

9. Επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη 
χρηστών (π.χ., κατά το χειρισμό και 
λειτουργία των υπολογιστών) 

ΝΑΙ   

10. Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες ΝΑΙ   

11. Διόρθωση και διαχείριση λαθών ΝΑΙ   

12. Αποσφαλμάτωση των εφαρμογών ΝΑΙ   

13. Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία 
των υπολογιστών 

ΝΑΙ   

14. Υποστήριξη της λειτουργίας των Servers 
(backup – disaster recovery policy – 
security, κλπ) 

ΝΑΙ   

15. On the job training ΝΑΙ   

 Εκπαίδευση    

16. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους 
χρήστες του πληροφοριακού συστήματος 
ανά ειδικότητα εκπαίδευσης (Γενική 
Εκπαίδευση, Διαχειριστές και Απλοί 
χρήστες) 

ΝΑΙ   

17. Παρουσίαση του Συστήματος, των 
πλεονεκτημάτων του, των καινοτομιών που 
εισάγει, και των νέων επιχειρησιακών 
διαδικασιών που περικλείει 

ΝΑΙ   

18. Ώρες γενικής παρουσίασης του 
συστήματος 

60 ώρες   

19. Διενέργεια προγράμματος εκπαίδευσης για 
τη χρήση των εφαρμογών 

ΝΑΙ   

20. Ώρες εκπαιδευτικού προγράμματος για τη 
χρήση των εφαρμογών 

120 ώρες   

21. Διενέργεια προγράμματος εκπαίδευσης για 
τη διαχείριση των εφαρμογών και του 
συστήματος 

ΝΑΙ   

22. Ώρες εκπαιδευτικού προγράμματος για τη 
διαχείριση των εφαρμογών 

120 ώρες   
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C3.24  Εγγύηση – Συντήρηση 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτησ
η 

Απάντησ
η 

Παραπομ
πή 

1. Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει 
εγγύηση καλής λειτουργίας του 
προσφερομένου εξοπλισμού Η/Υ και 
προϊόντων λογισμικού τουλάχιστο για ένα 
(1) έτος από την λήξη του έργου 

ΝΑΙ   

2. Στην εγγύηση καλής λειτουργίας 
περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα 
έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής 
προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, 
εξαρτημάτων κλπ. (πλην αναλωσίμων), 
που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για 
τη διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος

ΝΑΙ   

3. Οι υπηρεσίες συντήρησης στην εγγύηση 
καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

 Εντοπισμό αιτιών βλαβών/ 
δυσλειτουργιών και αποκατάσταση 

 Ενημέρωση του Φορέα, για τις νέες 
εκδόσεις λογισμικού και τις 
δυνατότητες αναβάθμισης του 
εξοπλισμού 

 Παροχή και εγκατάσταση νέων 
εκδόσεων του προσφερόμενου 
λογισμικού 

 Παροχή άμεσης βοήθειας (HELP 
DESK). Να περιγραφεί αναλυτικά η 
δομή και οργάνωση του 
HELPDESK. 

 Παροχή επιτόπιων υπηρεσιών για 
την αποκατάσταση ανωμαλιών και 
προβλημάτων για το σύνολο του 
υπό ανάθεση εξοπλισμού Η/Υ και 
προϊόντων λογισμικού 

 Ελάχιστη διαθεσιμότητα του 
Αναδόχου για την προσφορά των 
υπηρεσιών συντήρησης = 8 (08:00 
– 16:00) x 5 (εργάσιμες ημέρες) για 
όλο το ημερολογιακό έτος, όσον 
αφορά στην αναγγελία 
προβλημάτων, βλαβών κλπ. και 
την παροχή υπηρεσιών help desk 

ΝΑΙ   
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4. Κατά τη Περίοδο της Εγγύησης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να έχει παρέχει επί 
τόπου στον Φορέα, μόνιμο στέλεχος του. 

> 6 
Μήνες 

  

 

C4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της 
ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να 
εμφανίζουν μηδενικά κόστη. 

C4.1  Πληροφοριακό Σύστημα 

C4.1.1 Εξοπλισμός 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥ
ΠΟ
Σ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ
Σ 

ΣΥΝ
ΟΛ
Ο 

ΦΠ
Α [€]

ΣΥΝ
ΟΛΙΚ
Η 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτο
ς 

2ο 
έτο
ς 

3ο 
έτο
ς 

4ο 
έτο
ς 

5ο 
έτο
ς 

             
             
             
ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο 
Εγγύησης. 

C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥ
ΠΟ
Σ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ
Σ 

ΣΥΝ
ΟΛ
Ο 

ΦΠ
Α [€]

ΣΥΝ
ΟΛΙΚ
Η 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτο
ς 

2ο 
έτο
ς 

3ο 
έτο
ς 

4ο 
έτο
ς 

5ο 
έτο
ς 
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ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥ
ΠΟ
Σ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ
Σ 

ΣΥΝ
ΟΛ
Ο 

ΦΠ
Α [€]

ΣΥΝ
ΟΛΙΚ
Η 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτο
ς 

2ο 
έτο
ς 

3ο 
έτο
ς 

4ο 
έτο
ς 

5ο 
έτο
ς 

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο 
Εγγύησης. 

C4.1.3   Εφαρμογή/ές 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥ
ΠΟ
Σ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ
ΑΔΑ
Σ 

ΣΥΝ
ΟΛ
Ο 

ΦΠ
Α [€]

ΣΥΝ
ΟΛΙΚ
Η 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ 
ΦΠΑ 
[€] 

1ο 
έτο
ς 

2ο 
έτο
ς 

3ο 
έτο
ς 

4ο 
έτο
ς 

5ο 
έτο
ς 

             
             
             
ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο 
Εγγύησης. 

C4.1.4   Υπηρεσίες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

       
       
       
ΣΥΝΟΛΟ      

C4.1.5   Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
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ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

[€] ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

       
       
       
ΣΥΝΟΛΟ     

C4.2  Εκπαίδευση χρηστών 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

       
       
ΣΥΝΟΛΟ    

C4.3  Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
[€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)    
2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)    
3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)    
4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)    
5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)    
 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    
1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)    
 ΣΥΝΟΛΟ C4.2    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

C4.4  Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 

Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ 
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ΕΤΟΣ* 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** 

1ο        
2ο        
3ο        
4ο        
5ο        
ΣΥΝΟΛΟ        

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) 
προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που 
αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
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