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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C1.  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΟΔΗΓΙΑ Ι: Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να έχουν ορισμένη διάρκεια που 

καθορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή με πρόβλεψη ανανέωσης 

όταν αυτό απαιτείται. 

 

ΟΔΗΓΙΑ ΙΙ: Παρατηρήστε ότι: 

• Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ.  

• Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ. 

• Σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κρίνει την αξία της 

εγγύησης καλής λειτουργίας (αρ. 25 παρ. 12).  

 

 

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……………… 
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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,} 

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) 
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C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

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 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. 
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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) 
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......................... 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 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) 
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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. …………..  

…… 

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. 
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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. 
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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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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  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος

1
 και Καθήκοντα στο 

Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από – έως) 
ΑΜ

2
 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                      
1
  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

2
 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.  ∆εύτερο (redundant) τροφοδοτικό Hot Plug ΝΑΙ   

7.  
Υποστηριζόµενοι τετραπύρηνοι επεξεργαστές στη 
µέγιστη σύνθεση του προσφερόµενου συστήµατος 

≥ 2  
  

8.  Αριθµός εγκατεστηµένων επεξεργαστών 1   

9.  
Ταχύτητα εγκατεστηµένου (τουλάχιστον 
τετραπύρηνου) επεξεργαστή 

2,26 Ghz 
  

10.  Προεγκατεστηµένη µνήµη DDR3 ≥ 6 GB   

11.  
Μέγιστη µνήµη που να υποστηρίζεται στο 
motherboard  

≥ 64 GB 
  

12.  

Υποστηριζόµενες τεχνολογίες µνήµης 

• DDR3 

• ECC 

ΝΑΙ 

  

13.  
Θύρες LAN Ethernet 100/1000 Mbps, Full duplex, 
autosensing 

2 
  

14.  Serial Attached SCSI (SAS) Controller  ΝΑΙ   

15.  Μνήµη Serial Attached Controller RAID ≥256 MB   

16.  Υποστήριξη RAID’s 0/1/5   

17.  ∆ιαθέσιµες θέσεις σκληρών δίσκων ≥ 8   

18.  Αριθµός προσφερόµενων σκληρών δίσκων ≥ 4   

19.  Τύπος προσφερόµενων σκληρών δίσκων  
≥ 140 GB  

SAS   
  

20.  Εγκατάσταση δίσκων σε raid 5 NAI   

21.  Αριθµός PCI-Express slots ≥ 4   

22.  
Nα αναφερθούν τα ελεύθερα PCI slots µετά το 
εγκατάσταση όλων των καρτών επέκτασης 

ΝΑΙ 
  

23.  DVD±R/RW ΝΑΙ   

24.  
Κάρτα οθόνης µε µνήµη 16 ΜΒ και µέγιστη ανάλυση 
1280 x 1024 

ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση  
Παραποµπή 
Τεκµηρίωσης 

25.  
Επαρκής µέθοδος ψύξης µε ανεµιστήρες ή και µε 
άλλο τρόπο που θα καταγράφεται στην προσφορά 

ΝΑΙ 
  

26.  

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 

  

27.  

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 

  

28.  
Παροχή τουλάχιστον ενός CD για κάθε 
προσφερόµενο λογισµικό, από το οποίο να υπάρχει 
δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης 

ΝΑΙ 

  

29.  Παροχή των manuals σε έντυπη µορφή και σε CD ΝΑΙ   

 

C3.2 Εξυπηρετητής Βάσης Δεδομένων 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

1.  Ποσότητα 1   

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.  ∆εύτερο (redundant) τροφοδοτικό Hot Plug ΝΑΙ   

7.  
Υποστηριζόµενοι τετραπύρινοι επεξεργαστές στη 
µέγιστη σύνθεση του προσφερόµενου συστήµατος 

≥ 2  
 

  

8.  Αριθµός εγκατεστηµένων επεξεργαστών 1   

9.  
Ταχύτητα εγκατεστηµένου (τουλάχιστον 
τετραπύρηνου) επεξεργαστή 

2,26 Ghz 
  

10.  Προεγκατεστηµένη µνήµη DDR3 ≥ 6 GB   

11.  
Μέγιστη µνήµη που να υποστηρίζεται στο 
motherboard  

≥ 64 GB 
  

12.  

Υποστηριζόµενες τεχνολογίες µνήµης 

• DDR3 

• ECC 

ΝΑΙ 

  

13.  
Θύρες LAN Ethernet 100/1000 Mbps, Full duplex, 
autosensing 

2 
  

14.  Serial Attached SCSI (SAS) Controller  ΝΑΙ   

15.  Μνήµη Serial Attached Controller RAID ≥256 MB   

16.  Υποστήριξη RAID’s 0/1/5   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

17.  ∆ιαθέσιµες θέσεις σκληρών δίσκων ≥ 8   

18.  Αριθµός προσφερόµενων σκληρών δίσκων ≥ 4   

19.  Τύπος προσφερόµενων σκληρών δίσκων 
≥ 140 GB  

SAS   
  

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.  
Κάρτα οθόνης µε µνήµη 16 ΜΒ και µέγιστη ανάλυση 
1280 x 1024 

ΝΑΙ 
  

24.  
Επαρκής µέθοδος ψύξης µε ανεµιστήρες ή και µε 
άλλο τρόπο που θα καταγράφεται στην προσφορά 

ΝΑΙ 
  

25.  

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 

  

26.  

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 

  

27.  
Παροχή τουλάχιστον ενός CD για κάθε 
προσφερόµενο λογισµικό, από το οποίο να υπάρχει 
δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης 

ΝΑΙ 

  

28.  Παροχή των manuals σε έντυπη µορφή και σε CD ΝΑΙ   

 

C3.3 Router  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

 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   

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   
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Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

10.  Routing: 

• ΙP 

• RIP, RIPv.2, OSPF 

• Policy Routing 

NAI   

11.  Tunneling: 

• LT2P 

NAI   

 ∆υνατότητες 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 
  

 ∆ιαχείριση    

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   

19.  
Μετά από αναβάθµιση του software να 
υποστηρίζει BGP 

NAI   

 Interfaces    

20.  Θύρες LAN (10/100) 4   

 Ηλεκτροµαγνητικές Εκποµπές    

21.  EN55022  NAI   

22.  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.  ∆υνατότητα 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 ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

της συσκευής 

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 

  

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.  
∆υνατότητα 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.  

∆υνατότητα 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.  
∆υνατότητα 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.  

Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα του 

ΗΥ (οθόνη, πληκτρολόγιο, motherboard, 

case) να προέρχονται από την ίδια 

κατασκευάστρια εταιρεία που θα 

αναγράφεται εµφανώς πάνω σ’ αυτά και στα 

κιβώτια όπου θα είναι συσκευασµένα.  

NAI   

4.  Κουτί Mini- Tower  NAI   

5.  Αριθµός full-height PCI slots ≥1   

6.  Αριθµός full-height PCI Express x1 slots ≥1   

7.  Αριθµός full-height PCI Express x16 ≥1   

 MOTHERBOARD    

8.  Memory support: Dual Channel DDR3 NAI   

9.  VGA NAI   

10.  SATA  NAI   

11.  USB 2.0 ≥ 6   

12.  CHIPSET INTEL Q45 ή ανώτερο NAI   

 C.P.U.:    

13.  
Επεξεργαστής τεχνολογίας δύο (2) πυρήνων 

ή καλύτερος 
ΝΑΙ   

14.  Ταχύτητα Ρολογιού  (GHz) ≥ 2.5   

15.  Μνήµη L2 Cache (MB) ≥ 2   

16.  Front Side Bus (MHz) ≥ 1066   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ    

17.  Τύπος DDR3 (800-MHz) ή καλύτερη ΝΑΙ   

18.  Μέγεθος (ΜΒ) ≥ 4 GB   

 ΜΟΝΑ∆Α ΣΚΛΗΡΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ:    

19.  Πλήθος µονάδων 1   

20.  
320-GB SATA 3.0-Gb/s Hard Drive (8MB 

Cache, 7200 RPM) 
NAI   

 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ:    

21.  DVD +/- RW Drive Double Layer εσωτερικό NAI   

 ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ:    

22.  
Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών τελευταίας 

γενιάς 
≥ 1280x1024   

23.  Data Bus PCI Express   

24.  Μνήµη (SHARED) κάρτας οθόνης ≥ 256 MB   

 ΚΑΡΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ:    

25.  
Ethernet Card 10/100/1000 Mbps 

ενσωµατωµένη  
ΝΑΙ   

26.   Data Bus PCI   

27.  
IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3 

ab and 802.3u compliant 
ΝΑΙ   

 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ:    

28.  on board High Definition Stereo ή ισοδύναµη NAI   

 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ:    

29.  Ισχύς ≥300W   

30.  
Υποστήριξη Power Factor Correction 

(PFC).82% efficient 
NAI   

 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:    
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

31.  

Τύπος QWERTY µε µόνιµη αποτύπωση 

Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε 

κάθε πλήκτρο – ενσύρµατο – PS2 type ή 

USB 

ΝΑΙ   

 MOUSE:    

32.  
Ενσύρµατο optical wheel mouse – PS2 type 

ή USB 
NAI   

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:    

33.  
Λειτουργικό σύστηµα προεγκατεστηµένο από 

τον κατασκευαστή 
NAI   

34.  

∆υνατότητα 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. 

   

35.  

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 / 

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 

ΝΑΙ   

36.  

Για όλους τους Προσωπικούς Υπολογιστές 

θα προσφερθεί εγκατεστηµένο λογισµικό 

ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat 

reader ή αντίστοιχο) 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

37.  
Για όλους τους Προσωπικούς Υπολογιστές 

θα προσφερθεί λογισµικό AntiVirus  
ΝΑΙ   

 ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ:    

38.   καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ   

39.  οδηγοί συσκευών για το προσφερόµενο Λ.Σ ΝΑΙ   

40.  Τεκµηρίωση - άδειες χρήσης λογισµικού    

41.  εγχειρίδια ΝΑΙ   

 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    

42.  
Εγγύηση: Τουλάχιστον 36 µήνες µε επί 

τόπου (on site) αντικατάσταση ή επισκευή,  
ΝΑΙ   

43.  
Να αναφερθούν ISO και λοιπά 

κατασκευαστικά standards  
NAI   

 
Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε 

Λειτουργία 
   

44.  
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο 

προβλεπόµενο σηµείο  
NAI   

 ΟΘΟΝΗ    

45.  Τύπος Οθόνης TFT NAI   

46.  Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής ΝΑΙ   

47.  Να αναφερθεί το Μοντέλο ΝΑΙ   

48.  Μέγεθος διαγωνίου 19’’ ΝΑΙ   

49.  Έγχρωµη  ΝΑΙ   

50.  Dot Pitch (mm) < 0,29   

51.  Να αναφερθεί η Γωνία Θέασης ΝΑΙ   

52.  Να αναφερθεί ο Λόγος Αντίθεσης ΝΑΙ   

53.  
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.  
Ανάλυση TFT οθόνης 480 X 800 WVGA 
resolution 

ΝΑΙ   

6.  Κάρτα µνήµης  ΝΑΙ   

7.  Quad band 850, 900, 1800, 1900 MHz  ΝΑΙ   

8.  
Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz (ή 
ισοδύναµος) 

ΝΑΙ   

9.  Windows Mobile® 6.1 Professional ΝΑΙ   

10.  Μνήµη ≥ 228 ΜΒ   

11.  Επεξεργασία word και excel αρχείων  ΝΑΙ   

12.  Εµφάνιση PDF και Powerpoint αρχείων ΝΑΙ   

13.  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 αριθµού των 
εξυπηρετητών, ώστε να διασφαλισθεί η 
δυνατότητα µελλοντικής κλιµάκωσης του 
συστήµατος 

ΝΑΙ   

4.  Τύπος άδειας: άδεια ή άδειες χρήσης 
εγκεκριµένες από το Open Source Initiative 
(http://www.opensource.org) ή/και το Free 
Software Foundation (http://www.fsf.org/) 
και να µην υπεισέρχεται κανένας 
περιορισµός στον αριθµό των αδειών και 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

στον αριθµό των εξυπηρετητών στους 
οποίους θα µπορεί να εγκατασταθεί έτσι 
ώστε να µην δυσχεραίνεται η δυνατότητα 
κλιµάκωσης του συστήµατος.  

 Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά    

5.  Συµβατότητα µε το πρότυπο ANSI-SQL ΝΑΙ   

6.  Υποστήριξη Unicode / UTF-8 ΝΑΙ   

7.  ∆υνατότητα localization  ΝΑΙ   

8.  Υποστήριξη διεπαφής ODBC ΝΑΙ   

9.  Καθορισµός σχήµατος βάσεων και 
διαχείρισης δεδοµένων µε χρήση SQL 

ΝΑΙ   

10.  Υποστήριξη πολλαπλών σχηµάτων σε µια 
βάση 

ΝΑΙ   

11.  Υποστήριξη όψεων (views) ΝΑΙ   

12.  Η διαχείριση του λογισµικού να 
επιτρέπεται µέσω δικτύου/διαδικτύου µέσω 
γραφικής διεπαφής χωρίς να απαιτείται 
φυσική πρόσβαση στον εξυπηρετητή που 
είναι εγκατεστηµένο 

ΝΑΙ   

13.  Ενσωµατωµένες συναρτήσεις 
επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων 

ΝΑΙ   

14.  Υποστήριξη triggers, casts ΝΑΙ   

15.  Υποστήριξη αναζήτησης "full text search" ΝΑΙ   

16.  Υποστήριξη ευρετηρίων για σύνθετα 
αντικείµενα 

ΝΑΙ   

17.  Υποστήριξη δεικτοδότησης γεωχωρικών 
δεδοµένων 

ΝΑΙ   

18.  Υποστήριξη πινάκων ως τύπο δεδοµένων ΝΑΙ   

19.  ∆υνατότητα ορισµού νέων τύπων 
δεδοµένων 

ΝΑΙ   

20.  Υποστήριξη γεωχωρικών δεδοµένων µε ή 
χωρίς πρόσθετο λογισµικό (extension, 
add-on) 

ΝΑΙ   

21.  Ενσωµατωµένες συναρτήσεις δηµιουργίας, 
επεξεργασίας και εξαγωγής γεωµετρίας 
από γεωχωρικά δεδοµένα 

ΝΑΙ   

22.  Υποστήριξη διαφόρων τύπων δεδοµένων ΑΝΑΦΟΡΑ   

23.  Υποστήριξη κληρονοµικότητας πινάκων ΝΑΙ   

 Χαρακτηριστικά Ασφαλείας και 
αποφυγής λαθών 

   

24.  ∆ιαβαθµισµένη πρόσβαση στα δεδοµένα 
ακόµα και σε επίπεδο εγγραφής 

ΝΑΙ   

25.  Υποστήριξη ρόλων, κανόνων και χρηστών ΝΑΙ   

26.  ∆υνατότητες κρυπτογράφησης ΑΝΑΦΟΡΑ   

27.  Εργαλεία αυτόµατης συντήρησης και 
βελτιστοποίησης των βάσεων 

ΝΑΙ   

28.  Υποστήριξη περιορισµών αναφορικής 
ακεραιότητας (referential integrity) 

ΝΑΙ   

29.  Υποστήριξη αλγορίθµων δεικτοδότησης, 
όπως B-tree, R-tree  

ΝΑΙ   

30.  Μηχανισµοί ελέγχου δοσοληψιών 
(transactions) 

ΝΑΙ   

31.  Μηχανισµοί ελέγχου επιδόσεων  ΝΑΙ   

 ∆υνατότητες επικοινωνίας και    
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

προγραµατισµού 

32.  Επικοινωνία µε Desktop GIS λογισµικά, 
εµπορικά και ανοικτού κώδικα 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

33.  Επικοινωνία µε Web GIS λογισµικά, 
εµπορικά και ανοικτού κώδικα 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

34.  ∆υνατότητα δηµιουργίας αντιγράφων 
ασφαλείας και επαναφοράς (backup and 
restore) 

ΝΑΙ   

35.  Ενσωµατωµένες γλώσσες για τη σύνταξη 
συναρτήσεων 

ΝΑΙ   

36.  Προγραµµατιστικές διεπαφές για γλώσσες 
όπως C/C++, Java, .Net, Perl, Python, 
Ruby 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

 Όρια Λειτουργίας    

37.  Απεριόριστο µέγεθος βάσης δεδοµένων ΝΑΙ   

38.  Απεριόριστος αριθµός εγγραφών ανά 
πίνακα 

ΝΑΙ   

 

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 Απεριόριστος   

3.  Τύπος άδειας: άδεια ή άδειες χρήσης 
εγκεκριµένες από το Open Source Initiative 
(http://www.opensource.org) ή/και το Free 
Software Foundation (http://www.fsf.org/) 
και να µην υπεισέρχεται κανένας 
περιορισµός στον αριθµό των αδειών και 
στον αριθµό των σταθµών στους οποίους 
θα µπορεί να εγκατασταθεί έτσι ώστε να 
µην δυσχεραίνεται η δυνατότητα 
κλιµάκωσης του συστήµατος. 

ΝΑΙ   

4.  Συµβατότητα µε λειτουργικά συστήµατα 
Linux, Windows και Mac OS 

ΝΑΙ   

5.  ∆υνατότητας ανάγνωσης δεδοµένων 
διανυσµατικής (vector), εικονιστικής 
(raster) µορφής και αλφαριθµητικών 
δεδοµένων 

ΝΑΙ   

6.  Εκτέλεση βασικών λειτουργιών 
διαχείρισης, ανάλυσης, επεξεργασίας και 
παρουσίασης γεωχωρικών δεδοµένων 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

7.  Υποστήριξη διανυσµατικών δεδοµένων 
αποθηκευµένων σε αρχεία ή σε χωρικά 
ενεργοποιηµένες βάσεις δεδοµένων.  

ΑΝΑΦΟΡΑ   

8.  Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον διανυσµατικών 
δεδοµένων σε µορφότυπους:  
-SHP 
-DXF 
-GML 
-DWG 
-DGN 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

-KML 

9.  Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον εικονιστικών 
δεδοµένων σε µορφότυπους:  
-gif 
-tiff 
-jpeg 
-jp2 
-png 
-ERDAS Imagine 

ΝΑΙ   

10.  Υποστήριξη δικτυακών υπηρεσιών 
γεωχωρικών δεδοµένων, πρότυπα WMS, 
WFS, WCS του Open Geospatial 
Consortium 

ΝΑΙ   

11.  ∆υνατότητα επικοινωνίας µε Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

12.  Υποστήριξη ανάγνωσης/εγγραφής στο 
προσφερόµενο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Χωρικά Ενεργοποιηµένης Σχεσιακής 
Βάσης ∆εδοµένων  

ΝΑΙ   

13.  ∆υνατότητες πλοήγησης στο χάρτη 
(εστίαση, αποσεστίαση, χρήση 
προηγούµενου βαθµού εστίασης, 
µετατόπιση, εστίαση σε επιλεγµένα 
αντικείµενα, εστίαση σε έκταση ενός 
επιπέδου) 

ΝΑΙ   

14.  Εκτέλεση συνήθων λειτουργιών 
διαχείρισης (προσθήκη, αφαίρεση, 
αναδιάταξη) θεµατικών επιπέδων (layers) 

ΝΑΙ   

15.  ∆υνατότητα επιλογής αντικειµένων βάσει: 
σηµείου, ορθογωνίου παραλληλογράµµου, 
γραµµής, περιγραφικών κριτηρίων. 
∆υνατότητα αποεπιλογής 

ΝΑΙ   

16.  ∆υνατότητα αναζήτησης βάσει: 
περιγραφικών χαρακτηριστικών, 
συντεταγµένων  

ΝΑΙ   

17.  Εργαλεία γραφικής επεξεργασίας 
αντικειµένων 

ΝΑΙ   

18.  Εργαλεία χωρικής ανάλυσης όπως ζώνη 
επιρροής (buffer), χωρική τοµή 
(intersection), αποκοπή (clip), ένωση 
(union), χωρική διαφορά (difference), 
χωρική συσχέτιση (spatial join)  

ΝΑΙ   

19.  Λειτουργία αναγνώρισης (identify) 
αντικειµένων 

ΝΑΙ   

20.  Εργαλεία µέτρησης αποστάσεων, 
εµβαδών  

ΝΑΙ   

21.  ∆υνατότητα µετασχηµατισµού συστήµατος 
συντεταγµένων (reproject) 

ΝΑΙ   

22.  ∆υνατότητα σύνδεσης µε αντικείµενα, 
όπως ιστοσελίδες, αρχεία τύπου PDF, 
εικόνες, σε επίπεδο θεµατικού επιπέδου 
(layer)  

ΝΑΙ   

23.  ∆υνατότητα χρήσης χαρτογραφικών 
συµβολισµών  

ΝΑΙ   

24.  ∆υνατότητα εισαγωγής ετικετών (labeling) ΝΑΙ   

25.  ∆υνατότητα χαρτοσύνθεσης, δηµιουργίας 
θεµατικών χαρτών  

ΝΑΙ   

26.  ∆υνατότητα εκτύπωσης χαρτών µε 
επιλογή κλίµακας, µεγέθους χαρτιού 

ΝΑΙ   

27.  ∆υνατότητα επέκτασης λειτουργικότητας ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την 

Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 29 από 57 

 

 

Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

µέσω προγραµµατιστικής διεπαφής 

 

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 Απεριόριστος   

3.  Άδεια ή άδειες χρήσης εγκεκριµένες από 
το Open Source Initiative 
(http://www.opensource.org) ή/και το Free 
Software Foundation (http://www.fsf.org/) 
και να µην υπεισέρχεται κανένας 
περιορισµός στον αριθµό των αδειών και 
στον αριθµό των συσκευών στις οποίες θα 
µπορεί να εγκατασταθεί έτσι ώστε να µην 
δυσχεραίνεται η δυνατότητα κλιµάκωσης 
του συστήµατος.  

ΝΑΙ   

4.  Συµβατότητα µε λειτουργικά συστήµατα 
Windows Mobile 

ΝΑΙ   

5.  Εκτέλεση βασικών λειτουργιών 
διαχείρισης, ανάλυσης, επεξεργασίας και 
παρουσίασης γεωχωρικών δεδοµένων 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

6.  ∆υνατότητας ανάγνωσης δεδοµένων 
διανυσµατικής (vector) και εικονιστικής 
(raster) µορφής 

ΝΑΙ   

7.  Εκτέλεση συνήθων λειτουργιών 
διαχείρισης (προσθήκη, αφαίρεση, 
αναδιάταξη) θεµατικών επιπέδων (layers) 

ΝΑΙ   

8.  ∆υνατότητες πλοήγησης στο χάρτη 
(εστίαση, εστίαση σε πολύγωνο, 
προηγούµενη/επόµενη εστίαση, πλήρης 
εστίαση, εστίαση σε επιλεγµένη οντότητα, 
µετατόπιση, επανατοποθέτηση κέντρου 
του χάρτη κ.λπ.) 

ΝΑΙ   

9.  Υποστήριξη διανυσµατικών δεδοµένων 
αποθηκευµένων σε αρχεία (file system) 

ΑΝΑΦΟΡΑ   

10.  Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον διανυσµατικών 
δεδοµένων σε µορφότυπους:  
– ESRI shapefile 
– KML 
– GML 
– GPX 

ΝΑΙ   

11.  Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον εικονιστικών 
δεδοµένων σε µορφότυπους:   
– ECW 
– JPEG 
– PNG 
– GIF 

ΝΑΙ   

12.  Υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών 
γεωχωρικών δεδοµένων, πρότυπο WMS 
του Open Geospatial Consortium 

ΝΑΙ   

13.  Χειριστήρια αναγνώρισης, επεξεργασίας 
των πινάκων περιγραφικών 

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την 

Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 30 από 57 

 

 

Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

χαρακτηριστικών των δεδοµένων (attribute 
data) 

14.  ∆υνατότητες βασικών λειτουργιών 
επεξεργασίας διανυσµατικών δεδοµένων 
σηµείων/γραµµών/πολυγώνων 

ΝΑΙ   

15.  Χειριστήρια επιλογής/αποεπιλογής 
οντοτήτων γραφικά 

ΝΑΙ   

16.  Χειριστήρια θέασης συντεταγµένων, 
µέτρησης αποστάσεων/επιφανειών 

ΝΑΙ   

17.  Υποστήριξη θέασης, σε πραγµατικό 
χρόνο, στίγµατος/συντεταγµένων από 
δέκτη Παγκόσµιου Εντοπισµού Θέσης 
(GPS) 

ΝΑΙ   

18.  Υποστήριξη καταγραφής δεδοµένων 
θέσεων και διαδροµών από δέκτη 
Παγκόσµιου Εντοπισµού Θέσης (GPS) 

ΝΑΙ   

19.  Προσθήκη/ τροποποίηση συµβολισµού 
των θεµατικών επιπέδων, δηµιουργία 
θεµατικών χαρτών 

ΝΑΙ   

20.  ∆υνατότητα εκτέλεσης ερωτηµάτων επί 
των περιγραφικών χαρακτηριστικών των 
δεδοµένων  

ΝΑΙ   

21.  Μετατροπή διανυσµατικών γεωχωρικών 
δεδοµένων τουλάχιστον σε µορφότυπους 
(formats): 
– ESRI shapefile 
– KML 
– GML 

ΝΑΙ   

22.  ∆υνατότητα επικοινωνίας µε το 
προσφερόµενο Desktop GIS λογισµικό 

ΝΑΙ   

23.  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 Απεριόριστος   

3.  Τύπος άδειας: άδεια ή άδειες χρήσης 
εγκεκριµένες από το Open Source Initiative 
(http://www.opensource.org) ή/και το Free 
Software Foundation (http://www.fsf.org/) 
και να µην υπεισέρχεται κανένας 
περιορισµός στον αριθµό των αδειών και 
στον αριθµό των εξυπηρετητών στους 
οποίους θα µπορεί να εγκατασταθεί έτσι 
ώστε να µην δυσχεραίνεται η δυνατότητα 
κλιµάκωσης του συστήµατος. 

ΝΑΙ   

4.  ∆ικαιώµατα 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 

ΝΑΙ   
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copyright και όρων χρήσης 

5.  Συµβατότητα µε λειτουργικά συστήµατα 
Linux, Windows και Mac OS 

ΝΑΙ   

6.  Υποστήριξη του OGC Web Map Service 
(WMS) 

ΝΑΙ   

7.  Υποστήριξη του OGC Web Feature 
Service (WFS)  
Υποστήριξη του OGC Web Feature 
Service – Transactional (WFS-T) 

ΝΑΙ   

8.  Υποστήριξη του OGC Catalogue Service 
for the Web (CSW) 2.0.2 

ΝΑΙ   

9.  Υποστήριξη Java 1.5 και νεότερη ΝΑΙ   

10.  Υποστήριξη των προτύπων του OGC: 
-WFS 
-WFS-T 
-WMS 
-CSW 
-WCS  
-SLD  
-GML  
-KML  
-Filter Encoding 
-WMC 

ΝΑΙ   

11.  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   

12.  Να υποστηρίζει εξαγωγή δεδοµένων στους 
παρακάτω µορφότυπους: 
-KML 
-GML 
-Shapefile 
-GeoRSS 
-PDF 
-GeoJSON 
-JPEG 
-GIF 
-SVG 
-PNG 

   

13.  Υποστήριξη anti-aliasation στις εικόνες ΝΑΙ   

14.  Ενσωµατωµένες λειτουργίες ασφαλείας ΝΑΙ   

15.  Πλήρης υποστήριξη των προτύπων SLD 
για την τυποποίηση των συµβολισµών των 
χαρτών, συµπεριλαµβανοµένης της 

ΝΑΙ   
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δυνατότητας συµβολισµών από το 
σύστηµα αλλά και από τους χρήστες. 

16.  Υποστήριξη 64-bit αρχιτεκτονικών και 
δυνατότητες για multi-threading 

ΝΑΙ   

17.  ∆ηµιουργία αρχείων µεταδεδοµένων για τα 
σύνολα γεωχωρικών δεδοµένων του 
φορέα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
καθορίζει η Οδηγία INSPIRE και ο 
Ν.3882/2010 

ΝΑΙ   

18.  ∆ηµιουργία αρχείων µεταδεδοµένων για τις 
υπηρεσίες γεωχωρικών δεδοµένων του 
φορέα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
καθορίζει η Οδηγία INSPIRE και ο 
Ν.3882/2010 

ΝΑΙ   

19.  ∆υνατότητα αποθήκευσης, διαχείρισης, 
επεξεργασίας και δηµοσίευσης 
µεταδεδοµένων σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που καθορίζει η Οδηγία 
INSPIRE και ο Ν.3882/2010 

ΝΑΙ   

20.  Υπηρεσία Εξεύρεσης (Discovery Service) 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
καθορίζει η Οδηγία INSPIRE και ο 
Ν.3882/2010 (βάσει του προτύπου OGC 
CSW) 

ΝΑΙ   

21.  ∆ικτυακή Υπηρεσία Απεικόνισης (View 
Service), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
που καθορίζει η Οδηγία INSPIRE και ο 
Ν.3882/2010 (βάσει του προτύπου OGC 
WMS) 

ΝΑΙ   

22.  ∆ικτυακή 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 ∆ιαδικτύου 

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: 

- Windows 

- Unix 

- Linux 

ΝΑΙ   

5.  Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που 
κατέχει το λογισµικό του συστήµατος όσον 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

αφορά: τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, 
εκτέλεσης εφαρµογών (επίπεδο ∆ιαδικτύου 
και επίπεδο επιχειρησιακής λογικής), και το 
περιβάλλον ανάπτυξης 

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   

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 ∆ιαδικτύου 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 
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

διακοµιστή ή µέσω αφοσιωµένου software 
ή/και hardware 

21.  ∆υνατότητες auditing τόσο σε επίπεδο 
εφαρµογής, όσο και σε επίπεδο Web 
application server 

ΝΑΙ   

 Επίπεδο ∆ιαδικτύου    

22.  Να αναφερθεί ποιοι Web Servers 
υποστηρίζονται και ποιοι θα 
χρησιµοποιηθούν 

ΝΑΙ   

23.  Υποστήριξη του πρωτοκόλλου HTTP 1.1 ΝΑΙ   

24.  ∆υνατότητες 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.  ∆υνατότητα 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 ∆ιαδικτύου 

ΝΑΙ   

32.  ∆υνατότητες 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   

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 
∆εδοµένων (Object-Relational mapping). 
Το υποστηριζόµενο πλαίσιο: 

ΝΑΙ   

39.  Να συνεργάζεται µε περισσότερα από ένα, 
διαφορετικής προέλευσης και 
κατασκευαστή Συστήµατα Βάσεων 
∆εδοµένων (όπως DB2, MS-SQL Server, 
Oracle Database, κλπ) 

ΝΑΙ   

40.  Να βασίζεται σε ανοικτή τεχνολογία ώστε να ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

µπορεί να ενσωµατωθεί και λειτουργήσει σε 
εξυπηρετητές εφαρµογών άλλων 
κατασκευαστών 

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 
∆εδοµένων 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.  ∆υνατότητα να τεθούν σε λειτουργία – 
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον – τα 
ακόλουθα συστατικά του application server: 

 
 

  

45.  ∆ιακοµιστής εφαρµογών ∆ιαδικτύου ΝΑΙ   

46.  ∆ιακοµιστής εφαρµογών επιχειρησιακής 
λογικής 

   

47.  ∆υνατότητα 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 
στην παρούσα διακήρυξη 

ΝΑΙ   
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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 
∆ικτύου 

ΝΑΙ   

8.  ∆υνατότητες 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  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

 Γενικές Απαιτήσεις    

1.  Ο ανάδοχος ή υπεργολάβος του συστήµατος Φωνητικής 
Πύλης, να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία και 
εγκαταστάσεις σε συστήµατα Φωνητικών Πυλών µε 
τεχνολογίες αναγνώρισης και σύνθεσης οµιλίας σε VoIP 
περιβάλλον 

ΝΑΙ   

2.  Ο ανάδοχος ή υπεργολάβος του συστήµατος Φωνητικής 
Πύλης, να διαθέτει πιστοποιηµένη συνεργασία µε τους 
κατασκευαστές των εργαλείων ανάπτυξης που 
χρησιµοποιούνται σε επίπεδο Independent Software 
Vendor 

NAI   

3.  Υποστηριζόµενος αριθµός ταυτόχρονων τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων του συστήµατος 

≥4 
  

4.  Να περιγραφεί η σύνδεση και  πρωτόκολλο επικοινωνίας 
µε το VoIP gateway 

ΝΑΙ 
  

5.  Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική του προσφερόµενου 
συστήµατος Φωνητικής Πύλης 

ΝΑΙ 
  

6.  Να υποστηρίζεται redundancy του συστήµατος 
Φωνητικής Πύλης. Να περιγραφεί ο τρόπος. 

ΝΑΙ 
  

 Εφαρµογή Φωνητικού διαλόγου    

7.  Όνοµα – έκδοση του προσφερόµενου λογισµικού NAI   

8.  Σύνδεση µε Βάσεις ∆εδοµένων. Να αναφερθούν οι 
υποστηριζόµενες βάσεις δεδοµένων και να περιγραφεί ο 
τρόπος επικοινωνίας 

NAI 
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

9.  Υποστήριξη τεχνολογίας  αναγνώρισης οµιλίας υψηλού 
επιπέδου σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.  

NAI 
  

10.  Υποστήριξης τεχνολογίας σύνθεσης οµιλία (Text to 
Speech) σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.  

NAI 
  

11.  Το λογισµικό τηλεφωνίας να λειτουργεί σε VoIP 
περιβάλλον. Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας 

ΝΑΙ 
  

12.  Εργαλεία για την ανάπτυξη των εφαρµογών. Να 
αναφερθούν. 

NAI 
  

13.  Υποστήριξη Web Services NAI   

14.  Υποστήριξη SNMP NAI   

15.  Υποστήριξη SOAP NAI   

16.  Υποστήριξη VoiceXML 2.1 ΝΑΙ   

17.  Υποστήριξη CCXML ΝΑΙ   

18.  Υποστήριξη MRCP 2.0    

19.  Υποστήριξη κρυπτογραφίας ΝΑΙ   

20.  Υποστήριξη Video messaging από την εφαρµογή IVR, 
για µελλοντική επέκταση 

ΝΑΙ   

21.  ∆υνατότητες αποστολής email από την τηλεφωνική 
εφαρµογή. Να αναφερθούν τα υποστηριζόµενα 
πρωτόκολλα 

NAI   

22.  ∆υνατότητες αποστολής fax από την τηλεφωνική 
εφαρµογή. Να αναφερθούν τα υποστηριζόµενα 
πρωτόκολλα 

NAI 
  

23.  ∆υνατότητες αποστολής SMS από την τηλεφωνική 
εφαρµογή. Να αναφερθούν τα υποστηριζόµενα 
πρωτόκολλα 

NAI 
  

24.  Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόµενα πρωτόκολλα NAI   

25.  Να περιγραφεί η βασική λειτουργικότητα της ροής 
διαλόγου (IVR script) 

ΝΑΙ 
  

 ∆ιαχείριση Φωνητικής Πύλης    

26.  Όνοµα – έκδοση του προσφερόµενου λογισµικού ΝΑΙ   

27.  Απαιτείται πλήρως εξελληνισµένη εφαρµογή διαχείρισης 
Φωνητικής Πύλης σε Web περιβάλλον µε δυνατότητα 
αποµακρυσµένης διαχείρισης. Να περιγραφεί η 
εφαρµογή.  

ΝΑΙ   

28.  Η Web εφαρµογή διαχείρισης της Φωνητικής πύλής να 
επιτρέπει δυναµική επεξεργασία του φωνητικού 
περιεχοµένου της εφαρµογής διαλόγου της Φωνητικής 
Πύλης.  

ΝΑΙ   

29.  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   

30.  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   

31.  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   

32.  Να δοθούν στοιχεία επικοινωνίας µε τους υπεύθυνους ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

διαχείρισης των ανωτέρω εγκαταστάσεων. 

 Λογισµικό Αναγνώρισης Οµιλίας    

33.  Όνοµα – έκδοση του προσφερόµενου λογισµικού ΝΑΙ   

34.  Άδειες χρήσης για φωνητική αναγνώριση στα Ελληνικά ≥4   

35.  ∆υνατότητα πολυγλωσσικής επέκτασης (Να αναφερθεί ο 
αριθµός των άµεσα διαθέσιµων γλωσσών, καθώς και 
αναλυτικά ποιες είναι αυτές) 

ΝΑΙ 
  

36.  Υποστήριξη Barge-In ΝΑΙ   

37.  ∆υνατότητα Υποστήριξης Natural Language 
Understanding 

ΝΑΙ 
  

38.  Υποστήριξη αποµόνωσης θορύβου υποβάθρου ΝΑΙ   

39.  ∆ιαχείριση γραµµατικής. Να αναφερθούν τα 
υποστηριζόµενα µοντέλα 

ΝΑΙ 
  

40.  Υποστήριξη ανοιχτής γραµµατικής ΝΑΙ   

41.  ∆υναµική ∆ιαχείρισης γραµµατικής ΝΑΙ   

42.  Υποστήριξη Unicode γραµµατικών ΝΑΙ   

43.  Αυτοµατοποιηµένη προσαρµογή ακουστικών µοντέλων 
σε τοπικούς διαλέκτους 

ΝΑΙ 
  

44.  Ολοκλήρωση µε το λογισµικό τηλεφωνίας. Να περιγραφεί 
ο τρόπος 

ΝΑΙ 
  

 Λογισµικό Σύνθεσης Οµιλίας    

45.  Όνοµα – έκδοση του προσφερόµενου λογισµικού ΝΑΙ   

46.  Άδειες χρήσης για σύνθεση οµιλίας από κείµενο στα 
Ελληνικά 

≥4 
  

47.  ∆υνατότητα πολυγλωσσικής επέκτασης (Να αναφερθεί ο 
αριθµός των άµεσα διαθέσιµων γλωσσών, καθώς και 
αναλυτικά ποιες είναι αυτές 

ΝΑΙ 
  

48.  Υποστήριξη Language Identifier ΝΑΙ   

49.  Υποστήριξη MRCP ΝΑΙ   

50.  Υποστήριξη MS SAPI 4 ΝΑΙ   

51.  Υποστήριξη VoiceXML ΝΑΙ   

52.  Υποστήριξη SALT ΝΑΙ   

53.  Έξυπνη διαχείριση κειµένου στον χειρισµό αριθµών, 
ακρωνύµων, ηµεροµηνιών κτλ. 

ΝΑΙ 
  

54.  Υποστήριξη πρωτοκόλλων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
για την ανάγνωση emails 

ΜΙΜΕ 

RFC822 

ΝΑΙ 

  

55.  Πολλαπλά και πολυεπίπεδα λεξικά ΝΑΙ   

 

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 ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

µοντέλου 

4.  Αριθµός µονάδων 2   

5.  Τύπου εσωτερικού χώρου ΝΑΙ   

6.  
∆υνατότητα 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.  ∆ιαγώνιος (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 slots ΝΑΙ   

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 ∆ικτύου    

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 
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

 
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 ∆ιαδίκτυο  ΝΑΙ   

43.  Παροχή των manuals  ΝΑΙ   

 

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.  ∆ιαβάθµιση 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.  
∆υνατότητα 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.  ∆υνατότητα Απεικόνισης Γραφικών NAI   

22.  ∆υνατότητα Αναπαραγωγής Αρχείων NAI   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

Κίνησης (πχ flash, gif) 

23.  
∆υνατότητα Αναπαραγωγής Αρχείων 
Κειµένου (πχ word, text, RTF) 

NAI   

24.  
∆υνατότητα Αναπαραγωγής Εικόνων (πχ 
bmp, jpg) 

NAI   

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 -20
o
C έως 

+60
o
C 

  

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 σε υποδομές δημόσιας χρήσης και 

υποσύστημα  προσωποποιημένης γεωγραφικής  ενημέρωσης σχετικά με 

προβλήματα / προγραμματισμένες εργασίες υποδομών βασισμένων σε 

ΕΛ/ΛΑΚ 

 

 

Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

 ΓΕΝΙΚΑ    

1.   
Η ∆ιαδικτυακή 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 ∆ιαδικτυακή 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.  ∆υνατότητα γεωγραφικού προσδιορισµού του τόπου του 
αιτήµατος µέσω διαδραστικού χάρτη µόνο για χρήση της 
υπηρεσίας µέσω διαδικτύου (π.χ. Google Maps)  

ΝΑΙ   

9.  Να καλύπτονται τουλάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες 
αιτηµάτων κατ’ ελάχιστο: 

� Λακκούβες  - χαλασµένοι δρόµοι 

� Προβλήµατα ηλεκτροφωτισµού 

� ∆ιαρροές 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 ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

δραστηριότητες που πραγµατοποιεί για την επίλυση του 
προβλήµατος 

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 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 ∆ήµου    

21.  Γεωγραφική απεικόνιση των προγραµµατισµένων 
εργασιών του ∆ήµου και των έκτακτων προβληµάτων 
στις υποδοµές 

ΝΑΙ   

22.  ∆υνατότητα χρήσης του γεωγραφικού οδηγού για την 
υποβολή από το πολίτη αιτηµάτων αποκατάστασης 
βλαβών και διαπίστωσης προβληµάτων σε υποδοµές του 
∆ήµου 

NAI   

23.  ∆υνατότητα για σύνδεση αποφάσεων ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σε κάθε υποδοµή. Οι αποφάσεις µπορεί να 
αφορούν: 

-Προτεραιότητες δρόµων 

-Καταστατικό Λειτουργίας υποδοµών κοινής ωφέλειας  

- κα 

ΝΑΙ   

24.  ∆υνατότητα για την τουριστική προβολή του ∆ήµου, 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  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

1.  ∆ηµιουργία µεταδεδοµένων για τα σύνολα γεωχωρικών 
δεδοµένων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις επιταγές του Ν. 
3882/2010 και της Οδηγίας INSPIRE 

ΝΑΙ   
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2.  ∆ηµιουργία µεταδεδοµένων για τις δικτυακές υπηρεσίες  
γεωχωρικών δεδοµένων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις 
επιταγές του Ν. 3882/2010 και της Οδηγίας INSPIRE 

ΝΑΙ   

3.  Έλεγχος ψηφιακών γεωχωρικών δεδοµένων ∆ήµου 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  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

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   

 
 

C3.20 Λογισμικό Διαχείρισης Πινακίδων 

 

Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

1.  Το λογισµικό διαχείρισης  να επιτρέπει την 
αποµακρυσµένη διαχείριση των πινακίδων 

ΝΑΙ   

2.  ∆υνατότητα καταχώρησης µηνυµάτων ΝΑΙ   

3.  ∆υνατότητα ορισµού του µεγέθους των χαρακτήρων ΝΑΙ   

4.  ∆υνατότητα εµφάνισης στατικών µηνυµάτων ΝΑΙ   

5.  ∆υνατότητα εµφάνισης κυλιόµενων µηνυµάτων ΝΑΙ   

6.  ∆υνατότητα εµφάνισης µηνυµάτων αναλαµπής (flash) ΝΑΙ   

7.  ∆υνατότητα ενσωµάτωσης εικόνων στο µήνυµα ΝΑΙ   

8.  ∆υνατότητα εµφάνισης µηνυµάτων που να αποτελούνται 
από οποιονδήποτε συνδυασµό των παραπάνω στοιχείων 

   

9.  ∆ιαχείριση παραµέτρων εµφάνισης των µηνυµάτων ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την 

Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 45 από 57 

 

 

Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

10.  ∆υνατότητα αποθήκευσης µηνυµάτων ΝΑΙ   

11.  ∆υνατότητα χρονοπρογραµµατισµού µηνυµάτων ΝΑΙ   

 

C3.21 Υποσύστημα Διαχείρισης Βλαβών 

 

Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

1.  ∆υνατότητα 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.  ∆υνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης (δηµιουργίας, 
αλλαγής στοιχείων, εποπτείας και παρακολούθησης) 
γνωστοποίησης/αρχικής διάγνωσης βλάβης.  

ΝΑΙ   

3.  ∆υνατότητα 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.  ∆υνατότητα καθορισµού και απόδοσης διαφορετικών 
καταστάσεων (statuses) στις γνωστοποιήσεις π.χ. 
δηλωµένη, προγραµµατισµένη (µε οδηγίες & 
προτεραιότητα), ανατεθειµένη, ολοκληρωµένη.   

ΝΑΙ   

5.  ∆υνατότητα καταγραφής της προέλευσης της 
γνωστοποίησης ( βλάβη, προληπτικός έλεγχος, θέµα 
ασφάλειας) 

ΝΑΙ   

6.  ∆υνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης (αλλαγής 
στοιχείων, εποπτείας και παρακολούθησης) εντολών 
συντήρησης. 

ΝΑΙ   

7.  ∆υνατότητα δηµιουργίας εντολών συντήρησης µε βάση 
µία η περισσότερες γνωστοποιήσεις.   

ΝΑΙ   

8.  ∆υνατότητα µετατροπής κάποιων γνωστοποιήσεων σε 
εντολές εργασίας αυτόµατα, χωρίς προγραµµατισµό 
(οδηγίες & προτεραιότητα). 

ΝΑΙ   

9.  ∆υνατότητα αντιστοίχησης στην εντολή συντήρησης, των 
παρακάτω: 

� Εγκρίνων. 
� Προτεινόµενη ηµεροµηνία υλοποίησης 
� Εργαζόµενοι 
� Ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση 

ΝΑΙ   

10.  ∆υνατότητα εισαγωγής των παρακάτω στοιχείων στην 
εντολή εργασίας: 

� Ηµεροµηνία και ώρα δηµιουργίας της εντολής 
συντήρησης 

� Ηµεροµηνίες και ώρες έναρξης και λήξης των 

ΝΑΙ   
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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.  ∆υνατότητα καθορισµού και απόδοσης κατάστασης 
(status) µια εντολής συντήρησης π.χ. δηλωµένη, 
προγραµµατισµένη (µε οδηγίες & προτεραιότητα), 
ανατεθειµένη, ολοκληρωµένη.  

ΝΑΙ   

12.  ∆υνατότητα ελέγχου της διαθεσιµότητας των 
ανταλλακτικών, καθώς και ανθρώπινων πόρων που 
απαιτούνται για τη συντήρηση.  

ΝΑΙ   

13.  ∆υνατότητα ελέγχου ισχύος των εγγυήσεων εξοπλισµού 
κατά την εµφάνιση βλάβης (δηµιουργία της 
γνωστοποίησης). 

ΝΑΙ   

14.  ∆υνατότητα κοστολόγησης των ανταλλακτικών και των 
υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στην κατασταλτική 
συντήρηση. 

ΝΑΙ   

15.  ∆υνατότητα κοστολόγησης των εργασιών συντήρησης 
(κόστος ανταλλακτικών + κόστος εργασίας). 

ΝΑΙ   

16.  ∆υνατότητα άµεσης αποστολής εντολής εργασίας σε 
κινητό συνεργείο  

ΝΑΙ   

17.  ∆υνατότητα απολογιστικής ενηµέρωσης του συστήµατος 
µε τα αποτελέσµατα των εργασιών των κινητών 
συνεργείων και παρακολούθησης της απόδοσης τους. 

ΝΑΙ   

18.  ∆υνατότητα 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.  ∆υνατότητα εκτύπωσης εντολών εργασίας µαζί µε τις 
απαραίτητες οδηγίες ασφαλείας.  

ΝΑΙ   

20.  ∆υνατότητα 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.  ∆υνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης λίστας µε ΝΑΙ   
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εκκρεµείς γνωστοποιήσεις βλαβών.  

22.  ∆υνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης λίστας µε 
εκκρεµείς εντολές συντήρησης και εκκρεµείς εργασίες  
εντολών συντήρησης. 

ΝΑΙ   

23.  ∆υνατότητα εποπτείας καταλόγου εντολών συντήρησης 
και εργασιών εντολών συντήρησης για επιλεγµένο εύρος 
ηµεροµηνιών, µε κριτήριο κατάταξής τους τις 
διαφορετικές καταστάσεις τους (status). 

ΝΑΙ   

24.  ∆υνατότητα εποπτείας και εκτύπωσης ιστορικού 
κατασταλτικής συντήρησης ανά αντικείµενο συντήρησης 
και τοπολογία. 

ΝΑΙ   

 Προγραµµατισµός Εργασιών Συντήρησης    

25.  ∆υνατότητα προγραµµατισµού της σειράς εκτέλεσης των 
εργασιών των εντολών συντήρησης. 

ΝΑΙ   

26.  ∆υνατότητα ολοκλήρωσης µίας εργασίας από τους 
τεχνίτες µίας βάρδιας και συνέχισης της εργασίας από 
εργαζόµενους της επόµενης  βάρδιας. 

ΝΑΙ   

27.  ∆υνατότητα προγραµµατισµού εργαζοµένων ονοµαστικά 
και αναλυτικής απολογιστικής καταγραφής των ωρών 
εργασίας τους. 

ΝΑΙ   

28.  ∆υνατότητα πρόβλεψης απαιτήσεων σε πόρους 
συντήρησης (εργαζόµενοι, ανταλλακτικά) έναντι 
πραγµατικού ή προβλεπόµενου προγράµµατος. 

ΝΑΙ   

29.  ∆υνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης απολογιστικής 
αναφοράς απασχόλησης προσωπικού ανά εργαζόµενο 
και δραστηριότητα συντήρησης για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. 

ΝΑΙ   

30.  ∆υνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης υπερωριών και 
απουσιών ανά εργαζόµενο, τοπολογία, ή εργασία 
συντήρησης. 

ΝΑΙ   

31.  ∆υνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης αναφοράς χρόνου 
εργασίας ανά εργαζόµενο, εντολή εργασίας, εργασία, για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

ΝΑΙ   

32.  ∆υνατότητα 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   

 ∆ιαχείριση Ανταλλακτικών    

33.  ∆υνατότητα εισαγωγής στο σύστηµα αιτήσεων 
χορήγησης υλικών  

ΝΑΙ   

34.  ∆υνατότητα ελέγχου διαθεσιµότητας υλικών. ΝΑΙ   

35.  ∆υνατότητα εισαγωγής στο σύστηµα δεδοµένων 
αναµενόµενης παραλαβής από προµηθευτή. 

ΝΑΙ   

36.  ∆υνατότητα αυτόµατης εκτύπωσης ετικετών ή καρτελών 
για τα αναµενόµενα προς παραλαβή είδη. 

ΝΑΙ   

37.  ∆υνατότητα παραλαβής και κλεισίµατος µιας εντολής 
αγοράς στο σύνολο της από έναν αποθηκευτικό χώρο, 
π.χ. ολόκληρη η παραγγελία παραλαµβάνεται από την 
κεντρική αποθήκη. 

ΝΑΙ   

38.  ∆υνατότητα εµφάνισης ανοικτών εντολών αγοράς. ΝΑΙ   

39.  ∆υνατότητα ελέγχου και συµφωνίας των γραµµών της 
παραγγελίας αγοράς µε την παραλαβή. 

ΝΑΙ   

40.  ∆υνατότητα παραλαβής και διαχείρισης πολλαπλών 
µονάδων µέτρησης (τεµάχιο, µέτρο, κιλό, κλπ.) καθώς και 
αυτόµατη µετατροπή µεταξύ των όπου αυτό είναι 
απαραίτητο (conversion factor). 

ΝΑΙ   

41.  ∆υνατότητα καταχώρησης µερίδας (lot) κατά την 
παραλαβή των υλικών / ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   
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42.  ∆υνατότητα καταγραφής των serial numbers κατά την 
παραλαβή των υλικών/ ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

43.  ∆υνατότητα σήµανσης των παραληφθέντων υλικών/ 
ανταλλακτικών για προκαθορισµένες αιτίες, π.χ. για 
συγκεκριµένη εργασία, προϊόν από επιστροφή κ.ο.κ. 

ΝΑΙ   

44.  ∆υνατότητα παραλαβής µε χειροκίνητη καταχώρηση ή/ 
και µε χρήση ετικετών bar-code και αναγνώστες RF. 

ΝΑΙ   

45.  ∆υνατότητα διαχείρισης επιστροφών (Returns 
Management). 

ΝΑΙ   

46.  ∆υνατότητα υποστήριξης διαδικασίας φυσικής 
απογραφής (physical inventory). 

ΝΑΙ   

47.  ∆υνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης ιστορικού 
παραλαβής ανά αποθηκευτικό χώρο και παραγγελία 
αγορά, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

ΝΑΙ   

48.  ∆υνατότητα αναζήτησης, εµφάνισης και εκτύπωσης των 
ανοικτών παραγγελιών αγοράς 

ΝΑΙ   

49.  ∆υνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης των βασικών 
στοιχείων των παραλαβών (είδος, ποσότητα, µε η χωρίς 
αξία κ.ο.κ.) µε ενδοδιακίνηση. 

ΝΑΙ   

50.  ∆υνατότητα εκτύπωσης παραστατικών για την 
υποστήριξη των διαδικασιών παραλαβής. 

ΝΑΙ   

51.  ∆υνατότητα εκτύπωση των απαραίτητων καταλόγων για 
την εκτέλεση της διαδικασίας απογραφής (φυσική ή 
κυκλική). 

ΝΑΙ   

52.  ∆υνατότητα εκτύπωσης αναφοράς µε τα αποτελέσµατα 
και τις αποκλίσεις της απογραφής ανά είδος και 
κατηγορία είδους. 

ΝΑΙ   

 

C3.22 Υποσύστημα καταγραφής δεδομένων υπαίθρου βασισμένων σε 

ΕΛ/ΛΑΚ 

 

Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

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 ∆ήµου ΝΑΙ   

C3.23 Προδιαγραφές και απαιτήσεις υπηρεσιών - Υπηρεσίες Έργου 

 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

 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 

ΝΑΙ   
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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 

 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 ∆ήµου 

ΝΑΙ   

5. ∆οκιµές 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   

 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. ∆ιόρθωση 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, ∆ιαχειριστές 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. ∆ιενέργεια προγράµµατος εκπαίδευσης για τη χρήση των 
εφαρµογών 

ΝΑΙ   

20. Ώρες εκπαιδευτικού προγράµµατος για τη χρήση των 
εφαρµογών 

120 ώρες   

21. ∆ιενέργεια προγράµµατος εκπαίδευσης για τη διαχείριση 
των εφαρµογών και του συστήµατος 

ΝΑΙ   
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22. Ώρες εκπαιδευτικού προγράµµατος για τη διαχείριση των 
εφαρµογών 

120 ώρες   

C3.24 Χρονοδιάγραμμα – Σχήμα Διοίκησης Έργου 

 

Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

1. Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας 
διοίκησης του έργου (σχήµα διοίκησης, οργάνωση και 
προγραµµατισµός του έργου) 

ΝΑΙ   

2. Να αναφερθούν τα στοιχεία του Υπεύθυνου του Έργου, NAI   

3. Να αναφερθούν τα στοιχεία της οµάδας έργου και του 
γνωστικού αντικειµένου που θα καλύψουν 

NAI   

4. Να παρουσιαστεί αναλυτικό χρονοδιάγραµµα έργου µε 
φάσεις υλοποίησης 

ΝΑΙ   

5. Το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου να είναι 18 
µήνες 

ΝΑΙ   

 

C3.25 Εγγύηση – Συντήρηση 

 

Α/Α Περιγραφή  Απαίτηση Απάντηση  Παραποµπή 

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 

ΝΑΙ   
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� 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 

4. Κατά τη Περίοδο της Εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να έχει παρέχει επί τόπου στον Φορέα, µόνιµο στέλεχος 
του. 

> 6 Μήνες   
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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  

Α

/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ

ΟΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ 

ΦΠΑ 

[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

1
ο
 

έτος 

2
ο
 

έτος 

3
ο
 

έτος 

4
ο
 

έτος 

5
ο
 

έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό  

Α

/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠ

ΟΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ 

ΦΠΑ 

[€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

1
ο
 

έτος 

2
ο
 

έτος 

3
ο
 

έτος 

4
ο
 

έτος 

5
ο
 

έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.3 Εφαρμογή/ές  

Α

/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΥΠ

ΟΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΗ 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 
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Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΑΣ 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ 

ΦΠΑ 

[€] 

1
ο
 

έτος 

2
ο
 

έτος 

3
ο
 

έτος 

4
ο
 

έτος 

5
ο
 

έτος 

             

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

C4.1.4 Υπηρεσίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.1.5 Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ     

C4.1.6 Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή)  

ΟΔΗΓΙΕΣ: Ο παρακάτω πίνακας υπάρχει ΜΟΝΟ όταν υπάρχει η ΦΑΣΗ Α3.3.1 και η 

Περίοδος Εγγύησης αρχίζει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

[€] 

ΦΠΑ [€] 

ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 
Συνολικό κόστος υπηρεσιών συντήρησης 

εξοπλισμού 
   

2 
Συνολικό κόστος υπηρεσιών συντήρησης 

έτοιμου λογισμικού 
   

3 
Συνολικό κόστος υπηρεσιών συντήρησης 

εφαρμογής/ών 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:    

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β:      

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

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)    

6 
Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 

Λειτουργίας (Πίνακας C4.1.6) 
   

 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    

1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.2    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 

Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν 

λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ  

ΕΤΟΣ* 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Υ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣ

Η ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Υ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/Ω

Ν 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) [€] 

ΦΠ

Α 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ*

* 

1
ο
        

2
ο
        

3
ο
        

4
ο
        

5
ο
        

ΣΥΝΟΛ

Ο 
 

 
 

 
   

* 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. 

C4.5 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης 

Παραγωγικής Λειτουργίας (μετά την Οριστική Παραλαβή Έργου)  

C4.5.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 1
ο
 έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 

job training  
     

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 2
ο
 έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
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ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

[€] ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 

job training  
     

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 3
ο
 έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 

job training 
     

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.4 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 4
ο
 έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 

job training 
     

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για το 5
ο
 έτος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 
Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the 

job training 
     

 ..      

 …      

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.5.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών 

Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας  

ΕΤΟΣ* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) [€] 

ΦΠΑ  

[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

[€] 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

** 

1
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 

Λειτουργίας για το 1
ο
 έτος (C.4.5.1) 

  
 

 

2
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 

Λειτουργίας για το 2
ο
 έτος (C.4.5.2) 

  
 

 

3
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 

Λειτουργίας για το 3
ο
 έτος (C.4.5.3) 

  
 

 

4
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 

Λειτουργίας για το 4
ο
 έτος (C.4.5.4) 

  
 

 

5
ο
  

Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής 

Λειτουργίας για το 5
ο
 έτος (C.4.5.5) 

  
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

* ΕΤΟΣ: μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (για την κάθε γραμμή του πίνακα C.4.5.6) προκύπτει διαιρώντας 

το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το 

«ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα 

C.4.3, ήτοι με τη Συνολική Αξία (χωρίς ΦΠΑ) της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου 

για το Έργο. 


