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Γηαθήξπμε 

Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  

γηα ην Έξγν 

«Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ  
ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο» 

 

ησλ πνέξγσλ 1 θαη 2 κε ηίηιν «Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ» θαη 

«Ξξνκήζεηα ππνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ηππνπνηεκέλνπ Ινγηζκηθνχ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ» 
αληίζηνηρα ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 01, 02 θαη 03 “Αλαβάζκηζε ησλ Γεκφζησλ Ξνιηηηθψλ 
κέζσ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δνκψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο” γηα 

ηηο 8 Ξεξηθέξεηεο Πχγθιηζεο, ηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δμφδνπ θαη ηηο 2 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο 
Δηζφδνπ αληίζηνηρα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο “Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007-2013”» 

 

 

 

 

 

 

Θσδηθφο ΝΞΠ:    Θσδηθνί CPV: 
72.22.23.00-0, 

48.00.00.00-8  
 

Ξξνυπνινγηζκφο:  
(πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) (ρσξίο ΦΞΑ) 

37.578€ 30.551€ 

 

Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο: 03-11-2010 

 

  
 

Θξηηήξην Αλάζεζεο: Ζ Σακειφηεξε Ρηκή 
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ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

Ππλνπηηθά ζηνηρεία Έξγνπ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ «Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ»  

ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ 

πνέξγν 1 : «Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ  Γήκνπ 
ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ»  

πνέξγν 2 : «Ξξνκήζεηα ππνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη 
ηππνπνηεκέλνπ Ινγηζκηθνχ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ» 

Ρεο πξάμεο :  

«Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ 
Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 
«Θαιιηθξάηεο»  

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ 
ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ – ΡΝΞΝΠ 

ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 
ΞΔΟΗΝΣΔΠ  ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ - ΠΗΡΑΓΟΥΛ 

ΔΗΓΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ραμηλφκεζε θαηά CPV : 72.22.23.00-0  πεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ (Θχξην Ιεμηιφγην), 48.00.00.00-8 Ξαθέηα Ινγηζκηθνχ 
θαη Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηθήο (Ππκπιεξσκαηηθφ Ιεμηιφγην) 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 
Αλνηθηφο Κεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 37.578 
Δπξψ € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% 

(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: € 30.551- ΦΞΑ : € 7.027)  

Ζ θαηαλνκή ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ αλά πνέξγν έρεη σο εμήο : 

πνέξγα 
Γαπάλε 

ρσξίο Φ.Ξ.Α 
Φ.Ξ.Α 

Ππλνιηθή 
Γαπάλε 

1 27.496 6.324 33.820  

2   3.055     703   3.758  

Πχλνιν 30.551  7.027  37.578  

 

Ρν ππνέξγν 2 ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ξήηξα επειημίαο ηνπ ΔΘΡ. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο έρεη 
σο εμήο:  

Άμνλαο 
Ξξνηεξαηφηεηαο 

Γαπάλε 
ρσξίο Φ.Ξ.Α 

Φ.Ξ.Α 
Ππλνιηθή 
Γαπάλε 

01 30.551 7.027 37.578 

Πχλνιν 30.551 7.027 37.578 
 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΔΟΓΝ Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 
«Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ, απφ ην 
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Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. 

Νη δαπάλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ΠΑΔ 355/8 ηνπ ΞΔΠ (Θσδηθφο 
Ξξάμεο: 2010ΠΔ31580008). 

ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ – 
ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ 

Δλλέα (9) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 11-10-2010 

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ 
ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΩΛ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΟΩΛ 
ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

27-10-2010 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ 
ΩΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

03-11-2010 

ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ XΟΖΠΡΝ ΠΑΘΑΟΖ 15, ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖ, 66200  

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΩΟΑ 
ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

03-11-2010 

 

 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

ΓΖΚΝΠ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ             7 - 91 

 

 

A  ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ  

A.1 Πθνπφο - ζηφρνη - θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ Έξγνπ 

Κε ηνλ Λ3852/2010 (ΦΔΘΑ/87/7.06.2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» επηρεηξείηαη ν ζπλνιηθφο επαλαζρεδηαζκφο 

ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζε κηα Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 Κηα Λέα Αξρηηεθηνληθή, ε νπνία:  

 θηλείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ νξίδεη ην Πχληαγκα: επηηειηθφ θξάηνο κε απνθεληξσκέλα 
φξγαλα εμνπιηζκέλα κε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη δχν ιεηηνπξγηθνχο βαζκνχο 

απηνδηνίθεζεο, ηθαλνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο 
ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ζπλδπάδνληαο ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή κε ηελ 
απνηειεζκαηηθή δηεπζέηεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, 

 αθήλεη πίζσ ηνλ παξαδνζηαθφ ζπγθεληξσηηζκφ, απνθεληξψλεη ηε δηνίθεζε θαη ηεο 
πξνζδίδεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο επειημία, απνηειεζκαηηθφηεηα, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ θαη 
πεξηθεξεηαθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλαληψληαη ζε φια ηα πξνεγκέλα θξάηε. Δθηφο απφ 

αλαπηπμηαθφ εθαιηήξην, ε Λέα Αξρηηεθηνληθή αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηα 
δεκνζηνλνκηθά κεγέζε, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΝΡΑ θαη ηνπ 
θξάηνπο γεληθφηεξα, φπσο επίζεο λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ θαηλφκελσλ αδηαθάλεηαο θαη αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.  

 νξγαλψλεη ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο κε φξνπο δηεχξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε θαη 

εκβάζπλζεο ηεο δεκνθξαηίαο, αιιά θαη αλάδεημεο ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, 
ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ,  

 αμηνπνηεί λέα εξγαιεία θαη ηηο λέεο κεζφδνπο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

απηφκαηεο εμππεξέηεζεο, κε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο, 

 γίλεηαη ην ζεζκηθφ «θιεηδί» γηα ηελ αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο, 

πξνζαλαηνιίδνληαο ηηο θξαηηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ζηηο αλάγθεο ηεο πξάζηλεο 
αλάπηπμεο,  

 ελζσκαηψλεη ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ηεο ινγνδνζίαο ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία αιιά θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηελ πξφζιεςε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, πνπ απαιιάζζεη πιένλ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε απφ κηα δηαξθή θξηηηθή.  

Ζ Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο απνζθνπεί 

ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 
αξηζκνχ ησλ ΝΡΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη ζηελ εμνξζνινγηζκέλε δηαρείξηζε. 
Ραπηφρξνλα, ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο Λέαο Αξρηηεθηνληθήο είλαη ε αλαπηπμηαθή ηεο 

πξννπηηθή. Ζ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγηθή απηνδπλακία ησλ λέσλ ΝΡΑ ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα 
δηεπθνιχλνπλ, λα ελζαξξχλνπλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηελ αλάιεςε ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ, λα 
θαηαζηνχλ, δειαδή, βαζηθφο ζπληειεζηήο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. Θα πξφθεηηαη γηα κηα αλάπηπμε 

λένπ ηχπνπ πνπ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζα βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαη 
πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ζην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 
θνηλσληθήο ζπλνρήο.  
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Ρν «Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ζηφρν έρεη λα πξνζδψζεη ζηε ρψξα κηα ζηαζεξή θαη ζχγρξνλε 
δηνηθεηηθή θαη απηνδηνηθεηηθή δνκή κφληκνπ ραξαθηήξα πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ηελ 1/1/2011 

Δηδηθφηεξα κε ηελ Λέα Αξρηηεθηνληθή : 

- Δπαλαζεκειηψλεηαη ε πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε ζε ιηγφηεξνπο θαη ηζρπξφηεξνπο 
Γήκνπο, 325 Γήκνη  απφ 1034 Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο 

- Αλαζπγθξνηείηαη ν β‟ βαζκφο Απηνδηνίθεζεο ζε επξχηεξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζε 13 Ξεξηθέξεηεο (κε θαηάξγεζε ησλ 54 Λνκαξρηψλ) θαη 
αλαδηαξζξψλεηαη ξηδηθά σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηνπ νξγάλσζε. 

- Θεκειηψλεηαη ε απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζέζε ησλ 13 Γηνηθεηηθψλ 

Ξεξηθεξεηψλ ζπγθξνηνχληαη 7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο  

Δπηπξφζζεηα, ε εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηε απνηειεί θαη βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ Λ. 
3845/2010 «Κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα 

θξάηε−κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν», αλαθνξηθά ηφζν κε ηηο 
δεκνζηνλνκηθέο φζν θαη ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ κλεκφλην 
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δ.Δ θαη ην Γ.Λ.Ρ. 

Ζ λέα αξρηηεθηνληθή επηθέξεη αιιαγέο ζηελ απηνδηνίθεζε θαη απνθεληξσκέλε δηνίθεζε ηφζν ζε 
επίπεδν νξγάλσζεο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο φζν θαη ζην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ 
πιεξνθνξηθήο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο» ηελ 1-01-2011 απαηηείηαη ε 
πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο ζηελ λέα αξρηηεθηνληθή ψζηε 
λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο  

Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπο θαζψο θαη ηελ νκαιή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, απφ ηελ έλαξμε 
εθαξκνγήο ηελ 1-01-2011. 

Πχκθσλα, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Λ. 3852/2010, ε άζθεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 
ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ λέσλ Γήκσλ ζα αξρίζεη απφ 1-1-2011. Απφ ηελ ίδηα δε εκεξνκελία, 
επέξρεηαη ε θαηάξγεζε ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ πθηζηάκελσλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 

Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε κεηάβαζε απφ ηνπο παιαηνχο 
Γήκνπο ζηνπο λένπο θαη ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηειεπηαίσλ θξίλεηαη εμαηξεηηθά 
δπζρεξήο, εάλ δελ πξνεγεζεί ε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

θαηαξγνχκελσλ Γήκσλ θαη ε κεηάπησζε ησλ πεξηερφκελσλ ζε απηά δεδνκέλσλ ζε έλα 
ελνπνηεκέλν ζχζηεκα. 

Δηδηθφηεξα, ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ, ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη ε 

εμάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, θπξίσο νηθνλνκηθήο θχζεσο, π.ρ ε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ, 
βεβαίσζε θαη είζπξαμε νθεηιψλ θαη αληίζηνηρα ππνρξεψζεσλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ κε 
ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγίνπ θ.ιπ, δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ππφ ηελ κνξθή 

αζξνίζκαηνο ησλ επηκέξνπο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζφζνλ ηνχην πέξαλ ησλ ζεκαληηθψλ 
δπζθνιηψλ πνπ ζπλεπαγφηαλ, ζα ζήκαηλε φηη νη πθηζηάκελνη θαη νη απφ 1-1-2011 θαηαξγνχκελνη 
Γήκνη, ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο de facto απηνηειή Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα. 

Πηφρνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε πξνζαξκνγή θαη ελνπνίεζε ησλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη 

ηνπηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ ψζηε ε λέα Γεκνηηθή Αξρή λα θαηαζηεί άκεζα 
ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ηελ 1-01-2011. 
Ππγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Λ. 3852/2010 ν λένο Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ απνηειείηαη απφ ηνπο 

Γήκνπο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ - ΠΗΡΑΓΟΥΛκε έδξα ην Γήκν ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ  
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A.2 Ξεξηβάιινλ Έξγνπ 

A.2.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο εκπιέθνληαη νη αθφινπζνη θνξείο θαη 
ππεξεζίεο: 

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΔΞ ΓΚ ΔΓ ΓΚ - 

ΦΝΟΔΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ Βι. παξ. A.2.1.2 

ΦΝΟΔΑΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  
- 

ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ Βι. παξ. A.2.1.2 

ΦΝΟΔΑΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ  

ΔΞΞΔ - Βι. παξ. A.2.1.4.2 

Νκάδα εξγαζίαο - Βι. παξ. A.2.1.4.3 

 

A.2.1.1 Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ  

O Γήκνο Ξξνζνηζάλεο απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ πεξεζηψλ θαη Ρκεκάησλ νη νπνίεο 

ζπλεξγάδνληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
Γήκνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θαη ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ  ησλ δεκνηψλ θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ. 
 

A.2.1.2  ΓΖΚΝΠ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ   

 
Ν Γήκνο Ξξνζνηζάλεο πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλέλσζε ηνπ Γήκνπ Ξξνζνηζάλεο θαη ηνπ Γήκνπ 
Πηηαγξψλ  κε έδξα ηελ Ξξνζνηζάλε. 

 

A.2.1.3 Ππλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο πιεξνθνξηαθήο θαη 
δηθηπαθήο ππνδνκήο ζηνπο ΝΡΑ πνπ ζπγρσλεχνληαη 

Ρα θηήξηα πνπ ζηεγάδνπλ ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηεο έδξαο ησλ πθηζηάκελσλ Θαπνδηζηξηαθψλ ΝΡΑ 
πνπ ζπγρσλεχνληαη ζην λέν Θαιιηθξάηεην Γήκν ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ δηαζπλδένληαη δηθηπαθά κέζσ ηεο 
πθηζηάκελεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ ΠΕΔΜΗΠ. 

Ζ ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ζε ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ θαη εθαξκνγέο 
ινγηζκηθνχ ζε θάζε ΝΡΑ γηα ηηο ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο πνπ αθνξά ην παξφλ έξγν 
απνηππψλεηαη ζην Ξαξάξηεκα C.5. 
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A.2.1.4 Πρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ 

Ζ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ παξαθνινπζείηαη θαη ζπληνλίδεηαη απφ ηξεηο (3) επηκέξνπο 

επηηξνπέο/νκάδεο πνπ ζα δξνπλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

1. Ρελ Νκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ 
επηρεηξεζηαθφ ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο απηνχ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν γηα ηελ λέα 

αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο.  

2. Ρελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) ε νπνία είλαη 
ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην πιαίζην ηεο θάζε ζχκβαζεο 

θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΞΠ. 

3. Ρελ Νκάδα Δξγαζίαο ΡΞΔ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαζψο θαη γηα ηελ 

θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηελ επίιπζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 
επηρεηξεζηαθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

A.2.1.4.1 Νκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ (Ν.Γ.Δ) 

Ζ ΝΓΔ απνηειεί ην θαηεμνρήλ ζηξαηεγηθφ φξγαλν, ην νπνίν βαζηθφ ζηφρν έρεη λα αμηνπνηεζνχλ ζην 
κέγηζην βαζκφ νη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο “Θαιιηθξάηεο”. 

Ζ ΝΓΔ θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή ζηξαηεγηθήο θαζνδήγεζεο ζην Έξγν θαη γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί.  

A.2.1.4.2 Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΞΞΔ) 

Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ζα νξηζηεί «Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο Έξγνπ (ΔΞΞΔ)». 

Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΞΞΔ απνηειεί ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ε ηκεκαηηθή θαη 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξφληνο Έξγνπ (βι. παξ.«Γηαδηθαζία Ξαξαιαβήο Έξγνπ»).  

A.2.1.4.3 Νκάδα Δξγαζίαο ΡΞΔ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ 

Ζ πξνεηνηκαζία θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ππνζηεξίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία 
Νκάδαο Δξγαζίαο, ε νπνία ζα ζηειερσζεί απφ εθπξνζψπνπο ησλ πθηζηάκελσλ ΝΡΑ πνπ 

ζπγρσλεχνληαη ζηνλ Θαιιηθξάηεην Γήκν, ή/θαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο ΡΔΓΘ ηνπ λνκνχ.  
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A.3 Αληηθείκελν Έξγνπ 

Ρν Έξγν αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ πνέξγσλ : 

πνέξγν : 1 “Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ  Γήκνπ ΠΡΟΟΣΑΝΗ”  θαη 

πνέξγν : 2 “Ξξνκήζεηα ππνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ηππνπνηεκέλνπ Ινγηζκηθνχ 

Γήκνπ ΠΡΟΟΣΑΝΗ“  

ηνπ Έξγνπ “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
(ππνδνκέο ΡΞΔ θαη εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΠΡΟΟΣΑΝΗ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ  είλαη: 

ΞΝΔΟΓΝ 1 “Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ  Γήκνπ ΠΡΟΟΣΑΝΗ” 

1. Ζ εμεηδίθεπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ε θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

2. Ζ πξνεηνηκαζία ηεο κεηάπησζεο δεδνκέλσλ απφ ηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
θαη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ησλ OTA πνπ θαηαξγνχληαη, ζην αληίζηνηρν θαηά πεξίπησζε 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Πεκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαπηχμεη φια ηα απαηηνχκελα εξγαιεία γηα ηελ κεηάπησζε (γηα 
θάζε επηκέξνπο εθαξκνγή ησλ ζπγρσλεπφκελσλ Γήκσλ). 

3. Ζ αλαδηάηαμε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο, ε αλαδηάηαμε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε 
ιεηηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζκηθνχ ζην λέν Γήκν 
ΠΡΟΟΣΑΝΗ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ απαηηείηαη λα ην 
αμηνπνηνχλ (φπσο απηφ ζα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Φάζεο Δμεηδίθεπζεο 
Απαηηήζεσλ). 

4. Ζ ιεηηνπξγηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ηεο έδξαο ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ 
Γήκνπ κέζσ ηεο αλαδηάηαμεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο ή/θαη ηεο κεηαθνξάο  
αλαδηακφξθσζεο θξίζηκσλ εθαξκνγψλ ησλ Θαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη θαη 

δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο έδξαο ηνπ 
Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ. 

5. Ζ κεηάπησζε δεδνκέλσλ απφ ηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνχ ησλ Γήκσλ πνπ θαηαξγνχληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο έδξαο ηνπ 
Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν (2) θάζεηο. 

6. Ζ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθηπαθή απνζηνιή επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο θξίζηκεο 

εθαξκνγέο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο κηζζνδνζίαο πξνο εηδηθή δηαδηθηπαθή 
δηεπαθή (web service) θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην ΞΔΠΑΖΓ. 

7. Ζ δεκηνπξγία απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εμαγσγή, κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη 

κνξθνπνίεζε, ησλ δεδνκέλσλ φισλ ησλ εθαξκνγψλ   
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8. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 
πεξηιακβάλνληαη θαη‟ ειάρηζην ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ, ππεξεζίεο ηειεθσληθήο, 

απνκαθξπζκέλεο θαη επηηφπηαο (on site) ππνζηήξημεο. 

Νη αλσηέξσ ππεξεζίεο αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ 
πνπ νκαδνπνηνχληαη ζηηο εμήο Ιεηηνπξγηθέο Ξεξηνρέο : 

1. Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο (Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ εθαξκνγέο γηα : Κηζζνδνζία θαη 
Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Ζιεθηξνληθφ Ξξσηφθνιιν θαη Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ, 
Απνθάζεηο Γ.Π), 

2. Κεηξψσλ (Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ εθαξκνγέο γηα : Γεκνηνιφγην, Κεηξψν Αξξέλσλ,  

Δθινγηθνί Θαηάινγνη, Ιεμηαξρείν),  

3. Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ εθαξκνγέο γηα : Γεληθή/Αλαιπηηθή 
Ινγηζηηθή, Ινγηζηηθή ΝΡΑ, Γηαρείξηζε Απνζεθψλ, Γηαρείξηζε Ξαγίσλ, Γηαρείξηζε 

Σξενγξάθσλ θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ, Γηαρείξηζε Ξξνκεζεηψλ),   

4. Γηαρείξηζεο Δζφδσλ (Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ εθαξκνγέο γηα : ΡΑΞ, ΘΝΘ, Ύδξεπζε / 
Απνρέηεπζε, Φφξνο παξεπηδεκνχλησλ, Δηζθνξά Γεο ζε Σξήκα, Άδεηεο Θαηαζηεκάησλ, 

Θνηκεηήξηα, Βνζθή / άξδεπζε, Γηαρείξηζε Θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, Γηαρείξηζε Γηαθεκίζεσλ, 
Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο  ΝΡΑ [κηζζψκαηα], Γηαρείξηζε Ιατθψλ Αγνξψλ , Γηαρείξηζε 
Ρξαπεδνθαζηζκάησλ, Πθαγεία). 

Πεκεηψλεηαη φηη, oη εθαξκνγέο αλά Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή πνπ ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία 
ζην Λέν Θαιιηθξάηεην Γήκν ζα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο ζην πιαίζην ηεο θάζεο 
εμεηδίθεπζεο απαηηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζα 

εγθξηζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηελ αξκφδηα νκάδα εξγαζίαο ηνπ Φνξέα 
Ιεηηνπξγίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο/ νδεγίεο ηεο ΝΓΔ ηνπ Θαιιηθξάηε.. 

 

πνέξγν 2 “Ξξνκήζεηα ππνζηεξηθηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ηππνπνηεκέλνπ Ινγηζκηθνχ 
Γήκνπ ΠΡΟΟΣΑΝΗ“ 

1. Ζ πξνκήζεηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζρεηηθψλ πξντφλησλ εμνπιηζκνχ θαη έηνηκνπ 

ινγηζκηθνχ, ηα νπνία θαηά βάζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ 
κεηάπησζεο δεδνκέλσλ, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαιείσλ κεηάπησζεο πνπ ζα 
αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαξθνχο ελεκέξσζεο ηνπ 

θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζην ΞΔΠΑΖΓ θαη ζα ππνδέρεηαη 
κέζσ δηαδηθηπαθψλ επαθψλ ζρεηηθά ζηνηρεία. 

A.3.1 Ξεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ - πνέξγν 1 

A.3.1.1 Πθνπφο – Πηφρνο 

Πθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 
Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο ελνπνίεζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο». 
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A.3.1.2 Γεληθέο Απαηηήζεηο – πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ππεξεζίεο 

θαη ππνδνκέο γηα φιεο ηηο παξαθάησ εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ αλά Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή, 
εθφζνλ ππνζηεξίδνληαη κεραλνγξαθηθά απφ πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο έδξαο ηνπ 
Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ : 

 

Α. Γηνηθεηηθή πνζηήξημε 

Νη εθαξκνγέο ηεο Ιεηηνπξγηθήο Ξεξηνρήο Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, είλαη (ελδεηθηηθά) : 

 Κηζζνδνζία 

 Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Ζιεθηξνληθφ Ξξσηφθνιιν -Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ 

 Απνθάζεηο Γ.Π 

 

Β. Κεηξψα 

Νη εθαξκνγέο ηεο Ιεηηνπξγηθήο Ξεξηνρήο Κεηξψσλ, είλαη (ελδεηθηηθά): 

 Γεκνηνιφγην 

 Κεηξψν Αξξέλσλ 

 Δθινγηθνί Θαηάινγνη 

 Ιεμηαξρείν 

 

Γ. Νηθνλνκηθή θαη Ινγηζηηθή Γηαρείξηζε 

Νη εθαξκνγέο ηεο Ιεηηνπξγηθήο Ξεξηνρήο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, αθνξνχλ ηηο παξαθάησ 

ιεηηνπξγίεο (ελδεηθηηθά): 

 Γεληθή/Αλαιπηηθή Ινγηζηηθή 

 Ινγηζηηθή ΝΡΑ 

 Γηαρείξηζε Ξαγίσλ 

 Γηαρείξηζε Σξενγξάθσλ 

 Γηαρείξηζε Απνζεθψλ-Ξξνκεζεηψλ 

 Γηαρείξηζε Έξγσλ 

 

Γ. Έζνδα 

Νη εθαξκνγέο ηεο Ιεηηνπξγηθήο Ξεξηνρήο Δζφδσλ, είλαη (ελδεηθηηθά) : 

 Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε 

 ΘΝΘ 

 Φφξνο Ξαξεπηδεκνχλησλ 

 ΡΑΞ 
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 Θνηκεηήξηα 

 Δηζθνξά Γεο ζε Σξήκα, 

  Άδεηεο Θαηαζηεκάησλ 

  Βνζθή / άξδεπζε,  

 Γηαρείξηζε Θνηλνρξήζησλ ρψξσλ,  

 Γηαρείξηζε Γηαθεκίζεσλ,  

 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο  ΝΡΑ [κηζζψκαηα] 

 Γηαρείξηζε Ιατθψλ Αγνξψλ  

 Γηαρείξηζε Ρξαπεδνθαζηζκάησλ 

  Πθαγεία 

Ζ θάζε εθαξκνγή ζα πξέπεη πιένλ λα παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ λένπ 

Γήκνπ, ψζηε λα ππνζηεξίδεη απξφζθνπηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ ιεηηνπξγία κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο απφ ηελ 1-1-2011. 

 

A.3.1.2.1 Δμεηδίθεπζε απαηηήζεσλ θαη θαηαγξαθή πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο 

Πην πιαίζην ηεο εμεηδίθεπζεο απαηηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ν 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη : 

 Λα θαηαξηίζεη ηεχρνο αλάιπζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε φια ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ – ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

ρξήζηεο, εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, άδεηεο ινγηζκηθνχ, δεδνκέλα θ.ιπ - πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί ιεπηνκεξψο ην πεξηβάιινλ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ. Πην πιαίζην απηφ, ν Αλάδνρνο ζα 

θαηαζέζεη θαη πξφηαζε αλαθαηαλνκήο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο κε ζηφρν 

ηελ πιήξε θαη βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο ζην ίδην ηεχρνο ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηπρφλ επηπιένλ απαηηήζεηο ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ 

(αδεηψλ ρξήζεο) πξνθεηκέλνπ αθελφο λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή ε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ 

απαηηείηαη λα ην αμηνπνηνχλ, κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ,  θαη αθεηέξνπ λα ηεξείηαη ην 

Ξξνζπκθσλεκέλν επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ A.4.3.1 

 Λα ζπληάμεη ηεχρνο εμεηδίθεπζεο απαηηήζεσλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηφζν ηνπ ζπλνιηθνχ Έξγνπ φζν θαη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 

 Λα ζπληάμεη ζρέδην κεηάπησζεο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κεζνδνινγίεο θαη 

ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηάπησζεο 

(πξνεηνηκαζία θαη δηελέξγεηα ηεο κεηάπησζεο) θαη λα παξαδψζεη αλαιπηηθφ ζρήκα 

δεδνκέλσλ φισλ ησλ εθαξκνγψλ, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα ζα ελνπνηεζνχλ, 

θσδηθνπνηεκέλν ζε XML κνξθή. 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

ΓΖΚΝΠ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ             15 - 91 

 

 Λα ζπληάμεη ηεχρνο αλάιπζεο ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηελ κεηαθνξά ηπρφλ πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ, εθφζνλ θξηζεί φηη απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ π.ρ. λα εμππεξεηεζνχλ θξίζηκεο εηδηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ππνθείκελσλ 

θαπνδηζηξηαθψλ ΝΡΑ πνπ ζπγρσλεχνληαη ζην λέν Θαιιηθξάηεην Γήκν, νη νπνίεο ζήκεξα 

είλαη κεραλνγξαθεκέλεο.  

 Λα ζπληάμεη πιήξε νδεγφ γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο δνθηκέο ειέγρνπ πνπ ζα γίλνπλ ζην 

πιαίζην ησλ παξαιαβψλ ηνπ Έξγνπ. Θαη‟ ειάρηζην ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε: 

o απηνκαηνπνηεκέλσλ δνθηκψλ κνλάδσλ (unit tests) 

o δνθηκψλ ζε επίπεδν εθαξκνγψλ (system tests)  

o δνθηκψλ απνδνρήο ρξεζηψλ (user acceptance tests)  

o δνθηκψλ πςεινχ θφξηνπ (stress tests). 

 Λα ζπληάμεη ζρέδην γηα ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη :  

o αλάιπζε ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ ηεο θάζεο θαη 

o κεζνδνινγία πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο θάζεο – ζρέδην εθπαίδεπζεο / 

ππνζηήξημεο (εθπαίδεπζε-on the job training, ππεξεζίεο ηειεθσληθήο, 

απνκαθξπζκέλεο θαη on site ππνζηήξημεο)  

 Λα ζπληάμεη ζρέδην ελαιιαθηηθήο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λένπ Θαιιηθξάηεηνπ 

Γήκνπ, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο έγθαηξεο νινθιήξσζεο ηεο ΦΑΠΖ Α: Έλαξμε Ιεηηνπξγίαο 

λένπ Νξγαληζκνχ ηνπ Έξγνπ έσο ηηο 3/1/2011 ή ην αξγφηεξν έσο ηελ 10/1/2011. Πην 

ζρέδην ελαιιαθηηθήο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πιένλ 

θξίζηκεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ. Ρν ζρέδην ζα εγθξηζεί απφ ηε Αλαζέηνπζα Αξρή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

θαηεπζχλζεηο/ νδεγίεο ηεο ΝΓΔ ηνπ Θαιιηθξάηε θαη κπνξεί λα αθνξά γηα παξάδεηγκα 

ζε παξάιιειε ή/θαη απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ φισλ ησλ 

Θαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ.  

 Λα πξνηείλεη θαη λα θαηαξηίζεη ζρέδην εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη θαηά ην δηάζηεκα ζπληήξεζεο – ππνζηήξημεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξφληνο έξγνπ. Ρν ζρέδην εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ζα πξέπεη 

λα θαιχπηεη θαη‟ ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν A.4.3 Ξεξίνδνο 

Ππληήξεζεο (ΞΠ) θαη ζα αθνξά κφλν ζε ππεξεζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν ζε ζρέζε κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα θάλεη ν ίδηνο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

Έξγνπ. Ρν θφζηνο Ππληήξεζεο απηψλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

μεπεξλάεη ην 8% ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο έξγνπ θαηά 

έηνο, θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ. 

 Λα ζπληάμεη ζρέδην κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ηε λέα 

δηακφξθσζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν ζπληήξεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα πθηζηάκελα ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο – 
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εγγχεζεο ησλ ππνδνκψλ ησλ Θαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ν λένο Θαιιηθξάηεηνο Γήκνο. Ρν ζρέδην ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ  

Ιεηηνπξγηθψλ Ξεξηνρψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ θαη ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ζην πιαίζην 

ηνπ παξφληνο Έξγνπ ζην Γήκν, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ν πθηζηάκελνο εμνπιηζκφο, ην 

πθηζηάκελν ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγψλ πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, θαη δελ ζα πεξηιακβάλεη άιιεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο (π.ρ. portals) ζηηο νπνίεο δελ 

αθνξά ην παξφλ Έξγν.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πεξηφδνπ 

ζπληήξεζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ζα 
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη‟ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ αξρέο : 

 Πηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί ην θφζηνο ζπκβνιαίσλ 

ζπληήξεζεο γηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο θαη ππνδνκέο ησλ 
Θαπνδηζηξηαθψλ ΝΡΑ, πνπ δελ ζα αμηνπνηεζνχλ θαη ζα θαηαζηνχλ αλελεξγά ζην πιαίζην 
ηεο δηακφξθσζεο ηεο λέαο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ. 

 Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ηεο λέαο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο αλά 
έηνο, ζα πξέπεη λα είλαη θαη‟ ειάρηζην 25% κηθξφηεξνο απφ ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο 

ζπληήξεζεο αλά έηνο πνπ ηζρχεη ζην ζχλνιν ησλ πξνο ζπγρψλεπζε Ν.Ρ.Α 
ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη απηνχ ηεο έδξαο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ελ ηζρχ 
ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο ζε θάπνηνπο ή ζην ζχλνιν ησλ πξνο ζπγρψλεπζε Ν.Ρ.Α, ηφηε  

ν πξνυπνινγηζκφο ζα πξνζδηνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο θαη ππφ 
ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε θξηηήξηα φπσο α) Ξαιαηφηεξα ζπκβφιαηα 
ζπληήξεζεο ησλ πξνο ζπγρψλεπζε Ν.Ρ.Α, β) ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο άιισλ Ν.Ρ.Α ηεο 

επηθξάηεηαο αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη ππνδνκψλ θ.ν.θ. 

 Ν πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ παξαδνρή φηη ηα ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο 
γηα φιεο ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ησλ ηεζζάξσλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζα 

αμηνπνηεζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο λέαο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπ 
λένπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ, ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ θαη‟ ειάρηζην απαηηήζεηο αλάινγεο 
κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν A.4.3 Ξεξίνδνο Ππληήξεζεο (ΞΠ) 

θαη αθνξνχλ ζην παξφλ Έξγν. 

 Ρπρφλ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο, ζα είλαη ζηαζεξή γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηψλ ζπληήξεζεο θαη γηα θάζε έηνο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 5%  

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν ζθνπφο ηεο θαηάξηηζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ εξγαζηψλ θαη 

ππνρξεψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαηά ην δηάζηεκα ζπληήξεζεο – ππνζηήξημεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε λέα πιεξνθνξηαθή ππνδνκή ηνπ 

Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ ζηηο ηέζζεξηο Ιεηηνπξγηθέο Ξεξηνρέο, είλαη λα απνηειέζεη έλα 

νινθιεξσκέλν νδεγφ θαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ Θαιιηθξάηεην Γήκν, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηε ζχλαςε ησλ απαξαίηεησλ 

ζπκβνιαίσλ ζπληήξεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ. 

 Λα παξαδψζεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ζρήκα δηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ, ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ ζα θαιχςεη ν πεχζπλνο θαη ε Νκάδα Έξγνπ, πνπ έρεη δειψζεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη ην ρξφλν απαζρφιεζεο αλά Φάζε ηνπ πξνζσπηθνχ (πεχζπλνο 

Έξγνπ – Νκάδα Έξγνπ) ζην Έξγν. 
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Πεκεηψλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη άιινη ΝΡΑ ηεο ρψξαο ην ίδην δηάζηεκα πινπνίεζεο 

ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζα πινπνηνχλ παξάιιεια αλάινγα έξγα ζε φιε ηε ρψξα, πνπ ζα 

αλαηεζνχλ κέζσ αλάινγσλ ζρεηηθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

ππνςήθηνο ζα πξέπεη, εθφζνλ ζπκκεηάζρεη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεθδηθεί ηελ 

αλάιεςε θαη άιισλ αλάινγσλ έξγσλ γηα άιινπο δήκνπο, λα πξνβιέςεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ην ελδερφκελν λα ζπλάςεη ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε θαη θάπνησλ άιισλ αληίζηνηρσλ 

έξγσλ ζε άιινπο δήκνπο, θαη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ 

ζηειερψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζα ππνβάιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ψζηε λα κελ 

παξαηεξεζνχλ ππεξβάζεηο πξνζπάζεηαο θαη απαζρφιεζεο ζε ζηειέρε πνπ ζα δειψζεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ γηα ην έξγν απηφ θαη παξάιιεια θαη ζε άιιεο πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε 

έξγσλ ζε άιινπο ΝΡΑ. Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ππεξβάζεηο ζηελ θάζε απηή, ε 

ΔΞΞΔ ή ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη, ηελ αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη 

δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ν Αλάδνρνο. Νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα γίλεηαη 

κε αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ ΔΞΞΔ θαη ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ΔΞΞΔ. Ν Αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε ηέηνηνπ 

αηηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη πξνζσπηθφ αλάινγσλ ή θαιχηεξσλ πξνζφλησλ θαη 

εκπεηξίαο, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ είρε δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

Ν Αλάδνρνο εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην κπνξεί ζην ζηάδην απηφ λα πξνηείλεη 
κεξηθή αληηθαηάζηαζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ ηνπ έξγνπ 
ηνπ απφ άιιεο εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε 
θάπνηνλ απφ ηνπο Θαπνδηζηξηαθνχο ΝΡΑ πνπ ζπγρσλεχνληαη. Ζ νπνηαδήπνηε 
πξφηαζε αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε βειηησκέλε 
ιεηηνπξγηθφηεηα, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πνπ ζα ηεθκεξησζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε, ζα εμεηαζζεί ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 
θαη ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ιάβεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα 
Ιεηηνπξγίαο θαη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δθφζνλ εγθξηζεί ζα 
πξέπεη λα πινπνηεζεί ρσξίο θακία πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Πχκβαζεο ηνπ έξγνπ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ θχξηα επζχλε επίβιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο πνξείαο 
αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ελψ ηελ θχξηα επζχλε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα 

ηελ έρεη ν Αλάδνρνο.  

 

A.3.1.2.2 Ξξνεηνηκαζία Κεηάπησζεο – Ξαξακεηξνπνίεζε εθαξκνγψλ 
ινγηζκηθνχ – Ξξνζαξκνγή Ξιεξνθνξηαθνχ  Ππζηήκαηνο 

 

Πην πιαίζην ησλ αλσηέξσ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα α) πξνεηνηκάζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάπησζεο 

ζχκθσλα κε ην ζρέδην κεηάπησζεο β) παξακεηξνπνηήζεη ηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο αλά Ιεηηνπξγηθή 
Ξεξηνρή θαη γ) πξνζαξκφζεη ην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηνπ Γήκνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο. 

 

Α. Ξξνεηνηκαζία Κεηάπησζεο 

Πην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο Κεηάπησζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα  
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 Αλαπηχμεη ηα εξγαιεία κεηάπησζεο. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο κφληκνο 
κεραληζκφο/εξγαιείν κεηάπησζεο αλά εθαξκνγή, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζαξκφδεη ηα δεδνκέλα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εληαίαο θαηά πεξίπησζε βάζεο δεδνκέλσλ 
θαη ηειηθά λα ηα εμάγεη ζε πξφηππν αξρείν δεδνκέλσλ ην ζρήκα ηνπ νπνίνπ (κε 
θσδηθνπνίεζε θαηά XML) ζα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηελ θάζε εμεηδίθεπζεο απαηηήζεσλ (βι. 

A.3.1.2.1) . Ρν αξρείν πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απαηηείηαη λα 
έρεη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε αλάγθε ρεηξνθίλεηεο 
κεηάπησζεο δεδνκέλσλ. 

 ινπνηεζνχλ δνθηκαζηηθέο εμαγσγέο δεδνκέλσλ θαη κεηαπηψζεηο αλά ιεηηνπξγηθή πεξηνρή 
θαη εθαξκνγή φπσο απηέο ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ κεηάπησζεο. 

 Θαηαρσξήζεη Γεδνκέλα πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ειεθηξνληθά,  εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην. Ζ 
κέγηζηε αλζξσπνπξνζπάζεηα εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην δελ ζα μεπεξλάεη ηνλ 1 
αλζξσπνκήλα. 

 

Β. Ξαξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγψλ  

Πην πιαίζην ηεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαδηάηαμε ηνπο κε ζθνπφ 

λα θαιχπηνληαη πιένλ νη ζπλνιηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ (θεληξηθέο θαη 
απνθεληξσκέλεο) κε εληαίν ηξφπν.  

Δηδηθφηεξα, αλά Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή, ε παξακεηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ πεξηιακβάλεη θαη‟ 

ειάρηζηνλ ηα εμήο : 

 Νηθνλνκηθή θαη Ινγηζηηθή δηαρείξηζε: 

o Νξηζκφο λένπ Γεληθνχ Ινγηζηηθνχ Πρεδίνπ (ΓΙΠ) 

o Ξξνυπνινγηζκφο Έλαξμεο βάζεη ηνπ λένπ ΓΙΠ 

o Ξαξακεηξνπνίεζε εληαίσλ θξαηήζεσλ 

o Γεκηνπξγία κεηαβαηηθψλ Ινγαξηαζκψλ γηα ηελ πξνζσξηλή θηινμελία ινγηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηα Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα 

o Θάιπςε απαηηήζεσλ θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο 

 Έζνδα 

o Ξαξακεηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ εζφδσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπζρέηηζε ηνπο 
κε ην λέν ΓΙΠ 

o Ππζρέηηζε ησλ ινγαξηαζκψλ εζφδσλ κε ηηο  λέεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πξνέιεπζεο 

o Γεκηνπξγία ρξεζηψλ θαη νξηζκφο δηθαησκάησλ 

 Γηνηθεηηθή πνζηήξημε 

o Κηζζνδνζία – Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Γεκηνπξγία λένπ εληαίνπ κεηξψνπ εξγαδνκέλσλ 

 Ξαξακεηξνπνίεζε έλαξμεο απνδνρψλ 

 Θαηαρψξεζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

 Αιιαγέο ζην νξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ ιφγσ πηνζέηεζεο λέσλ ππεξεζηψλ 
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o Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν 

 Ξαξακεηξνπνίεζε απαηηνχκελε γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

 Κεηξψα 

o Δπζπγξάκκηζε κε ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην 

o Δθαξκνγή εληαίαο θσδηθνπνίεζεο αλά κεηξψν  

 

Πην πιαίζην ηεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη γηα θάζε εθαξκνγή 
ινγηζκηθνχ φισλ ησλ Ιεηηνπξγηθψλ Ξεξηνρψλ λα ηξνπνπνηεζνχλ νη εθηππψζεηο, ιφγσ αιιαγήο 
επσλπκίαο ηνπ λένπ Γήκνπ αιιά θαη πηζαλήο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθηππψζεηο. 

 

Ζ Αλαβάζκηζε Ιεηηνπξγηψλ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο :  

 Νηθνλνκηθή θαη Ινγηζηηθή δηαρείξηζε 

o Ξαξακεηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ  κε ζθνπφ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ηεο λέαο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο σο θέληξνπ θφζηνπο ηεο δαπάλεο ή θέληξνπ πξνέιεπζεο ηνπ 

εζφδνπ 

o Ξαξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ππνδερηεί ηα δεδνκέλα 

πνπ εμήρζεζαλ απφ ηνπο ζπγρσλεπφκελνπο πξψελ Θαπνδηζηξηαθνχο ΝΡΑ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί  ε ζπλέρεηα θαη ε ηζηνξηθφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ. 

o Ξαξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηε λέα κνξθή 

θσδηθνπνίεζεο ησλ εληαίσλ κεηξψσλ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη, παγίσλ, απνζεθψλ, 

θξαηήζεσλ, ΘΑΔ) 

 Κεηξψα 

o Δγθαηάζηαζε ηεο λέαο έθδνζεο εθαξκνγήο Γεκνηνινγίνπ, πνπ ζα δηαηεζεί ζηνλ 

Αλάδνρν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (βάζεη ηνπ ππάξρνληνο ζπκβνιαίνπ 

ζπληήξεζεο), ηφζν ζηελ Έδξα φζν θαη ζε φινπο ηνπο πξνο ζπγρψλεπζε ΝΡΑ ηνπ 

Λένπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην 

o Ξαξακεηξνπνίεζε ησλ θσδηθνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ 

θαη επεξεάδνληαη απφ ηνλ λέν ράξηε ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (π.ρ. θσδηθνιφγην 

ΝΡΑ). 
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o Ξαξακεηξνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ άληιεζεο ησλ θσδηθνινγίσλ απφ ην Δζληθφ 

Γεκνηνιφγην φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή Γεκνηνινγίνπ 

o Ξαξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο Γεκνηνινγίνπ φζνλ αθνξά ζε επηρεηξεζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ηνπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ ζην Δζληθφ 

Γεκνηνιφγην θαη  ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ κε ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην. 

 Ινηπέο εθαξκνγέο 

o Ξαξακεηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ  γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαηαρψξεζεο ηεο λέαο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Ζ πιήξεο εμεηδίθεπζε ησλ απαηηνχκελσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζηελ θάζε εμεηδίθεπζεο απαηηήζεσλ. 

 

Θάζε ππνζχζηεκα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ  απηφκαηε εμαγσγή θαη απνζηνιή, ζε θεληξηθή βάζε 
ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ., δεδνκέλσλ κέζσ δηεπαθψλ (web services).  

Ξην ζπγθεθξηκέλα απαηηνχληαη νη θαηάιιειεο δηεπαθέο (web services) γηα ηα εμήο : 

 Νηθνλνκηθή θαη Ινγηζηηθή δηαρείξηζε 

o Απνζηνιή ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ  

o Απνζηνιή Ηζνδπγίνπ Γ.Ι.  

o Απνζηνιή Ηζνινγηζκνχ 

o Απνζηνιή ιίζηαο Γαπαλψλ – ππνρξεψζεσλ 

o Απνζηνιή ιίζηαο Δζφδσλ   

 Κηζζνδνζία - Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

o Απνζηνιή κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ  

o Απνζηνιή ζηνηρείσλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Θχξην ηνπ 
Έξγνπ. 

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη επίζεο λα αλαπηχμεη ζρεηηθή πξφζζεηε ιεηηνπξγία ζε θάζε εθαξκνγή, πνπ 

ζα εμαγάγεη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θσδηθνπνηεκέλα ζε XML θάζε ζηηγκή ζην κέιινλ, κε 
επηινγή ηνπ ρξήζηε, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ζρήκαηα πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη θαηά ηε θάζε 
εμεηδίθεπζεο ησλ απαηηήζεσλ.  

Νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο είλαη νη θαη‟ ειάρηζην απαηηνχκελεο. Ζ πιήξεο εμεηδίθεπζε ησλ 

απαηηήζεσλ απηψλ πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζηελ 
θάζε εμεηδίθεπζεο απαηηήζεσλ. 
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A.3.1.2.3 Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ 

O Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο  απαξαίηεηεο ελέξγεηεο εμαγσγήο - κεηαθνξάο θαη 

κεηάπησζεο Γεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ ην θάζε ζχζηεκα λα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο 
ιεηηνπξγίαο εζηηάδνληαο θπξίσο ζηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ εμαγσγήο - κεηαθνξάο θαη 
κεηάπησζεο Γεδνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη ε θαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ ζε θάζε 
Θαπνδηζηξηαθφ ΝΡΑ ζα νξηζηηθνπνηεζεί ηελ ηειεπηαία εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην ηξέρνλ έηνο (31-

12-2010) θαη ζπλεπψο απηά ηα ηειηθά δεδνκέλα ησλ πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα 
κεηαπέζνπλ άκεζα θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (απφ  ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 
Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ (3-1-2011) θαη ην αξγφηεξν έσο ηηο 10-1-2011) ζηα λέα ελνπνηεκέλα θαηά 

πεξίπησζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Ζ δηαδηθαζία εμαγσγήο - κεηαθνξάο θαη κεηάπησζεο Γεδνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 
ην Πρέδην Κεηάπησζεο Γεδνκέλσλ, πνπ ζα εθπνλεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο εμεηδίθεπζεο 

απαηηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, θαη κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη 
κεραληζκψλ κεηάπησζεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηεο θάζεο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 
κεηάπησζεο.  

Ζ δηαδηθαζία κεηάπησζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κε ηξφπν ψζηε : 

o λα κελ ραζνχλ ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηνπο πξνο ζπγρψλεπζε ΝΡΑ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα ζα παξακείλνπλ ζε ιεηηνπξγία (ελφο ρξήζηε) γηα 

εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ 

παξειζφλησλ εηψλ. 

o νη εθαξκνγέο ηεο θάζε Ιεηηνπξγηθήο Ξεξηνρήο, λα είλαη ζε ζέζε λα ηεζνχλ ζε 

θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ κεηάπησζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν θάζεηο ηνπ έξγνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ ελφηεηα 
Φάζεηο ινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα εμαρζνχλ 
θαη κεηαπέζνπλ, ζην πιαίζην ησλ δχν θάζεσλ κεηάπησζεο ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζην 

πιαίζην ηεο Φάζεο Δμεηδίθεπζεο Απαηηήζεσλ. 

 

 Κεηάπησζε Α’ Φάζεο 

Πην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο θάζεο απηήο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηηο παξαθάησ 
ελέξγεηεο : 

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα γίλεη ε εμαγσγή θαη ε 

αμηνιφγεζε φισλ ησλ εμαγφκελσλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ ησλ Ιεηηνπξγηθψλ 

Ξεξηνρψλ: 

1. Νηθνλνκηθή θαη Ινγηζηηθή Γηαρείξηζε 

2. Έζνδα 

3. Γηνηθεηηθή πνζηήξημε 
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4. Κεηξψα 

 Γνθηκαζηηθή Θαζνιηθή Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δνθηκαζηηθή κεηάπησζε εθείλσλ ησλ δεδνκέλσλ (ησλ παξαπάλσ 

εθαξκνγψλ) πνπ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ ν λένο Γήκνο λα ιεηηνπξγήζεη απφ ηελ 

1/1/2011. Ζ δνθηκαζηηθή κεηάπησζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

1/12/2010 κε ηα δεδνκέλα ησλ θαηά πεξίπησζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

εμαρζνχλ θάπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο 1-5 εξγάζηκεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαπνδηζηξηαθψλ ΝΡΑ.  Ρα δεδνκέλα γηα θάζε εθαξκνγή, είλαη θαη‟ ειάρηζην ηα εμήο: 

o Νηθνλνκηθή θαη Ινγηζηηθή δηαρείξηζε θαη Έζνδα 

 Πηνηρεία Ππλαιιαζζνκέλσλ 

 πφινηπα νθεηιεηψλ (απαηηεηά) αλά ρξεκαηηθφ/βεβαησηηθφ θαηάινγν 

o Γηνηθεηηθή πνζηήξημε ( Κηζζνδνζία, Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ) 

 Ξιήξε ζηνηρεία Κηζζνδνζίαο 

 Κεηξψν εξγαδνκέλσλ 

 Ξιήξε ζηνηρεία ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

o Έζνδα 

Όζνλ αθνξά ζηηο εθαξκνγέο εζφδσλ ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο κεηάπησζε ησλ 

ζηνηρείσλ εθείλσλ ησλ εθαξκνγψλ εζφδσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ν Γήκνο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη εηζπξάμεηο απφ ηελ 2-1-2011. Ρα ζηνηρεία απηά / εθαξκνγέο απηέο 

ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη νξηζηηθνπνηεζνχλ ζηελ θάζε εμεηδίθεπζεο απαηηήζεσλ 

o Κεηξψα (Γεκνηνιφγην, Κεηξψν Αξξέλσλ, Ιεμηαξρείν, Δθινγηθνί 

Θαηάινγνη) 

 Ξιήξεο ελνπνίεζε θαη κεηάπησζε ησλ δεδνκέλσλ φισλ ησλ εθαξκνγψλ ηεο 

Ιεηηνπξγηθήο Ξεξηνρήο 

 Ιεηηνπξγηθή «Απέληαμε» ησλ πξνο ζπγρψλεπζε ΝΡΑ απφ ην Δζληθφ 

Γεκνηνιφγην, φπνπ απαηηείηαη. 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκαζηηθήο κεηάπησζεο, ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη θαη 

δνθηκέο ζηελ θαηά πεξίπησζε εθαξκνγή ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ζθάικαηα θαη 

δπζιεηηνπξγίεο θαη λα δηνξζσζνχλ. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην ζε θάπνηεο εθαξκνγέο, ε 
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δνθηκαζηηθή κεηάπησζε ζα επαλαιεθζεί θαηά πεξίπησζε, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο 

απψιεηαο ή ζθάικαηνο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ ηειηθή κεηάπησζε. 

 Ρειηθή Θαζνιηθή Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Α’ Φάζεο. 

Αθνξά ζηε κεηάπησζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα ηειηθά δεδνκέλα ησλ θαηά 

πεξίπησζε εθαξκνγψλ ησλ Θαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ, φπσο απηά ζα θαηαιήμνπλ ηελ 

ηειεπηαία κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπο ην ηξέρνλ έηνο (31-12-2010). Ζ δηαδηθαζία θαη νη ελέξγεηεο 

πνπ ζα γίλνπλ ζα αθνξνχλ ζηα ίδηα θαη‟ ειάρηζην δεδνκέλα ησλ εθαξκνγψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δνθηκαζηηθή κεηάπησζε, φπσο απηέο ζα έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί θάζε πηζαλφηεηα ιάζνπο. Ζ ηειηθή κεηάπησζε δεδνκέλσλ Α‟ 

Φάζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

πξψηε εξγάζηκε κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ (3-01-2011) έσο ην 

αξγφηεξν ζηηο 10-01-2011. 

 Δθαξκνγή Πρεδίνπ Δλαιιαθηηθήο Δπηρεηξεζηαθήο Ιεηηνπξγίαο 

Αθνξά ζηελ εθαξκνγή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Πρεδίνπ Δλαιιαθηηθήο επηρεηξεζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζα έρεη εγθξηζεί ζην πιαίζην ηεο θάζεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ. 

Κεηάπησζε Β’ Φάζεο 

Πην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο Β‟ θάζεο κεηάπησζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηηο 

παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ. Πην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ε ηειηθή εμαγσγή θαη 

αμηνιφγεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ δεδνκέλσλ (ζηνηρεία πνπ δελ κεηέπεζαλ ζην λέν Γήκν 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρξήζεο θ.ιπ) νη νπνίεο, ιφγσ ρακειφηεξεο θξηζηκφηεηαο ζα 

ζπλερίδνπλ λα δνπιεχνπλ ζηα Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο λέαο 

ρξήζεο. 

 Κεηάπησζε δεδνκέλσλ. Απηή ε εξγαζία αθνξά ζηελ κεηάπησζε φισλ ησλ ππφινηπσλ 

δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία δελ κεηέπεζαλ ζηελ Α‟ θάζε. 

 Έληαμε ηνπ λένπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ ζην Δζληθφ Γεκνηνιφγην ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη νινθιεξσζεί ν θαζαξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ 

Γήκν. πνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ απνηειεί ε ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ φζνλ αθνξά: 

o ζηηο αληηζηνηρίζεηο θσδηθνινγίσλ 

o ζηελ έθδνζε αλαθνξάο ιαζψλ θαη αλαθνξάο πξνφδνπ  



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

ΓΖΚΝΠ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ             24 - 91 

 

o ζηε καδηθή δηφξζσζε θάπνησλ ¨ιαζψλ¨ ζηα ζηνηρεία δεκνηνινγίνπ ηνπ ΝΡΑ (π.ρ. 

κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ scripts), πνπ ήδε πθίζηαληαη ή ζα δνκεζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ιαζψλ. 

o ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Middleware 

Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ απνζηνιή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ δεκνηνινγίνπ ηνπ 

Γήκνπ ζην δνθηκαζηηθφ θαη παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΝΞΠ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ Γήκν, 

κε επηηφπηα απαζρφιεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ(4) 

εκεξψλ.  

Ν Γήκνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνζαξκνγήο / βειηίσζεο ησλ 

ειεθηξνληθά ηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ δεκνηνινγίνπ ηνπ θαηά Δζληθφ Γεκνηνιφγην θαη λα 

νινθιεξψζεη ηηο απαξαίηεηεο αληηζηνηρίζεηο θσδηθνινγίσλ εληφο  ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηε Αλάιπζε Απαηηήζεσλ.  

Δθφζνλ ν Γήκνο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο απηέο εληφο  ηνπ νξηδφκελνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα ζηνηρεία δεκνηνινγίνπ ηνπ δελ είλαη ηέηνηα πνπ ζα ηνπ 

επέηξεπαλ ηελ έληαμή ηνπ ζην ΝΞΠ ΔΓ, ηφηε ν Αλάδνρνο δελ ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο κε 

έληαμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΝΡΑ. 

 

A.3.1.2.4 Ξαξνρή πεξεζηψλ Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ Φάζε Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

Α‟ Φάζεο ηνπ Έξγνπ, «Έλαξμε Ιεηηνπξγίαο λένπ Νξγαληζκνχ», φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν A.4 Κεζνδνινγία πινπνίεζεο Έξγνπ. 

Θαηά ηε Φάζε Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη 

ηηο θάησζη ππεξεζίεο : 

 πνζηήξημε Ξαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ  κε ηε κνξθή ηεο θαηάξηηζεο ελ ψξα εξγαζίαο – On the job training 

 

πνζηήξημε Ξαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη on the job Training 

Πην πιαίζην απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη κεραληζκνχο ππνζηήξημεο ρξεζηψλ γηα 

ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο αλά Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή κέζσ: 
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 Ρειεθσληθήο ππνζηήξημεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, ζηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 07:00 έσο θαη 19:00 (εκεξνκελία 

έλαξμεο ηελ 1-1-2011), φπσο απηή ζα εμεηδηθεπηεί ζην ζρέδην παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 
θαη ζα εγθξηζεί ζην πιαίζην ηεο θάζεο Αλάιπζεο απαηηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

 Δπί ηφπνπ –on site– ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ελ ψξα εξγαζίαο, φπσο απηή ζα 
εμεηδηθεπηεί ζην ζρέδην παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα εγθξηζεί, ζην πιαίζην ηεο θάζεο 

εμεηδίθεπζεο απαηηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Θαη‟ ειάρηζηνλ  ζα 
παξαζρεζνχλ 1 αλζξσπνκήλαο ππνζηήξημεο ζηελ έδξα θαη κηζφο (0,5) αλζξσπνκήλαο ζε 
θάζε απνθεληξσκέλε ππεξεζία (πξψελ έδξα ζπγρσλεπφκελνπ Θαπνδηζηξηαθνχ) ηνπ λένπ 

Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ. 

 Απνκαθξπζκέλεο ππνζηήξημεο κέζσ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ, φπσο απηή ζα 
εμεηδηθεπηεί ζην ζρέδην παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα εγθξηζεί ζην πιαίζην ηεο θάζεο 

εμεηδίθεπζεο απαηηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

 Δθπαίδεπζεο ηειηθψλ ρξεζηψλ εθαξκνγψλ, φπσο απηή ζα εμεηδηθεπηεί ζην ζρέδην 

εθπαίδεπζεο, θαη’ ειάρηζηνλ 2 Αλζξσπνεκεξψλ αλά ιεηηνπξγηθή πεξηνρή 
εθαξκνγψλ, ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ή ζηνλ ηφπν πνπ ζα επηιεγεί θαηά ηελ 
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

 Δγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ εθαξκνγψλ θάζε ιεηηνπξγηθήο 
πεξηνρήο 

 Δγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ πξφζζεησλ ππνδνκψλ πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

Νη ππεξεζίεο on the job training αθνξνχλ δχν (2) βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: 

 Γηαρεηξηζηέο ζπζηήκαηνο 

 Απινί Σξήζηεο 

γηα θάζε κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Ιεηηνπξγηθψλ Ξεξηνρψλ πνπ θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη θαη λα 
ζέζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ν Αλάδνρνο. 

Ρέινο ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

παξφληνο Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παξέρεη θαη φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
πξφζζεηεο άδεηεο ινγηζκηθνχ ησλ εθαξκνγψλ ησλ Ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ, πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ απφ ηνπο θαηά 

πεξίπησζε εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ λένπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ, ππφ ηε κνξθή 
παξνρήο ππεξεζίαο. Πην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξηλ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

άδεηεο ρξήζεο απφ θάζε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή – ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

Κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ν θνξέαο Ιεηηνπξγίαο (λένο Θαιιηθξάηεηνο Γήκνο), ζα αλαιάβεη κε 

δηθά ηνπ κέζα θαη πφξνπο λα πξνκεζεπηεί ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ-πέξαλ απηψλ πνπ ζα πεξηέιζνπλ 
ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζδηνξίζεη εγθαίξσο 

θαη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, ηα 
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξφζζεησλ αδεηψλ ρξήζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαη λα 
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο. 
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A.3.1.2.5 Αλαδηάηαμε πθηζηάκελνπ θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, ινγηζκηθνχ θαη ελνπνίεζε 
δηθηχσλ – πξνκήζεηα πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ  

Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αλαδηαηαρζεί θαη λα κεηαθεξζεί αλαιφγσο, εμνπιηζκφο πνπ 
ιφγσ ηεο ιεηηνπξγηθήο ελνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ, ζα κείλεη αλελεξγφο.  

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πνπ αθνξνχλ ζε ξπζκίζεηο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, δηθηχσλ, θαη 
ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ θαη Ππζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζέζε ζε παξαγσγηθή 
ιεηηνπξγία φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ζην πιαίζην ελφο 

εληαίνπ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ πνπ αμηνπνηεί ηηο ππνδνκέο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ ηεο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο ΠΕΔΜΗΠ.  

Ρν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζην 

πιαίζην ηεο θάζεο Α ηνπ Έξγνπ. 

A.3.1.2.6 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

Ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα πινπνηήζεη ηηο δηαδηθηπαθέο δηεπαθέο θαη λα παξέρεη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ § A.3.1.2.2 ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Ξιαίζην Ξαξνρήο πεξεζηψλ 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ξξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, e-GIF. Ρν Διιεληθφ Ξιαίζην 
Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Ξξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ή Ξιαίζην 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – ΞΖΓ) εληάζζεηαη ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη 
πνιίηεο.  

Ρν Ξιαίζην Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε Θεληξηθφ, Ξεξηθεξεηαθφ θαη Ρνπηθφ επίπεδν θαη ζηε ζπκβνιή ζηελ 
επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επίπεδν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

δεδνκέλσλ. 

A.3.1.2.7 Απνκαθξπζκέλε Ιεηηνπξγία Ππζηεκάησλ 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ησλ Ιεηηνπξγηθψλ Ξεξηνρψλ 
ζα ιεηηνπξγνχλ απνκαθξπζκέλα απφ ηηο λέεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ απφθξηζή ηνπο. 

Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηείηαη λα θαιχπηνληαη θαη λα 
παξέρνληαη απνκαθξπζκέλα απφ ηα λέα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο 

Φάζεο Δμεηδίθεπζεο Απαηηήζεσλ θαη Θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο Θαηάζηαζεο. 

A.3.2  Ξεξηγξαθή Έξγνπ – πνέξγν 2 

Πην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

ζρεηηθψλ πξντφλησλ εμνπιηζκνχ θαη έηνηκνπ ινγηζκηθνχ, ηα νπνία θαηά βάζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηάπησζεο δεδνκέλσλ, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ 
εξγαιείσλ κεηάπησζεο  πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαξθνχο ελεκέξσζεο ηνπ 

θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζην ΞΔΠΑΖΓ θαη ζα ππνδέρεηαη κέζσ 
δηαδηθηπαθψλ επαθψλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα A.3.1.2.3. 

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ (Servers θ.ιπ) θαη ηηο 

απαξαίηεηεο απαηηνχκελεο άδεηεο ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγψλ θαη απνκαθξπζκέλεο 
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πξφζβαζεο γηα λα θαιπθζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ απφ ηνπο ρξήζηεο 
ηφζν ζηελ Έδξα φζν θαη ζηηο απνκαθξπζκέλεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ λένπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ.  

Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ πξντφλησλ εμνπιηζκνχ ή/θαη αδεηψλ ρξήζεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, δελ ζα 
πξέπεη λα μεπεξλά ζε θακία πεξίπησζε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Έξγνπ θαη ζπλεπψο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ν ππνςήθηνο αληίζηνηρα ζα πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα δψζεη ηηκέο γηα ηα πξντφληα απηά, νη νπνίεο ζα πξέπεη ζπλνιηθά λα είλαη 
ρακειφηεξεο απφ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο.  

Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη, θαη‟ ειάρηζηνλ, 
ηα εμήο: 

    Έλαλ εμππεξεηεηή (server) ν νπνίνο λα δηαζέηεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

o   Έλαο (1) επεμεξγαζηήο ηνπιάρηζηνλ 2.0 GHz κε ηνπιάρηζηνλ κε 4 ππξήλεο 
(cores)  

o   Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε 2 επεμεξγαζηέο  

o   Κλήκε RAM 8GB κε επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ ζε 24GB  

o   Ρνπιάρηζηνλ 4 ζθιεξνί δίζθνη  10K RPM (>=160GB ν θαζέλαο) 

o   Ρνπιάρηζηνλ 2 Ethernet ζχξεο 10/100/1000 

o   2 ηξνθνδνηηθά 

 Ινγηζκηθφ Ππζηήκαηνο (Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα, Βάζε Γεδνκέλσλ) γηα ηνλ Δμππεξεηεηή πνπ 

λα δίλεη ην δηθαίσκα δηθηπαθήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ πνπ εμππεξεηνχληαη 
κέζσ απηνχ αιιά θαη εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζε πέληε (5) ρξήζηεο ηνπιάρηζηνλ. 

 Ινγηζκηθφ θαη άδεηεο ρξήζεο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο γηα πέληε (5) θαη‟ ειάρηζηνλ 
ρξήζηεο, πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ απνκαθξπζκέλε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ φπσο απηή 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν A.3.1.2.7 

Πεκείσζε: 

Πε πεξίπησζε πνπ νη εθαξκνγέο ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ππνζηεξίδνπλ απνκαθξπζκέλε 

πξφζβαζε θαη ρξήζε, ζχκθσλα κε ηελ ζηελ παξάγξαθν A.3.1.2.7, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα extra 
ινγηζκηθνχ, ηφηε ν Αλάδνρνο δελ απαηηείηαη λα πξνκεζεχζεη ινγηζκηθφ θαη άδεηεο ρξήζεο 
απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο. 

 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη ηα πξντφληα απηά θαη λα ηα ελζσκαηψζεη ιεηηνπξγηθά 
ζηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο πνπ ζα έρεη αλαδηαηάμεη θαη παξακεηξνπνηήζεη. 

Ρν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζην 

πιαίζην ηεο θάζεο Α ηνπ Έξγνπ. 
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A.3.3 Φάζεηο ινπνίεζεο Έξγνπ  

Ρν έξγν δηαθξίλεηαη απφ δχν θχξηεο δηαδνρηθέο θάζεηο:  

Πην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο ΦΑΠΖ Α: Έλαξμε Ιεηηνπξγίαο λένπ Νξγαληζκνχ, επηδηψθεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο», ελψ ε 
δεχηεξε θάζε ΦΑΠΖ Β: Νινθιήξσζε, πνζηήξημε Ιεηηνπξγίαο, αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

κεηάβαζεο ζηε λέα θαηάζηαζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαγξάςεη ηελ πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε, λα δεκηνπξγήζεη ηηο λέεο ππνδνκέο, λα πξνζαξκφζεη ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα, λα 
πινπνηήζεη ηε κεηάπησζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ζην λέν δηεπξπκέλν Γήκν. 

Αληίζηνηρα ζηε δεχηεξε θάζε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ηελ κεηάπησζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ θαη λα εθπαηδεχζεη / ππνζηεξίμεη ηνπ ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ κε ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

A.3.3.1 ΦΑΠΖ Α: Έλαξμε Ιεηηνπξγίαο λένπ Νξγαληζκνχ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Φάζε πεξηιακβάλεη 4 επηκέξνπο ππν-θάζεηο νη νπνίεο είλαη  νη εμήο : 

α) Φάζε Α.1: Δμεηδίθεπζε Απαηηήζεσλ θαη Θαηαγξαθή θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο  

β) ΦΑΠΖ Α.2: Ξξνεηνηκαζία Κεηάπησζεο 

γ) ΦΑΠΖ Α.3: Ξξνζαξκνγή Δθαξκνγψλ 

δ) ΦΑΠΖ Α.4: Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Α‟ Φάζεο 

θαη ζα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 3 κήλεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηελ 

3-1-2011 ή ην αξγφηεξν έσο 10-1-2011. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο έγθαηξεο νινθιήξσζεο ηεο 
Φάζεο Α ηνπ Έξγνπ έσο ηηο 3-1-2011 ή ην αξγφηεξν έσο ηελ 10-1-2011, ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε 
εθαξκνγή ην ελαιιαθηηθφ ζρέδην επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο. To ελαιιαθηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο  Φάζεο Α, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ζα κπνξεί λα ππεξβεί 
ηνπο ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  Πε θάζε πεξίπησζε εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα νξηζηηθνπνηεζεί –θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ – αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηεο Φάζεο Α ηνπ Έξγνπ 
ην νπνίν ζα απνηειέζεη ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Ρν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ζα 
πεξηιακβάλεη δεζκεπηηθέο πξνζεζκίεο γηα φιεο ηηο επηκέξνπο ππνθάζεηο θαζψο θαη γηα ηα ζρεηηθά 

παξαδνηέα απηψλ ελψ ζα επηθαηξνπνηεζεί εθ λένπ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ελαιιαθηηθήο 
επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο.  

A.3.3.1.1 Φάζε Α.1: Δμεηδίθεπζε Απαηηήζεσλ θαη Θαηαγξαθή 
θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ / ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΠΖΠ: 

Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν A.3.1.2.1  

 „ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ‟ / ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΦΑΠΖΠ:  

Δμεηδίθεπζε Απαηηήζεσλ θαη Θαηαγξαθή θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο – Ξαξαδνηέα(ειάρηζηα): 

Ρίηινο Ξαξαδνηένπ Ξεξηγξαθή Ξαξαδνηένπ  



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 
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 Ρεχρνο Δμεηδίθεπζεο 

Απαηηήζεσλ θαη 
Θαηαγξαθήο θηζηάκελεο 
Θαηάζηαζεο 

Δμεηδίθεπζε απαηηήζεσλ θαη θαηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
ζχκθσλα κε ηελ § A.3.1.2.1 

 

 

A.3.3.1.2 ΦΑΠΖ Α.2: Ξξνεηνηκαζία Κεηάπησζεο 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ / ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΠΖΠ: 

Πχκθσλα κε ηηο  παξάγξαθνπο A.3.1.2.2 , A.3.1.2.5 & A.3.1.2.7 

 

 „ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ‟ / ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΦΑΠΖΠ:  

Ξξνεηνηκαζία Κεηάπησζεο – Ξαξαδνηέα(ειάρηζηα): 

Ρίηινο Ξαξαδνηένπ Ξεξηγξαθή Ξαξαδνηένπ  
 

 Ξξφηππν Αξρείν αλά 
Δθαξκνγή 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα A.3.1.2.2 

 Δξγαιεία Κεηάπησζεο Δξγαιεία κεηάπησζεο γηα θάζε εθαξκνγή εγθαηεζηεκέλα θαη ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία 

 Έθζεζε απνηειεζκάησλ 
δνθηκαζηηθψλ 
κεηαπηψζεσλ 

Ρεθκεξίσζε  δνθηκαζηηθψλ κεηαπηψζεσλ  

 Δγθαηάζηαζε ππνδνκψλ Ξξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηηο §  A.3.1.2.5 & 
A.3.1.2.7 

 Πεηξά Δγρεηξηδίσλ 
Ρεθκεξίσζεο 
(ιεηηνπξγηθήο & 
ππνζηεξηθηηθήο) 

Ν Αλάδνρνο ζα ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκέλα ηππνπνηεκέλα έληππα 
θαηαγξαθήο εμνπιηζκνχ θαη έηνηκνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Ππζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Ξαγίσλ Έξγσλ (Asset Management System) 

 

 

 

A.3.3.1.3 ΦΑΠΖ Α.3: Ξξνζαξκνγή Δθαξκνγψλ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ / ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΠΖΠ: 

Πην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ απηήο ηεο θάζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνρσξήζεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ  § A.3.1.2.2 αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθαξκνγψλ  : 

 

 „ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ‟ / ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΦΑΠΖΠ:  

Ξξνζαξκνγή Δθαξκνγψλ – Ξαξαδνηέα(ειάρηζηα): 

Ρίηινο Ξαξαδνηένπ Ξεξηγξαθή Ξαξαδνηένπ  

  

 Δγθαηεζηεκέλεο 
ινπνηεκέλεο, 
ελνπνηεκέλεο θαη 
ειεγκέλεο ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ 

 Δπηθαηξνπνηεκέλν νδεγφ δνθηκψλ απνδνρήο εθαξκνγψλ  

 Απνηειέζκαηα δνθηκψλ ειέγρνπ  

 Ρεθκεξίσζε εθαξκνγψλ  



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 
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 Δγρεηξίδην ρξήζεο εθαξκνγψλ   

 

  

 

 

A.3.3.1.4 ΦΑΠΖ Α.4: Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Α’ Φάζεο 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ / ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΠΖΠ: 

Πην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πξνρσξήζεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ § A.3.1.2.3 : 

Δλδεηθηηθά :  

 Θα παξαιάβεη θαη ζα ειέγμεη ηα δεδνκέλα πξνο κεηάπησζε.  

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα γίλεη ε ηειηθή εμαγσγή φισλ ησλ 
δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ. Ρα εξγαιεία κεηάπησζεο ζα ηξέμνπλ κεηά ην θιείζηκν ηνπ έηνπο, ψζηε 
λα εμαρζνχλ ηα δεδνκέλα, λα ειεγρζνχλ θαη λα κεηαπέζνπλ ζηα θεληξηθά ζπζηήκαηα ηνπ λένπ 
Γήκνπ. 

 Γνθηκαζηηθή Θαζνιηθή Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ. Πε απηήλ ηελ εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειηθή 
κεηάπησζε εθείλσλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ ν λένο 
Γήκνο λα ιεηηνπξγήζεη απξφζθνπηα. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έιεγρνη αθεξαηφηεηαο 
θαη νξζφηεηαο δεδνκέλσλ ζην ηειηθφ πεξηβάιινλ θαη βειηηψζεηο – απνζθαικαηψζεηο φπνπ ηπρφλ 
παξαηεξεζνχλ ιάζε θαη δπζιεηηνπξγίεο 

 Ρειηθή Θαζνιηθή Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζην δηάζηεκα 31/12/2010 – 3/1/2011 
φπσο θαη ε δνθηκαζηηθή θαζνιηθή κεηάπησζε, κε ηηο βειηηψζεηο πνπ ηπρφλ ελζσκαησζνχλ.   

 

 „ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ‟ / ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΦΑΠΖΠ:  

Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Α’ Φάζεο – Ξαξαδνηέα(ειάρηζηα): 

Ρίηινο Ξαξαδνηένπ Ξεξηγξαθή Ξαξαδνηένπ  

 Γνθηκαζηηθή Θαζνιηθή 
Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ 

Δθαξκνγέο θνξησκέλεο κε πξαγκαηηθά ελδηάκεζα δεδνκέλα (λέα 
ελνπνηεκέλε βάζε Γήκνπ § A.3.1.2.3, Α θάζε)  έηνηκεο πξνο  πηινηηθή 
επηρεηξεζηαθή ρξήζε ηελ 1-12-2010 

 Ρειηθή Θαζνιηθή 
Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ 

Δθαξκνγέο θνξησκέλεο κε πξαγκαηηθά ελδηάκεζα δεδνκέλα (λέα 
ελνπνηεκέλε βάζε Γήκνπ § A.3.1.2.3, Α θάζε)  έηνηκεο πξνο  ηειηθή 
επηρεηξεζηαθή ρξήζε ηελ 3-1-2011 

 

 

 

A.3.3.2 ΦΑΠΖ Β: Νινθιήξσζε, πνζηήξημε Ιεηηνπξγίαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Φάζε πεξηιακβάλεη 2 επηκέξνπο ππν-θάζεηο φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

α) ΦΑΠΖ Β.1: Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Β‟ Φάζεο 

β) ΦΑΠΖ Β.2: πεξεζίεο Ξαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

 θαη ζα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 6 κήλεο.  

Ζ νινθιήξσζε ηεο θάζεο πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ επηκέξνπο θάζεσλ απηήο, θαη 
ηελ παξάδνζε φισλ ησλ παξαδνηέσλ ηνπο ζηνλ Φνξέα. 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 
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A.3.3.2.1 ΦΑΠΖ Β.1: Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Β’ Φάζεο 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ / ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΠΖΠ: 

Πην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πξνρσξήζεη ζηα εμήο: 

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα γίλεη ε ηειηθή εμαγσγή φισλ ησλ 
ππνινίπσλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ, πνπ δελ κεηέπεζαλ θαηά ηε Φάζε Α, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
ελφηεηα A.3.1.2.3. 

 Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ. Πε απηήλ ηελ εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειηθή κεηάπησζε φισλ 
εθείλσλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ πνπ δελ κεηέπεζαλ ζηελ Φάζε Α . Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ έιεγρνη αθεξαηφηεηαο θαη νξζφηεηαο δεδνκέλσλ ζην ηειηθφ πεξηβάιινλ 

  

 „ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ‟ / ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΦΑΠΖΠ:  

Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Β’ Φάζεο – Ξαξαδνηέα(ειάρηζηα): 

Ρίηινο Ξαξαδνηένπ Ξεξηγξαθή Ξαξαδνηένπ  

 Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Δθαξκνγή θνξησκέλε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα (λέα ελνπνηεκέλε βάζε 
Γήκνπ)  έηνηκε πξνο  επηρεηξεζηαθή ρξήζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο § A.3.1.2.3, Β‟ θάζεο κεηάπησζεο.  

 

 

 

A.3.3.2.2 ΦΑΠΖ Β.2: πεξεζίεο Ξαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ / ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΠΖΠ: 

Πχκθσλα κε ηελ ελφηεηα A.3.1.2.4 

  

 „ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ‟ / ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΦΑΠΖΠ:  

On Site πνζηήξημε – Ξαξαδνηέα(ειάρηζηα): 

Ρίηινο Ξαξαδνηένπ Ξεξηγξαθή Ξαξαδνηένπ  

 Ρεχρνο απνηειεζκάησλ on 
the job training  

Ρεχρνο απνηειεζκάησλ on the job training, πνπ ζα πεξηιακβάλεη : 

- Αλάιπζε ησλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο ελ ψξα εξγαζίαο πνπ 
παξαζρέζεθε 

- πνγεγξακκέλα απφ ηνπο ρξήζηεο δειηία θαηαγξαθήο ηεο 
παξερφκελεο ππεξεζίαο 

- Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία 
ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ πξφζζεηεο αλάγθεο 

 Νξηζηηθνπνηεκέλν Πρέδην 
εθπαίδεπζεο ζηειερψλ 
Φνξέα 

Κεζνδνινγία, ιεπηνκεξέο πξφγξακκα θαη αλαιπηηθφ πιηθφ εθπαίδεπζεο 
ησλ ζηειερψλ Φνξέα  

 πεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

ζηειερψλ Φνξέα 

πεξεζίεο εθπαίδεπζεο, δηαθνξνπνηνχκελεο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη 

ηελ έκθαζε, αλάινγα κε ηνλ ξφιν ηνπ θάζε ζηειέρνπο ζηα πιαίζηα ηεο 
πινπνίεζεο θαη αθφινπζεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Ρεχρνο απνηειεζκάησλ 
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

Ρεχρνο απνηειεζκάησλ ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ζε ζπλζήθεο 
παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

- Αλαθνξέο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο 
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- Θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ ελεξγεηψλ ππνζηήξημεο 
- Ρεθκεξίσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ 

ζε ινγηζκηθφ θαη εμνπιηζκφ 
- Πεηξά εγρεηξηδίσλ ηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηεθκεξίσζεο 
- Γειηία επίζθεςεο on site ππνζηήξημεο 
- Έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο ΦΑΠΖΠ Ξαξαγσγηθήο Ιεηηνπξγίαο 

 

 Έληαμε ζην Δζληθφ 
Γεκνηνιφγην 

Έληαμε ηνπ λένπ Θαιιηθξάηεηνπ Γήκνπ ζην Δζληθφ Γεκνηνιφγην ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη νινθιεξσζεί ν θαζαξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ 
απφ ηνλ Γήκν. 
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A.3.4 Αζθάιεηα  

Θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη εηδηθή κέξηκλα θαη λα δξνκνινγήζεη 
ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο γηα: 

 ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

 ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο επεμεξγαζία θαη απνζεθεπκέλσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

αλαδεηψληαο θαη εληνπίδνληαο κε κεζνδηθφ ηξφπν ηα ηερληθά κέηξα θαη ηηο νξγαλσηηθν-δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο 
πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ : 

 ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη (π.ρ. πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ Λ. 
2472/97, πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα Λ. 
2774/99) 

 ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηηο ΡΞΔ 

 ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην ρψξν ηεο Αζθάιεηαο ζηηο ΡΞΔ (best practices) 

 ηα επαξθέζηεξα δηαηηζέκελα πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ 

 ηπρφλ δηεζλή de facto ή de jure ζρεηηθά πξφηππα 

Ρα ηερληθά κέηξα αζθάιεηαο ζα πινπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ πνπ έρεη ήδε πξνζθέξεη. 

 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

Α ΚΔΟΝΠ : ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

ΓΖΚΝΠ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ             34 - 91 

 

 

A.4 Κεζνδνινγία πινπνίεζεο Έξγνπ 

A.4.1 Σξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο Έξγνπ 

Ν κέγηζηνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ζε ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο. Δηδηθφηεξα ε πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ αλά Φάζε έρεη σο εμήο: 

 

Φάζε 
Γηάξθεηα 

πινπνίεζεο 
Φάζεο 

Ρίηινο Φάζεο Ξξνυπφζεζε έλαξμεο – δηάξθεηα Φάζεο 

Φάζε Α 
3 κήλεο θαη 

έσο 3/1/2011 
Έλαξμε Ιεηηνπξγίαο λένπ 
Νξγαληζκνχ 

Έλαξμε κε ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 
 

 

Ξεξηιακβάλεη: 
Α.1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ θαη Θαηαγξαθήο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο 
Α.2: Ξξνεηνηκαζία Κεηάπησζεο 
Α.3: Ξξνζαξκνγή Δθαξκνγψλ 
Α.4: Κεηάπησζε Α‟ Φάζεο 
 

Φάζε Β 6 κήλεο 
ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ, ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Έλαξμε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Φάζεο 
Α‟ 

 

Ξεξηιακβάλεη: 
Β.1: Κεηάπησζε Β‟ Φάζεο 
Β.2: Ξαξαγσγηθή Ιεηηνπξγία  
 

 

Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην ζπλνπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΦΑΠΖ Α’: Έλαξμε Ιεηηνπξγίαο λένπ 
Νξγαληζκνχ           

 
  

  

Α.1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ θαη Θαηαγξαθήο 
θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο           

 
  

  

Α.2: Ξξνεηνηκαζία Κεηάπησζεο                 

Α.3: Ξξνζαξκνγή Δθαξκνγψλ                

Α.4: Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Α‟ Φάζεο                

ΦΑΠΖ Β’: Νινθιήξσζε θαη πνζηήξημε 
Ιεηηνπξγίαο           

 
  

  

Β.1: Κεηάπησζε Γεδνκέλσλ Β‟ Φάζεο                

Β.2: Ξαξαγσγηθή Ιεηηνπξγία                
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A.4.2 Ρφπνο ινπνίεζεο - Ξαξάδνζεο Έξγνπ  

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην ζχλνιν ησλ 

απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ ή/θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ν Αλάδνρνο ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ππνρξενχηαη: 

- λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη θαιή ιεηηνπξγία 

- λα ζπλεξγαζζεί κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Φνξέα γηα ηελ έληαμε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζηελ 
πθηζηάκελε ππνδνκή. 

 

A.4.3 Ξεξίνδνο Ππληήξεζεο (ΞΠ)  

Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζρεδίνπ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαηά 
ην δηάζηεκα ζπληήξεζεο – ππνζηήξημεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη 

λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα παξαθάησ. Υο ΞΠ νξίδεηαη ε ζπλνιηθή Ξεξίνδνο Ππληήξεζεο, κε έλαξμε 
ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο θαη κε ρξνληθή δηάξθεηα ηξηαληαέμη (36) κελψλ.   

Ν ηπρφλ παξερφκελνο πξφζζεηνο εμνπιηζκφο, ινγηζκηθφ, θαζψο θαη νη 

παξακεηξνπνηήζεηο θαη πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο ησλ εθαξκνγψλ (εμαγσγή δεδνκέλσλ) 
πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν,  ζα πξέπεη λα 
θαιχπηνληαη απφ δσξεάλ εγγχεζε, θαη’ ειάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, πνπ ζα πξνζκεηξάηαη  

απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ θαιή ηνπο ιεηηνπξγία, κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Ιεηηνπξγίαο 
(βι. ππφδεηγκα C.1.4), ε αμία ηεο νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2,5% ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ.  

 

Πην ζρέδην εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαηά ην δηάζηεκα 

ζπληήξεζεο – ππνζηήξημεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζα πξνδηαγξάθνληαη θαη‟ ειάρηζην νη 
παξαθάησ ππεξεζίεο, ηφζν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζην πιαίζην ηνπ 
παξφληνο έξγνπ φζν θαη ην ζχλνιν ησλ  Ιεηηνπξγηθψλ Ξεξηνρψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ θαη ζα 

ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Έξγνπ ζην Γήκν, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ν 
πθηζηάκελνο εμνπιηζκφο, ην πθηζηάκελν ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο θαη εθαξκνγψλ πνπ θαζηζηνχλ 
δπλαηή ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαη δελ ζα πεξηιακβάλεη άιιεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο (π.ρ. portals) ζηηο 

νπνίεο δελ αθνξά ην παξφλ Έξγν : 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ / ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΔΟΗΝΓΝ: 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ 

 Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο εθαξκνγψλ 

1. Απνθαηάζηαζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο (bugs) ησλ εθαξκνγψλ. Θαηφπηλ εηδνπνίεζεο απφ 
ηνλ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ αλαγγειία εθφζνλ απηά δελ έρνπλ πξνθχςεη 
απφ θαθφβνπιεο ή άζηνρεο παξεκβάζεηο ηξίησλ. Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη ππφ 
ζπλζήθεο Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ πεξεζηψλ (βι. παξ. A.4.3.1). 

2. Δληνπηζκφο αηηηψλ βιαβψλ/ δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηάζηαζε. 
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3. Πε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ έηνηκσλ παθέησλ 
ινγηζκηθνχ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε 

επεκβάζεσλ ζηηο εθαξκνγέο πνπ έρεη παξάζρεη ή δεκηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ 
παξφληνο έξγνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επεκβάζεηο απηέο 
ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο.  

4. Δμαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ customizations, δηεπαθψλ κε άιια ζπζηήκαηα, 
θ.ιπ., κε ηηο λεψηεξεο εθδφζεηο. 

5. Ξαξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 
εγρεηξηδίσλ εθαξκνγήο/ψλ. 

6. Δπαλέληαμε ηνπ Γήκνπ ζην Δζληθφ Γεκνηνιφγην ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε απέληαμε 
ηνπ Γήκνπ απφ απηφ. 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 Ξξνιεπηηθή ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. Θαζνξηζκφο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία πξέπεη λα 

δηελεξγνχληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη εζσηεξηθνί 
θαζαξηζκνί ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη ησλ επαίζζεησλ εμαξηεκάησλ 
ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο πξνβιήκαηα θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ 

αξηζκφ βιαβψλ. 

 Απνθαηάζηαζε βιαβψλ εμνπιηζκνχ. Νη ελέξγεηεο (εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά) πνπ απαηηείηαη λα 

εθηειεζηνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ (hardware) πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ηελ εκθάληζε ζρεηηθνχ πξνβιήκαηνο. Αλ ε πιήξεο θαη 
νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη εθηθηή εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ νξίνπ 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην Δγγπεκέλν Δπίπεδν πεξεζηψλ (βι. παξ. A.4.3.1) αλαθνξηθά κε 
ηνλ εμνπιηζκφ, επηβάιινληαη νη αλάινγεο ξήηξεο. 

 Δμαζθάιηζε αληαιιαθηηθψλ. πνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα θαηλνχξγηα 

αληαιιαθηηθά γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ. 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ  

 Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο έηνηκνπ ινγηζκηθνχ.  

1. Δληνπηζκφο αηηηψλ βιαβψλ/ δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηάζηαζε. Θαηφπηλ ηεθκεξησκέλεο 

εηδνπνίεζεο απφ ηνλ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιχεη ηα 
πξνβιήκαηα εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζην Δγγπεκέλν Δπίπεδν 
πεξεζηψλ (βι. παξ. A.4.3.1) αλαθνξηθά κε ην έηνηκν ινγηζκηθφ πνπ ηπρφλ ζα 

πξνκεζεχζεη, νπφηε επηβάιινληαη νη αλάινγεο ξήηξεο. 

2. Ξαξάδνζε – εγθαηάζηαζε ηπρφλ λέσλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Φνξέα 
Ιεηηνπξγίαο.  

3. Δμαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ customizations, δηεπαθψλ κε άιια ζπζηήκαηα, 
θ.ιπ., κε ηηο λεψηεξεο εθδφζεηο. 

4. Ξαξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

εγρεηξηδίσλ ινγηζκηθνχ. 
 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ λα 

παξαδίδεη κεληαίεο αλαθνξέο κε πιήξε ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηεο 
ζπκκφξθσζήο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επηπέδνπ εγγπεκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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„ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ‟ / ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝ:  

Ξεξίνδνο Ππληήξεζεο – Ξαξαδνηέα (ειάρηζηα): 

Ρίηινο Ξαξαδνηένπ Ξεξηγξαθή Ξαξαδνηένπ 

 πεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη 
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ 

 Ρεχρνο απνηχπσζεο ππεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

- Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα ελεξγεηψλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, πνπ 
ππνβάιιεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ 

- Ρεθκεξίσζε πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ θαη παξακεηξνπνηήζεσλ  
- Ρεθκεξίσζε ζθαικάησλ 
- Ξαξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή επαλεθδφζεσλ ή 

ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ εμνπιηζκνχ, έηνηκνπ 
ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγήο/ψλ 

- Ρεθκεξίσζε εγθαηαζηάζεσλ λέσλ εθδφζεσλ έηνηκνπ 
ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγήο/ψλ 

- Έθζεζε αμηνιφγεζεο Ξεξηφδνπ  
- Αλαιπηηθή Θαηαγξαθή Ξεπξαγκέλσλ Ππληήξεζεο (Ραθηηθψλ – 

Έθηαθησλ Δλεξγεηψλ) 
- Κεληαίεο Αλαθνξέο SLA 

 

A.4.3.1 Ρήξεζε Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ πεξεζηψλ - Οήηξεο 

A.4.3.1.1 Γηαζεζηκφηεηα Ππζηήκαηνο  

Όζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα παξέρεηαη αλά 
ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο έηζη φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο δχν θάζεηο κεηάπησζεο, 
ηζρχνπλ ηα εμήο : 

Νη νξηζκνί δηαζεζηκφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ, αθνξνχλ ζηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζε θάζε Ιεηηνπξγηθή Ξεξηνρή γηα 
λα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ησλ εθαξκνγψλ θάζε ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνζδηνξηζηνχλ 
θαηά ηε θάζε εμεηδίθεπζεο ησλ απαηηήζεσλ  θαη αλαθέξνληαη ζε δπζιεηηνπξγίεο πνπ 
θαζηζηνχλ  αδχλαηε ηελ επηρεηξεζηαθή ρξήζε ηνπο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη κηα ππεξεζία ζεσξείηαη νιηθά αδηαζέζηκε εάλ είλαη αδηαζέζηκν έζησ θαη έλα κηθξφ 
κέξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ παξέρεη. 

Νξηζκνί: 

 ΘΩΘ (θαλνληθέο ψξεο θάιπςεο): Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα 07:00 – 19:00 γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

 ΔΩΘ (επηπιένλ ψξεο θάιπςεο): Ρν ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Ρχπνο ππνινγηζκνχ πνζνζηνχ δηαζεζηκφηεηαο (Γ) 

100 * (Απαηηνχκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο - Σξφλνο δπζιεηηνπξγίαο) 

Απαηηνχκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο 
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φπνπ: 

 Απαηηνχκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο είλαη ην άζξνηζκα ησλ απαηηνχκελσλ σξψλ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο. 

 Σξφλνο δπζιεηηνπξγίαο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκθάληζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο 

κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηεο.  

 

Σξφλνο αληαπφθξηζεο 

Ζ αληαπφθξηζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη : 

 ηέζζεξηο (4) ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο εθφζνλ ην πξφβιεκα 
αλαθνηλψζεθε απφ Γεπηέξα κέρξη Ξαξαζθεπή ζην δηάζηεκα απφ 07:00 κέρξη 19:00 

 γηα ηηο ινηπέο ψξεο αλαθνίλσζεο πξνβιήκαηνο δπζιεηηνπξγίαο, νη ηέζζεξηο (4) ψξεο ηνπ 
ρξφλνπ απφθξηζεο πξνζκεηξνχληαη απφ ηηο 07.00 ην επφκελν πξσί.  

Ζ αληαπφθξηζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δπζιεηηνπξγίαο αθνξά είηε ζε 
απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε είηε ζε επηηφπνπ επέκβαζε ηερληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ Φνξέα Ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα εμ απνζηάζεσο. 

 

Αλεθηφ Ξνζνζηφ Γηαζεζηκφηεηαο 

 Γηα ηηο ΘΩΘ, ην αλεθηφ πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε ζε 95%. 

 Γηα ηηο ΔΩΘ, ην αλεθηφ πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε ζε 90%  

 

Κε δηαζεζηκφηεηα – Οήηξεο:  

Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ Σξφλνπ Βιάβεο (κε δηαζεζηκφηεηαο) γηα θάζε 
επηπιένλ ψξα βιάβεο (κε δηαζεζηκφηεηαο) ζα επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ξήηξα ίζε κε ην 

κεγαιχηεξν εθ ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 

 0,05% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο  

 0,5% επί ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ρν εγγπεκέλν επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ηζρχεη γηα ηηο πεξηφδνπο Ξαξαγσγηθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη Ππληήξεζεο. 

 

A.4.4 Γηαδηθαζία παξαιαβήο Έξγνπ  

Νη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ γίλνληαη απφ ηελ ΔΞΞΔ. 

Πηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ε 
ΔΞΞΔ δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν - ην αξγφηεξν εληφο επηά (7) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπ - ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ 

παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα ην επαλππνβάιεη 
θαηάιιεια δηνξζσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν εληφο επηά (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε 
ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ. 
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Ζ δηαδηθαζία επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δχν (2) θνξέο θαη θαηά ζπλέπεηα 
επεξεάδεηαη, αλαιφγσο ηεο ηαρχηεηαο παξαιαβήο ηεο θάζε Φάζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

Ζ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ ΔΞΞΔ, γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα νξηζηνχλ ζηε Πχκβαζε. 

Πε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ, εάλ ε ΔΞΞΔ δηαπηζηψλεη κε 
ζπκκνξθψζεηο κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο πξνδηαγξαθέο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο 
ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα αλαθέξεη απηέο 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πέληε (5) εκέξεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ.  
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B  ΚΔΟΝΠ : ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

B.1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

B.1.1 Αληηθείκελν Γηαγσληζκνχ 

Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε Ξξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ 

θαη ελνπνίεζε Γεδνκέλσλ ηνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 
Θαιιηθξάηεο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηνπ Έξγνπ. 

B.1.2 Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 

Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε», ζην 

πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ, απφ ην ΔΘΡ θαη απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. 

Νη δαπάλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΞΓΔ) θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηε ΠΑΔ 355/8 ηνπ ΞΔΠ (Θσδηθφο Ξξάμεο 2010ΠΔ31580008). 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα επηά ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ 
εβδνκήληα νρηψ Δπξψ, € 37.578(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: € 30.551- ΦΞΑ (23%): € 7.027).. 

Ρν πνζφ απηφ απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

 

B.1.3 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ πνπ εδξεχεη ζηελ Γηεχζπλζε : Σξήζηνπ Παθάξε 

15, ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖ, 66200. Ρα φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζην 
πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη: (α) Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο 
Ξξνζθνξψλ, ε νπνία έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ ππ΄αξηζκ. 6/19/04-01-2010 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

Ξξνζνηζάλεο θαζψο θαη κε ηελ αξηζκ. 322/2010 απφθαζε ηνπ ΓΠ Ξξνζνηζάλεο θαη αλαθέξεηαη 
ζηελ 108/2010 απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο. Ζ Δπηηξνπή απηή είλαη αξκφδηα λα 
παξαιάβεη, λα απνζθξαγίζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη λα 

εηζεγεζεί πξνο ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή επί ηνπ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά παξαδεθηνχ ησλ 
πξνζθνξψλ, επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ηπρφλ ζα 
ππνβιεζνχλ. (β) Ζ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη αξκφδηα λα απνθαζίζεη γηα ην ηππηθά θαη 
νπζηαζηηθά παξαδεθηφ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαζψο θαη επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ηπρφλ ζα ππνβιεζνχλ.   

B.1.4 Λνκηθφ θαη Θεζκηθφ πιαίζην Γηαγσληζκνχ 

Ν Γηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή 

Κεηαξξχζκηζε», Δηδηθφο ζηφρνο 1.4, θαηεγνξία πξάμεο 1.4.3 πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ Απφθαζε Δ 
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(2007) 5528/9-11-2007 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ν Γηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο δηελέξγεηαο ηνπ. 

B.1.5 Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Ξξνθήξπμεο 

Ξεξίιεςε ηεο Ξξνθήξπμεο δεκνζηεχηεθε: (α) Πην Ρεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο ζηηο 22-10-2010, (β) Πηηο εθεκεξίδεο Σξνληθά, Ξξσηλφο Ρχπνο θαη 

Τίζπξνη Press πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Λνκφ Γξάκαο, ζηηο 12-10-2010 θαη (γ) Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ.  

Αληίηππν ηεο Ξξνθήξπμεο ηνηρνθνιιήζεθε ζην Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ, θαη ζπληάρζεθε ζρεηηθφ 
πξαθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο, θαη απεζηάιε ζην Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαη ζηελ Ρερληθή πεξεζία 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ Λνκνχ Γξάκαο. 

B.1.6 Ρφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζηηο 03/11/2010 π.κ θαη απφ ψξα 10.00 έσο ψξα 11.00 π.κ, 
πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ελψπηφλ ηεο. Δάλ θαηά ηελ εθπλνή 
ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ππάξρνπλ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο 

ελδηαθεξφκελνη γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο, πνπ πξνζήιζαλ πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο 
αιιά δελ θαηέζεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφλησλ, ν ρξφλνο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

πξνζθνξψλ απηψλ.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη 
αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.  

B.1.7 Ρξφπνο ιήςεο εγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ  

Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαη ε παξαιαβή ηεο 
γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier). Πηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο 

Γηαθήξπμεο κέζσ ηαρπκεηαθνξηθήο (courier), ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία απνιχησο 
επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. 

Νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ 
παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ 

ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ‟ απηήο. 

Νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ 
παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο 
λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο 

αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ξξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δηεχζπλζε http://www.prosotsani.gr. Ν Γήκνο αλ θαη 
θαηαβάιεη θάζε ζρεηηθή πξνζπάζεηα, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, 
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πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο (Web 
site).  

 

B.1.8 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο 

Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κέρξη 
θαη ηελ 27-10-2010. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή  ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 
ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  

Νη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ,. Θαλέλαο 
ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 

κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο.  
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B.2 ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

B.2.1 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα θπζηθά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε απφ 
ηελ Διιάδα κε ηνλ λ. 2513/1997 (Α΄139) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζρεηηθέο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εθφζνλ: (α) Δίλαη εγγεγξακκέλα ζην νηθείν Δπηκειεηήξην κε 

επάγγεικα ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, (β) Ππγθεληξψλνπλ ηηο Διάρηζηεο 
Ξξνυπνζέζεηο Ππκκεηνρήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν B.2.4 ηεο παξνχζαο θαη (γ) Γελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν B.2.1.1 ηεο παξνχζαο.  

Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κπνξεί λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ρσξίο λα πξνζιάβνπλ 

θάπνηα λνκηθή κνξθή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε έλα απφ ηα κέιε ηνπο έρεη δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Πε πεξίπησζε πξνζθνξάο πνπ ππνβάιιεηαη απφ έλσζε 
πξνζψπσλ θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξν καδί κε ηα ινηπά κέιε ηεο γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξνζθνξά. 

 

B.2.1.1 Ιφγνη Απνθιεηζκνχ 

Γελ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 

 Έρνπλ απνθιεηζζεί απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

πνπξγνχ θαηά ην άξζξν 34 παξ. 5 εδ. γ΄ ή ην άξζξν 39 ηνπ π.δ. 394/1996 (Α΄ 266) ή ηα 
ηαπηάξηζκα άξζξα ηνπ π.δ. 118/2007 (Α΄ 150) ή κε παξφκνηα απφθαζε αξρήο θξάηνπο κέινπο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε απφθαζε πνπ έρεη δχλακε δεδηθαζκέλνπ γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 1 ηνπ π.δ. 60/2007, ήηνη ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 
φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L ηεο 29-01-1998, ζει. 1), δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο 
πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο 25-06-1997, ζει. 1) θαη ζην 
άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31-

12-1998, ζει. 2), απάηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-
1995, ζει. 48) θαη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 10-06-1991 (ΔΔ L 166 ηεο 28-06-1991, 
ζει. 77) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 344 ηεο 28-12-2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ηνλ λ. 

2331/1995 (Α΄ 173), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ξξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ην 
θψιπκα ιφγσ θαηαδίθεο αθνξά, επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο 
ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη επί εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη επί 

πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο.  

 Όζνη ηεινχλ ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή, επί  λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζε εθθαζάξηζε θαζψο θαη φζνη ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

ζέζεο ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή, επί  λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζε εθθαζάξηζε.  
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 Όζνη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ ζε νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο.  

Δπί ελψζεσο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ νη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο επηθέξνπλ απνθιεηζκφ, 
αθφκα θαη αλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ελφο κφλν απφ ηα κέιε ηνπο.  

 

B.2.2 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 

Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Ξξνζθνξά ηνπο, ηα 

αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην 
«Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο», ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαηά πεξίπησζε 
(ζχκθσλα κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο / νδεγίεο:  

 

1. Πηε Πηήιε «ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ» πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Ξξνζθνξά. 

2. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» φπνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ», ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν 
δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. 

3. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε 

κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη ή φρη. 

4. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ην αληίζηνηρν θεθάιαην 
ή ελφηεηα ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο» ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην 

απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ. 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

1.  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

- ζηελ παξάγξαθν Β.2.7 Δγγχεζε Ππκκεηνρήο θαη 
- ζην ππφδεηγκα C.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 
 

ΛΑΗ   

2.  Ρα Λνκηθά Ξξφζσπα ζα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζχζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα : 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Ξ.Δ : 

1. ΦΔΘ ζχζηαζεο, 
2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΘ ζην 

νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν 
θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) 

3. ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ ΓΠ 
εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

4. Ξξαθηηθφ Γ.Π πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη 
εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 
θαηαζηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή 
θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα 

ΛΑΗ   
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ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, 
θάηνηθνο Αζελψλ θαη γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 
σο αληίθιεηνο, 

5. Βεβαίσζε Λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο (πξνθεηκέλνπ 
γηα Α.Δ) ή πηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ (πξνθεηκέλνπ 
γηα Δ.Ξ.Δ) πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε 
ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην 
πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ν.Δ, Δ.Δ : 

1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα 
ηξνπνπνηεηηθά 

2. Ξηζηνπνηεηηθά απφ ηα αξκφδην Ξξσηνδηθείν πεξί ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, 
απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

3.  πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο ζα δειψλεη φηη : 

1. Δίλαη γξακκέλνο ζε Δπηκειεηήξην θαη αζθεί επάγγεικα 
ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε δήισζε πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ην Δπηκειεηήξην, ζην 
νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εγγξαθεί θαη λα 
παξαηίζεηαη αθξηβψο ην επάγγεικα, κε ην νπνίν έρεη 
γίλεη ε εγγξαθή. 

2. Γελ έρεη απνθιεηζζεί απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο 
θαηά ην άξζξν 34 παξ. 5 εδ. γ΄ ή ην άξζξν 39 ηνπ 
π.δ. 394/1996 (Α΄ 266) ή ηα ηαπηάξηζκα άξζξα ηνπ 
π.δ. 118/2007 (Α΄ 150) ή κε παξφκνηα απφθαζε αξρήο 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  
3. Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε απφθαζε πνπ έρεη δχλακε 

δεδηθαζκέλνπ γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 
άξζξνπ 43 παξ. 1 ηνπ π.δ. 60/2007, ήηνη ζπκκεηνρή 
ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 
98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L ηεο 29-01-1998, 
ζει. 1), δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 
ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (ΔΔ 
C 195 ηεο 25-06-1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ 
Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31-12-1998, ζει. 2), απάηε 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27-11-1995, 
ζει. 48) θαη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

ΛΑΗ   



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

Β ΚΔΟΝΠ : ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

ΓΖΚΝΠ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ             46 - 91 

 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 

νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 10-06-1991 
(ΔΔ L 166 ηεο 28-06-1991, ζει. 77) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97ΔΘ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 
344 ηεο 28-12-2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
κε ηνλ λ. 2331/1995 (Α΄ 173), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη 

4. Γελ ηειεί ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 
δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, 
επί  λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζε εθθαζάξηζε θαζψο θαη φηη 
δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε πηψρεπζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, επί  λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζε 
εθθαζάξηζε 

5. Δίλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο 
εηζθνξψλ ζε νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο 

6. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ 
θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ε ζχκβαζε  

7. Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο 

εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Ξξνζθνξά.
 1

 
8. Έγγξαθν παξνρήο εηδηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο πξνο ηνλ 

αληίθιεην (ζε πεξίπησζε  εγθαηάζηαζήο ηνπ 
ζπκκεηέρνληα ζηελ αιινδαπή). 

9. Δπί ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ έγγξαθν πιεξεμνπζηφηεηαο 
γη‟ απηφλ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά (Πε πεξίπησζε 
πνπ δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο) 

4.  Δπί ελψζεσλ θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηα 
Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο λα πεξηέρεηαη πξάμε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Κέινπο ηεο Έλσζεο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κέινπο: 

 ζηελ Έλσζε, θαη 
 ζην Γηαγσληζκφ. 

ΛΑΗ   

5.  Δπί ελψζεσλ θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηα 
Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο λα πεξηέρεηαη ζπκθσλεηηθφ 
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο φπνπ : 

 λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε  

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο 
ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο ζην 
ζχλνιν ηεο Ξξνζθνξάο,  

 λα δειψλεηαη έλα Κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ 
θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Κειψλ ηεο Έλσζεο (leader) 

λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ 
ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ΛΑΗ   

                                            

1
 Δθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ.  
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Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Ζ ππεχζπλε δήισζε ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο θαη ζα αθνξά ην λνκηθφ πξφζσπν. Δηδηθά φκσο γηα ηελ πεξίπησζε (3) 
αλσηέξσ (πνηληθέο θαηαδίθεο) ππεχζπλε δήισζε ζα ππνβάιιεηαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ απφ ηνλ 
πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη επί εηαηξηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη επί πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ απφ ηνλ ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο θαη ζα 
αθνξά ηνλ ίδην ηνλ δεινχληα. 

Δπί ελψζεσλ θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα 
ππνβάιινληαη γηα θάζε έλα κέινο ηνπο. 

Δπί ελψζεσλ θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα ππνβάιινληαη γηα θάζε 
έλα κέινο ηνπο.  

Πεκεηψλεηαη φηη, εάλ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, αλαπιεξψλεηαη κε έλνξθε δήισζή ηνπ κε αληίζηνηρν πεξηερφκελν, ή 
ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε δήισζε, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ 
Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. 

 

B.2.3 Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο 

Ν Κεηνδφηεο κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε νθείιεη λα θαηαζέζεη εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ ζα ηνπ ηαρζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα 
(10) εκεξψλ, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά.  

1. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζην νπνίν βεβαηψλεηαη ην επάγγεικα πνπ αζθεί ν 
κεηνδφηεο θαη ην νπνίν είλαη ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. Ρν πηζηνπνηεηηθφ 
απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο.  

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε 
απφθαζε πνπ έρεη δχλακε δεδηθαζκέλνπ γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 
1 ηνπ π.δ. 60/2007. Ρν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 

ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο. Ρν απφζπαζκα απηφ ζα αθνξά, επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηνλ 
πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη επί εηαηξηψλ 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη επί πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ ηνλ ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο. 

3. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηειεί ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε θαη, επί  λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζε εθθαζάξηζε, θαζψο θαη φηη δελ ηειεί ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  

4. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο 
εηζθνξψλ ζε νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  

5. Δπί Λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα 
ηε ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν 

Κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαζηηθνχ). 
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6. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηνλ ΦΞΑ. Ζ Δγγχεζε Ππκκεηνρήο έρεη ηε κνξθή εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο, είλαη ζχκθσλε κε ην πφδεηγκα Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο θαη εθδίδεηαη απφ 
ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα 

έθδνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Πε πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο έρεη δηαηππσζεί ζε άιιε, πιελ ηεο ειιεληθήο, γιψζζα, ζα ζπλνδεχεηαη 
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή.  

Πεκεηψλεηαη φηη, εάλ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ κεηνδφηε, αλαπιεξψλεηαη κε έλνξθε δήισζή ηνπ κε αληίζηνηρν πεξηερφκελν, θαη φηη επί 
κεηνδφηε πνπ είλαη έλσζε θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο ζα ππνβάιινληαη γηα θάζε έλα κέινο ηνπο, πιελ ηεο Δγγχεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο, πνπ 

ζα είλαη εληαία θαη ζα θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο πνπ επζχλνληαη 
αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 

B.2.4 Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

Ν ελδηαθεξφκελνο λα ζπκκεηάζρεη πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο εκπεηξίαο, 
ηερλνγλσζίαο, επάξθεηαο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη θχθινπ εξγαζηψλ, φπσο εηδηθφηεξα 

αλαθέξεηαη θαησηέξσ, θαη λα απνδείμεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ ππνβάιινληαο κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη επίζεο πην θάησ. Πε πεξίπησζε πνπ 
δελ ππνβιεζνχλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ή απφ ηα ππνβαιιφκελα δελ ηεθκεξηψλεηαη 

επαξθψο ε ζπλδξνκή ησλ ειάρηζηνλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε.  

 

1 Λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηελ 
αλάπηπμε ή/θαη εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ κίαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ, γηα θάζε κηα 
απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 
A.3  Αληηθείκελν Έξγνπ, ζε ΝΡΑ Α‟ Βαζκνχ (ζεκ. νπνηνδήπνηε ΝΡΑ Α‟ Βαζκνχ φπσο απηφο 
πθίζηαηαη  θαη ιεηηνπξγεί πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Ξξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο»). 

 
Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο 
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

 

1.1  - Ξίλαθα κε ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ηηο νπνίεο έρεη αλαπηχμεη ή/θαη εγθαηαζηήζεη θαη είλαη ζε 
ιεηηνπξγία θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζε ΝΡΑ Α‟ Βαζκνχ. 

  

Υο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο θάζε ιεηηνπξγηθήο 
πεξηνρήο, πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε, ή παξαζηαηηθά ηηκνιφγεζεο θαη πιεξσκήο απφ ηνλ ΝΡΑ Α‟ Βαζκνχ 
ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ηνλ ΝΡΑ Α‟ Βαζκνχ ή ζπκβφιαην ζπληήξεζεο ελ ηζρχ κε ηνλ ΝΡΑ Α‟ 
Βαζκνχ.  

 

Ν Ξίλαθαο έξγσλ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν πφδεηγκα: 
 
ΞΝΓΔΗΓΚΑ Ξίλαθα Έξγσλ 
 

Α/Α ΓΖΚΝΠ 
ΠΛΡΝΚΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΡΝ ΔΟΓΝ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ 
ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΔΟΓΝ 

ΞΟΝΫΞΝ-

ΙΝΓΗΠΚΝΠ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΞΝ ΑΦΝΟΑ 

ΠΡΝΗΣΔΗΝ 
ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ 

(ηχπνο & 
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εκεξνκελία) 

Νηθνλνκηθή 

Γηαρείξηζε 

Γηνηθεηηθή 
πνζηήξημε 

Κεηξψα 
Γηαρείξηζε 
Δζφδσλ 

 

          

 
 

2 Λα δηαζέηεη πξνζσπηθφ επαξθέο ζε πιήζνο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ Έξγνπ.  

Ππγθεθξηκέλα απαηηείηαη, θαη‟ ειάρηζηνλ λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζην πιαίζην ηεο Φάζεο Α - ΈΛΑΟΜΖ 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΛΔΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ 3,00 Αλζξσπνκήλεο θαη γηα ην δηάζηεκα ηεο θάζεο Β ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ, 
ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 2,00 Αλζξσπνκήλεο.  

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο 
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

 

2.1 Ξίλαθαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α 
Δηαηξεία (ζε πεξίπησζε 

Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο) 

Νλνκαηεπψλπκν Κέινπο 

Νκάδαο Έξγνπ 
Θέζε ζηελ Νκάδα Έξγνπ Αλζξσπνκήλεο 

     

     

     

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (2.1)   

  

2.2 Ξίλαθαο ησλ ζηειερψλ ησλ πεξγνιάβσλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
Νκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:  

Α/Α 
Δπσλπκία Δηαηξείαο 
πεξγνιάβνπ 

Νλνκαηεπψλπκν Κέινπο 
Νκάδαο Έξγνπ 

Θέζε ζηελ Νκάδα Έξγνπ Αλζξσπνκήλεο 

     

     

     

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (2.2)   

  

2.3 Ξίλαθαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα 
Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α Νλνκαηεπψλπκν Κέινπο Νκάδαο Έξγνπ Θέζε ζηελ Νκάδα Έξγνπ Αλζξσπνκήλεο 

    

    

    

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ (2.3)  

Ο ςποτήθιορ Ανάδοσορ, ζςμπληπυμαηικά με ηον ανυηέπυ Πίνακα, θα ππέπει να καηαθέζει 
δηλώζειρ ζςνεπγαζίαρ ηυν εξυηεπικών ζςνεπγαηών. 

2.4 Βηνγξαθηθά Πεκεηψκαηα ηεο Νκάδαο Έξγνπ (βι. Θεθάιαην C.2) 

3 Λα έρεη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ζε θάζε κία απφ ηηο ηξείο (3) ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 
κεγαιχηεξν απφ ην 250% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν 
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ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζα 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 250% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.  

3.1 Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο, ππνβάιιεη: 
- Ηζνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ σπήζευν, ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη 

ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ. 
ή 
- Γήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη 

ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ. 

4 Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ 
πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. 
 

Ξεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε πεξγνιάβν 

Δπσλπκία πεξγνιάβνπ 
Ζκεξνκελία Γήισζεο 

Ππλεξγαζίαο 

   

   

   

 

ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ 

1.  Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν δηεπθξηλίζεηο επί ησλ αλσηέξσ 
ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα ππνβάιεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

2.  Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθηφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη θάζε άιιν 
ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο επάξθεηάο ηνπ. 

3.  Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνηειεί Έλσζε / Θνηλνπξαμία: 

- ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη αλάινγα 
κε ηε θχζε ηνπο ρσξηζηά γηα θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο ή ζπγθεληξσηηθά γηα ηελ 
Έλσζε / Θνηλνπξαμία  

- επηηξέπεηαη ε κεξηθή θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ απφ ηα Κέιε ηεο, αξθεί φκσο ζπλνιηθά λα 

θαιχπηνληαη φιεο.  

4.  Αλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, θαηαζέηεη ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο 
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

5.  Δπηηξέπεηαη ε θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 1 θαη 2 αλσηέξσ, απφ ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 46 (παξάγξαθνο 3) ηνπ ΞΓ 60/2007.  Πηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε – εληφο 

ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο δέζκεπζεο ηνπ ηξίηνπ, φηη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππνςεθίνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 

6.  Πηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη 
ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
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B.2.5 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Ζ Ξξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε 
επξψ (€) πνζνζηφ 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.  

Ππγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο είλαη ρίιηα νθηαθφζηα εβδνκήληα 

ελληά Δπξψ, € 1.879. 

1. Νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ 
ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο 
ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΝΣ, θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην 

δηθαίσκα.  

2. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε άιιε, πιελ ηεο 
ειιεληθήο, γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο 

ζηελ ειιεληθή .  

3. Νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ππκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ην 
ππφδεηγκα C.1.1. 

4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε πεξίπησζε απφζπξζεο ηεο 
πξνζθνξάο θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, 
αξλεζεί λα ππνβάιεη ηελ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή λα ζπλάςεη ηε 

ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ ηαρζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 

5. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο έρεη δηάξθεηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηζρχνο 

ηεο Ξξνζθνξάο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ κελ Αλάδνρν κε ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο Δγγχεζεο 
Θαιήο Δθηέιεζεο, ζηνπο δε ινηπνχο πξνζθέξνληεο κε ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο ή, 
θαηά πεξίπησζε, ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο κε ηνλ Αλάδνρν.   

6. Πηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο ε Δγγχεζε Ππκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη φξν φηη απηή 
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Κειψλ ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο. 
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B.3 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ – ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

B.3.1 Ξξνζθνξά - Ρξφπνο πνβνιήο Ξξνζθνξψλ  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο θαη 
εγγπήζεσο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

Θάζε πξνζθέξσλ δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 
πεξηζζνηέξσλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ ίδην πξνζθέξνληα απνξξίπηνληαη φιεο. Όπνηνο ππνβάιεη 
πξνζθνξά αηνκηθψο δελ επηηξέπεηαη λα κεηέρεη ζε έλσζε πνπ ππνβάιεη πξνζθνξά θαη θαλείο δελ 

κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ελψζεηο πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξά. Όπνηνο ππνβάιεη 
πξνζθνξά, αηνκηθψο ή σο κέινο έλσζεο, δελ δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπεί άιινλ πξνζθέξνληα ή 
έλσζε θαη θαλείο δελ δηθαηνχηαη λα εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξνζθέξνληεο ή ελψζεηο 
πξνζθεξφλησλ. Ξαξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ νδεγεί ζε απφξξηςε φισλ ησλ θαηά παξάβαζε 

ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Σσξίο λα ζίγεηαη ην δηθαίσκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα 

ππνβάινπλ ελζηάζεηο, πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ επηθπιάμεηο, φξνπο ή αηξέζεηο ή απνθξνχνπλ 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Κε ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη ακάρεηα, φηη ν πξνζθέξσλ είλαη πιήξσο ελήκεξνο 

απφ θάζε πιεπξά ζρεηηθά κε φιεο γεληθά ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ 
θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ 

Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη θαη δελ έρεη θακία ζπλέπεηα ε απφζπξζή ηεο θαη 

θάζε ηξνπνπνίεζή ηεο. Πε πεξίπησζε απνζχξζεσο ηεο πξνζθνξάο θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ 
πξνζθέξνληνο ε Δγγχεζε Ππκκεηνρήο. Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο δίδνληαη 
κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη δελ επηηξέπεηαη ε 
απνθάιπςή ηεο, κέζσ ησλ ινηπψλ θαθέισλ ηεο πξνζθνξάο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, κέρξη 
ηελ απνζθξάγηζή ηεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο είλαη νπζηψδεηο θαη θάζε παξαβίαζή ηνπο νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο 
απαξάδεθηεο. 

Νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Ξξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε 
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

,Xξήζηνπ Παθάξε 15, ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖ, ΡΘ 66200 

Πε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ν θάθεινο ζα θέξεη επί πιένλ θαη ηελ εμήο έλδεημε: 
ΞΝΤΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΖΠ 12627/11-10-2010 «Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε 

θηζηακέλσλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη Δλνπνίεζε Γεδνκέλσλ Γήκνπ Ξξνζνηζάλεο». ΛΑ 
ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ ΑΞΝ ΑΙΙΝ ΞΟΝΠΥΞΝ». 

Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε 

ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ 
πξνεγνπκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.  
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Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία 
θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Ξξνζθνξάο ή 
γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. 

B.3.2 Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ  

Νη Ξξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Νη Ξξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο, δειαδή :  

Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη 

άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. Β.3.2.1. Ρα δηθαηνινγεηηθά 
ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη. 

Β. «Φάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. Β.3.2.2.  

Γ. «Φάθεινο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Νηθνλνκηθήο 
Ξξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. Β.3.2.3.  

 

Νη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

- έλα (1) πξσηφηππν  
- έλα (1) αληίγξαθν  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο.  

 

Ρερληθή Ξξνζθνξά:  
- έλα (1) πξσηφηππν  

- έλα (1) αληίγξαθν  
- έλα (1) πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κε επαλεγγξάςηκν κέζν (CD)  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο.  

 
Πεκείσζε: Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο λα έρεη 
κέγηζηεο δηαζηάζεηο πιάηνπο 60 εθαηνζηψλ θαη κήθνπο 80 εθαηνζηψλ. 

Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά:  
- έλα (1) πξσηφηππν  
- έλα (1) αληίγξαθν  

- έλα (1) πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κε επαλεγγξάςηκν κέζν (CD)  
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. 
 

 

Ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:  
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«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» 
ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

«Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε θηζηάκελσλ Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη 
ελνπνίεζε Γεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ «Ξξνζνηζάλεο», ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Θαιιηθξάηεο» 

Αξηζκφο Γηαθήξπμεο 12627/11-10-2010. 
AΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΓΖΚΝΠ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ : 03 /11 /2010 

 

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη 
ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. 

Γηα ηηο Δλψζεηο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο δηεχζπλζε θαη επσλπκία, θαζψο θαη ν αξηζκ. 
ηειεθψλνπ θαη θαμ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα 
επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.  

Νη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ Ρερληθή 

Ξξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Πε έλα απφ ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” θαη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν.  

Ξξνζθνξέο ελψζεσλ/θνηλνπξαμηψλ ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο/λνκίκνπο εθπξνζψπνπο 
ησλ κειψλ ηεο ή θνηλφ πιεξεμνχζην πνπ δηνξίδεηαη κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε 
πξσηφηππν καδί κε ηελ πξνζθνξά ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Ρν πεξηερφκελν ηνπ 
πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα άιια αληίηππα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ κε ην 

πξσηφηππν. 

Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά 
ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.  

Νη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη 
αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», «ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα», θιπ. 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, 

δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Ξξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Ξξνζθνξάο. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πξνζππνγξάθεη ην 

αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, 
ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο.  

Πε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Ξξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 

(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην 
Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

Κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή 
ηεο Ξξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Πηελ πεξίπησζε 

απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη 
αληηπξνζθνξά.  
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Νη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν 
πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή.  

B.3.2.1 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» 

Ν θάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη 
λα πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ 
Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο ηππηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

Γηαγσληζκφ θαη ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο:  

 Β.2.2 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο, 

 Β.2.6 Διάρηζηεο Ξξνυπνζέζεηο Ππκκεηνρήο  

 Β.2.7 Δγγχεζε Ππκκεηνρήο 

B.3.2.2 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

Ν θάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα 
παξαθάησ: 

1 Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο C.3 

2 

Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, ρσξίο ηηκέο 

 Ζ εκθάληζε ηηκήο/ ηηκψλ ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα απνηειεί ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

C.4 

 

Δπίζεο ν θάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πξέπεη λα πεξηέρεη: 

- νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Ξξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, αιιά 

θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ – ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή 
επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

Αλ ζηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ» ή έλαο αξηζκφο (πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ 
αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε) ηφηε ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξάβαηνο φξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.  

Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε 
αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Ξξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη 
ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Ξξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ 
απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ 
θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

 

Ρνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ησλ ΞΗΛΑΘΥΛ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ θαη ε 
παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη.  
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Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ζηνηρεία 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ.  

Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απαληεζεί νπνηνζδήπνηε φξνο ησλ ΞΗΛΑΘΥΛ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ, ηφηε ε 
απάληεζε ζεσξείηαη αξλεηηθή. 

B.3.2.3 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 

Ν θάθεινο «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα 

πεξηέρεη, ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (βι. C.4). 

B.3.2.4 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο» 

Ν θάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ», πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, πξέπεη λα πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Β.2.3 Γηθαηνινγεηηθά 
Θαηαθχξσζεο.  

B.3.3 Γηάξθεηα Ηζρχνο Ξξνζθνξψλ 

Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα δχν  (2) κήλεο απφ ηελ 
επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν 

ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ηεο Ξξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε δπν (2) κελψλ, νπφηε νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 

παξαηείλνπλ αληίζηνηρα ηελ ηζρχ ηεο εγγπήζεσο ζπκκεηνρήο ηνπο. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Κεηνδφηε κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 
ηεο ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 
θαηάζεζή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε Ξξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 

- έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε  

- θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο Ππκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

B.3.4 Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο  

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

Ζ πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη φκσο ζαθψο, ηφζν 
ζηελ Ρερληθή φζν θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί 

πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 
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B.3.5 Ρηκέο Ξξνζθνξψλ – Λφκηζκα 

Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν είδνο ζα εθθξάδνληαη ζε 

επξψ. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ, γηα παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ειεχζεξνπ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

Πε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα 
επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ ΦΞΑ. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΞΑ 
απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο 

Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ 
έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί 
επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Ξξνζθνξάο. 

Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε 
πξνζθεξφκελν είδνο, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε 
απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ξξνζθεξφκελν είδνο ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή 

Ξξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 

Ζ ηηκή ρσξίο ΦΞΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, 

ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο.  

Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
ζπκπιεξψζνπλ ηνπο ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ (βι. C.4). 

Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ 
δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα 
ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 
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B.4 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

B.4.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ 
θαη Θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

B.4.1.1 Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ - απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ζα ζπλεδξηάζεη δεκφζηα 
ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζηηο 03/11/2010 θαη απφ ψξα 10.00 π.κ έσο ψξα 11.00 π.κ, 
πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ελψπηφλ ηεο. Νη πξνζθνξέο πνπ 
παξαιακβάλνληαη πξσηνθνιινχληαη θαηά ηε ζεηξά παξαιαβήο ηνπο θαη παξαδίδεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα απφδεημε θαηαζέζεσο. Δάλ θαηά ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
ππάξρνπλ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο ελδηαθεξφκελνη γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο, 
πνπ πξνζήιζαλ πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο αιιά δελ θαηέζεζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ιφγσ 

ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζθεξφλησλ, ν ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη γηα φζν δηάζηεκα 
είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ απηψλ.  

Κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή, αθνχ πξνεγνπκέλσο παξαιάβεη απφ 

ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζεο πξνζθνξέο πεξηήιζαλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ηαρπδξνκηθά, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζή ηνπο κε βάζε ηε ζεηξά πξσηνθφιιεζεο. Θαηά ηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή πξφζσπα 

εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηνχο. 

Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο θαη αθνινχζσο νη Φάθεινη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο 
θαη Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο (πξσηφηππν) κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη ή, 

εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή ηερληθή δπλαηφηεηα, γίλεηαη δηάηξεζή ηνπ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή. 
Ρν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ απηψλ θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαη αλαθνηλψλεηαη 
εηο επήθνν ησλ παξηζηακέλσλ.  

Νη Φάθεινη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη 
εμσηεξηθά θαη ηνπνζεηνχληαη ζε λέν θάθειν, πνπ θπιάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή.  

Νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη πξνο ηνχην εθπξφζσπνί ηνπο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 

γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ.  

Αθνινχζσο ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο 
Ξξνζθνξψλ αμηνινγεί ηα Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζηε 

Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. Ζ απνδνρή ή 
απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο πνπ γλσζηνπνηείηαη 
ζηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε πξφζθνξν κέζν. Νη Φάθεινη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε Δγγχεζεο 

Ππκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη.  

Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ απνζθξαγίδεη 
ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπο Φαθέινπο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ησλ πξνζθνξψλ πνπ δελ 

απνξξίθζεθαλ. Πηε ζπλεδξίαζε απηή θαινχληαη έγθαηξα θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν λα 
παξαζηνχλ νη πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ ε πξνζθνξά δελ απνξξίθζεθε, απηνπξνζψπσο ή κε 
εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Ρν πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ απηψλ (πξσηφηππν) 
κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη ή, εθφζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή ηερληθή δπλαηφηεηα, γίλεηαη δηάηξεζή 

ηνπ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή, θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαη αλαθνηλψλεηαη εηο 
επήθνν ησλ παξηζηακέλσλ.  
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Αθνινχζσο ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο 
Ξξνζθνξψλ αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

απνδνρή ή απφξξηςε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζηνλ αλαδεηθλπφκελν κεηνδφηε ή, αλ ε πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε θξίλεηαη 
αηηηνινγεκέλα σο κε ζπκθέξνπζα, ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο 

επαλάιεςή ηνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο 
Ξξνζθνξψλ θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο ησλ απνδεθηψλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά κεηνδνζίαο κε βάζε ην Ππλνιηθφ Ππγθξηηηθφ Θφζηνο Ξξνζθνξάο.  

Πεκεηψλεηαη φηη αλαθνξηθά κε ηα κέζα (cds) πνπ πεξηέρνπλ ηα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ 

Ξξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ειέγρεη θαη‟ αξρήλ ην θαηά πφζνλ είλαη αλαγλψζηκα θαη κε επαλεγγξάςηκα 
θαη ζεκεηψλεη νπνηαδήπνηε άιιε παξάιεηςε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ 
παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε θάπνην κέζν (cd) απηφ επηζηξέθεηαη ζηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη λέν, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

B.4.1.2 Θξηηήξην Αλάζεζεο - Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί ζε εθείλνλ πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, κεηά απφ έιεγρν ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ην Ππλνιηθφ Ππγθξηηηθφ 
Θφζηνο Ξξνζθνξάο, φπσο απηφ ζα πξνθχπηεη απφ ηνλ Φάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζθνξά ζα θξηζεί απνδεθηή θαηά ηα ινηπά.  

 

Γηα ηελ επηινγή ηεο Ξξνζθνξάο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζα πξνβεί ζηα 

παξαθάησ: 

- Αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ (εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 
Β.2.2 θαη Β.2.6 ηεο Γηαθήξπμεο) 

- Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε 
πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

- Θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά αχμνπζα ζεηξά κε βάζε ην ζπλνιηθφ Ππγθξηηηθφ Θφζηνο ηεο 

Ξξνζθνξάο  

 

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Ξξνζθνξά κε ην ρακειφηεξν Ππγθξηηηθφ Θφζηνο. 

 

Πε θάζε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθά ζηα 
νπνία ηεθκεξηψλεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηα νπνία παξαδίδεη ζην 

αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε δχν (2) αληίηππα. 

B.4.1.3 Αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ  

Ζ Αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο C.3. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί ην θαηά πφζνλ νη Ξξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο. 
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B.4.1.4 Γηακφξθσζε ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο Ξξνζθνξάο 

Ρν ζπγθξηηηθφ θφζηνο Θ θάζε Ξξνζθνξάο πεξηιακβάλεη:  

- ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ην Έξγν, ρσξίο ΦΞΑ (βι. C.4.2 Ππγθεληξσηηθφο Ξίλαθαο 
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο Έξγνπ)  

φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ.  

 

B.4.2 Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

Ζ απφξξηςε Ξξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο 
απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

1. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. Β.2.1 

2. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηεο παξ. 
Β.2.2.  

3. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηεο παξ. 

Β.2.3.  

4. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 
ηεο παξ. Β.2.6. 

5. Ξξνζθνξά ε νπνία δελ πιεξνί ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ησλ Ξηλάθσλ Ππκκφξθσζεο ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο C.3. 

6. Σξφλνο ηζρχνο Ξξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 

7. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε 
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

8. Ξξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

9. Ξξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

10. Ξξνζθνξά ε νπνία εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ θφζηνπο ζε είδνο, 

πξντφλ ή ππεξεζία (εθηφο εάλ ξεηά απαηηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε), ή ζε κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν 
ζε άιιν κέξνο πιελ ησλ αληηηχπσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. 

11. Ξξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ Ξηλάθσλ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ρσξίο 

ηηκέο θαη ησλ αληηζηνίρσλ Ξηλάθσλ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο κε ηηκέο. 

12. Ξξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ  

13.  Ξξνζθνξά ζηελ νπνία ε αμία ησλ πξντφλησλ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ παξέρνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν A.3.1.2.5, μεπεξλά ην 10% ηεο ζπλνιηθήο πξνζθεξφκελεο ηηκήο. 

Αζπλήζηζηα Σακειή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ Ξ.Γ 
60/2007. 
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B.4.3 Δλζηάζεηο 

Υο πξνο ηηο ελζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ εθαξκνγή έρεη ην 

άξζξν 20 ηνπ π.δ. 28/1980. 

B.4.4 Απνηειέζκαηα – Θαηαθχξσζε - Καηαίσζε Γηαγσληζκνχ 

Ζ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ κεηνδφηε ή, αλ ε πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε θξίλεηαη σο κε ζπκθέξνπζα, ηε 
καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ή ρσξίο επαλάιεςή ηνπ. 

Πε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη θιήξσζε παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ εθείλσλ πνπ 
ηηο ππέβαιιαλ.  

Δπίζεο, ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη κε ή ρσξίο επαλάιεςε ηνπ, ηνλ 
Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

(i)  γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο,  

(ii)  εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  

(iii)   εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

(iv)   εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν 

Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, άιισο παξαηηνχληαη απηήο. 

Δθφζνλ ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε, αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζε ηεο απηή 
ζηνλ κεηνδφηε θαη ηνλ θαιεί, εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) 

εκεξψλ, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα Γηθαηνινγεηηθά 
Θαηαθχξσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν B.2.3. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ή δελ 
πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα φια ηα Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθχξσζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ θάζε 

δηθαίσκά ηνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ, θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε 
Δγγχεζε Ππκκεηνρήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε ζηνλ επφκελν 
θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν αλαθνηλψλεη ηελ θαηαθχξσζε θαη αθνινπζεί ηελ 

ίδηα αλσηέξσ δηαδηθαζία.  
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B.5 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ 

B.5.1 Θαηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα Πχκβαζεο – Δγγπήζεηο 

1. Κεηαμχ ηεο Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί έγγξαθε Πχκβαζε. 

2. Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ Πχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε 

δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

3. Ζ Πχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ 

κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Ρν θείκελν ηεο 
Πχκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. 
Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε Πχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε 
πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά, ε Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Νηθνλνκηθή ηνπ 
Ξξνζθνξά θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. 

4. Ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Πχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο Πχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηφ 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 

5. Ζ αλσηέξσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (βι. C.1.2). 

6. Ζ Δγγχεζε Θαιήο Δθηέιεζεο Πχκβαζεο θαη ε Δγγχεζε Ξξνθαηαβνιήο (εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο) επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο θαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Ιεηηνπξγίαο.  

7. Δάλ κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε εμνπιηζκνχ/έηνηκνπ 
ινγηζκηθνχ, ζηα πιαίζηα ηεο πξφηαζεο επηθαηξνπνίεζεο, έρνπλ αλαθνηλσζεί λεψηεξα κνληέια/ 

εθδφζεηο, απνδεδεηγκέλα ηζρπξφηεξα θαη θαιχηεξα απφ εθείλα πνπ πξνζθέξζεθαλ θαη 
αμηνινγήζεθαλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα 
απνδερζεί, λα ηα πξνκεζεχζεη αληί ησλ πξνζθεξζέλησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ επέξρεηαη 

νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

8. Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 
κεξψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ 

ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην δηαγσληζκφ. 

B.5.2 Ρξφπνο Ξιεξσκήο – Θξαηήζεηο  

Πηελ Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο θάησζη ηξφπνπο πιεξσκήο: 

1.  α) Ξνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ παξαιαβή ηεο θάζεο Φάζε 
Α.1: Δμεηδίθεπζε Απαηηήζεσλ θαη Θαηαγξαθή θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο θαη Ξξνεηνηκαζία 
Κεηάπησζεο – Ξαξακεηξνπνίεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ – Ξξνζαξκνγή Ξιεξνθνξηαθνχ  
Ππζηήκαηνο 
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β) Ξνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ηελ παξαιαβή ηεο Φάζεο Α 
Έλαξμε Ιεηηνπξγίαο λένπ Νξγαληζκνχ 

γ) Ρν ππφινηπν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ  

2.  α) Ξνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ παξαιαβή ησλ θάζεσλ 
Φάζε Α.1: Δμεηδίθεπζε Απαηηήζεσλ θαη Θαηαγξαθή θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο θαη Ξξνεηνηκαζία 
Κεηάπησζεο – Ξαξακεηξνπνίεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ – Ξξνζαξκνγή Ξιεξνθνξηαθνχ  
Ππζηήκαηνο 

β) Ρν ππφινηπν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ζηελ Ξξνζθνξά δελ δειψλεηαη ν έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο πιεξσκήο, 

ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ ζα επηιέμεη απφ ηνπο 
αλσηέξσ ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε 
άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Νη αλσηέξσ ηξφπνη πιεξσκήο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πχκβαζεο, κε βάζε ηα νξφζεκα ηνπ Έξγνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 
εθάζηνηε πιεξσκή δελ ζα ππεξβαίλεη ην Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα έρεη παξαιεθζεί. 

 

B.5.3 Δθηεισληζκφο - Φφξνη - Γαζκνί  

Νη δαζκνί, θφξνη θαη ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

B.5.4 Ξνηληθέο Οήηξεο – Δθπηψζεηο 

Ζ παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ.  

Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο Φάζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ 
ππέξβαζε ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη 
θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

1. Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ 
ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή 
ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο: 

 πνζνζηφ 0,2% επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαδνηέσλ πνπ θαζπζηεξνχλ, εθφζνλ 
απηά είλαη δηαθξηηά θνζηνινγεκέλα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

 Ξνζνζηφ 2% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ γηα  ηελ θαζπζηέξεζε ησλ 
παξαδνηένπ 1 θαη 9, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν A.3.3.1 θαη A.3.3.1.4 

αληίζηνηρα.  

 πνζνζηφ 0,02% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 
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Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ αιιά είλαη αδχλαηνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ Γήκν 
ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο κεηαγελέζηεξεο παξάδνζεο απαξαίηεηνπ γηα ηε 
ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ. 

2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη 
ζηελ παξάγξαθν A.4.3.1 Ρήξεζε Δγγπεκέλνπ Δπηπέδνπ πεξεζηψλ - Οήηξεο 

3. Νη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη 
ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή  έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή 
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο 
Πχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

5. Νη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε Πχκβαζε 
(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

6. Νη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε 

ππέξβαζεο ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ή κε νινθιήξσζεο θάζεσλ ή κε παξάδνζεο 
παξαδνηέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

7. Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε Πχκβαζε, ζα επηβάιινληαη κε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ ηελ Δγγχεζε Θαιήο 

Δθηέιεζεο. Ρν εηζπξαρζέλ πξντφλ ησλ ξεηξψλ ελέρεη λνκηθή απηνηέιεηα θαη δελ ζπκςεθίδεηαη 
κε ην πξντφλ απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο γηα άιιε 
ζπκβαηηθή αηηία. 

8. Κε ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο κφλν αλ ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή 
πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ 

επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί.  

9. Πε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηα κέιε ηεο Έλσζεο, ηα 

νπνία ζπκθσλείηαη λα επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. Νη σο άλσ πνηληθέο ξήηξεο 
επηβάιινληαη ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο.  

10. Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 

λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ 
ηίκεκα. 

 

B.5.5 πνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

1. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο θαη εληφο πέληε εκεξψλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα ελεξγεηψλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πνπ ζα εμεηδηθεχεη αλά θάζε ηηο επί κέξνπο 
ελέξγεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ πξνθχπηνπλ 

αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο εηζεγήζεηο 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή , ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο απνξξίπηεη. 
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2. Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή , ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 
ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Έξγν 
(ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ. 

4. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα 
αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο 
απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

5. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ, 

επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ 
απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο 

θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή 
ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή  δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ 

Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο 
εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ 
αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ 
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε.  

6. Πε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ 

ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ 
λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο, κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη 
πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

7. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

8. Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη 

ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, νχηε λα 
ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Πε πεξίπησζε 

εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. Πε θακία δε αλάινγε 
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 
ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φισ ή 
ελ κέξεη ζε Ρξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο 
ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη θαηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο εθρψξεζεο ή θαη κεηαγελέζηεξα απηήο ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ην 
εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ 
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ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, 
ζπκβηβαζκφο κε ηνλ αλάδνρν θιπ.) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο 
εθδνρέσο Ρξάπεδαο. 

9. Ν Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο Πχκβαζεο ή ηεο Γηαθήξπμεο ή 
ηεο Ξξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή θαη ην 
Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε 
εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο Πχκβαζεο. 

10. Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

11. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεη ην ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αξρήο 
Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα.  

12. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή 
απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 

13. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 
Θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ 

πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο 
εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

14.  Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 
ηεο Πχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα 

ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο. 

15. Πε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε Πχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 
ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε 
δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 
κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε 

ζπλέρηζε ή φρη ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή 
ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ 
ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Ξξνθαηαβνιήο θαη Θαιήο Δθηέιεζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηε Πχκβαζε. 
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16. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο έρεη πξνζθέξεη λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο 
παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ινγηζκηθνχ ζαλ μερσξηζηφ πξντφλ/ππεξεζία κε αμία, 

ππνρξενχηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ θαη ζε θάζε αλαλέσζε ηνπ 
λα πξνζθνκίδεη επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή, φηη έρεη πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα 
θαιχςεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνο ηνλ Φνξέα φζνλ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ 
ινγηζκηθνχ κε λέεο εθδφζεηο. 

17.  Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 
ηνπο Θαλνληζκνχο ΔΘ 1083/2006 θαη ΔΘ 1828/2006 (ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά: ζήκαλζε 
ρψξσλ πινπνίεζεο έξγσλ/ παξαδνηέσλ/ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ/ ρψξσλ εθπαίδεπζεο/ 
εμνπιηζκνχ/ ινγηζκηθνχ/ ηζηνζειίδσλ, ελεκέξσζε Φνξέα θαη εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ 
ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθπαίδεπζεο). 

18. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο ζηα πιαίζηα 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

 

B.5.6 πεξγνιαβίεο 

Πε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 
ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ Ξξνζθνξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα 

ζπλερίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ λέν ζπλεξγάηε / ππεξγνιάβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά 
λένπο ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, κεηά απφ 
πξνεγνχκελε ζχκθσλε γξαπηή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Πε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν 
Αλάδνρνο. 

 

B.5.7 Δκπηζηεπηηθφηεηα 

Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη 
ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, 

νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ 
γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Δηδηθφηεξα:  

1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίζεη αζθαιέο πιεξνθνξηθφ πεξηβάιινλ ψζηε νπδείο ηξίηνο 

πξνο ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ – ππεξθείκελνο ή ππνθείκελνο απηνχ - λα κπνξεί λα έρεη 
πξφζβαζε ζην δίθηπν πιεξνθνξηψλ ηνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε δηθή ηνπ έγθξηζε.  

2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα σο πξνο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Υο εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζηνπο ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ 
έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο εκπηζηεπηηθά. Ζ ηήξεζε εκπηζηεπηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 
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θαη πξέπεη λα είλαη εθάκηιιε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ ηεξεί ν Αλάδνρνο γηα ηνλ δηθφ ηνπ 
Νξγαληζκφ θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα.  

3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εκπινθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηα 
ζπκθέξνληα ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα παξαδψζεη κε ηε ιήμε ηεο Πχκβαζεο φια ηα 
ζηνηρεία, έγγξαθα θιπ. πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη αθνξνχλ ζηνλ ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, λα ηεξεί κηα πιήξε ζεηξά ησλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη ηνπ ινηπνχ πιηθνχ πνπ αθνξά 
ζηελ πινπνίεζε θαη δηνίθεζε ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζην 
πιαίζην ηνπ Έξγνπ απφ απηφλ. Ρα αξρεία απηά πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαρσξίζηκα απφ άιια 
αξρεία ηνπ Αλαδφρνπ πνπ δελ αθνξνχλ ην Έξγν. 

4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ην απφξξεην θαη ηα αξρεία πνπ αθνξνχλ ζε 
πξνζσπηθά δεδνκέλα αηφκσλ θαη πνπ ηπρφλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε θαη 
παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ, λα επηηξέπεη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζηα άηνκα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα δηελεξγνχλ, 
θαηφπηλ έγγξαθεο αηηήζεσο, ειέγρνπο ησλ ηεξνχκελσλ αξρείσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε 
δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε. 

5. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη θαη νη 
ππάιιεινη/ ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνη ηνπ γλσξίδνπλ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ 
ππνρξεψζεηο. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηελ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ερεκχζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα 
θαηαβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ηε 
Πχκβαζε. Δπίζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν 

ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ δεκίαο.  

6. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δεζκεχεηαη λα ηεξεί εκπηζηεπηηθά γηα δχν (2) έηε ηα ζηνηρεία πνπ 
ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηεο απφ ηνλ Αλάδνρν εάλ αθνξνχλ ζε ηερληθά ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαη 

ηερλνγλσζία ή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εθφζνλ απηά θέξνπλ ηελ έλδεημε 
«εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν». Πε θακία πεξίπησζε ε εκπηζηεπηηθφηεηα δελ δεζκεχεη ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηηο αξρέο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

7. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα αίξεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε εθθξεκνχο δίθεο, έλζηαζεο, δηαηηεζίαο, 
ζην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν θαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηεο απφ ηα κέξε, ηνπο δηθαζηηθνχο 
παξαζηάηεο θαζψο θαη ηνπο δηθαζηέο ηεο δηαηηεζίαο. 

 

B.5.8 Ξλεπκαηηθά δηθαηψκαηα  

Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην Έξγν, o 

πεγαίνο θψδηθαο (source code) θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ, φπνπ επηηξέπεηαη θαη δελ απνηειεί απιψο 
παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα 
αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξίδνληαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχνληαη (φρη 
εκπνξηθά), εθηφο θαη αλ ήδε πξνυπάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.  

Ρα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 

παξαδνζνχλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ θαζ‟ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο 
Πχκβαζεο. Πε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / 

δηαρείξηζή ηνπο. 
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Κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κεηαβηβάδνληαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν απηνδίθαηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νη νπνίνη ζα είλαη πιένλ νη απνθιεηζηηθνί 

δηθαηνχρνη επί ηνπ Έξγνπ θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, ελδεηθηηθά θαη 
φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξνκέλσλ ηεο εμνπζίαο νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο αλαπαξαγσγήο ηνπ 
ινγηζκηθνχ κε θάζε κέζν θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηελ εμνπζία θφξησζεο, εκθάληζεο ζηελ 

νζφλε, εθηέιεζεο κεηαβίβαζεο, αληηγξαθήο, απνζήθεπζεο αιιά θαη ηξνπνπνίεζεο ρσξίο άδεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε παξέρεηαη αλέθθιεηα δηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ρν 
έγγξαθν ηεο άλσ νξηζηηθήο παξαιαβήο ζεσξείηαη φηη απνηειεί ην απαηηνχκελν έγγξαθν απφ ηηο 
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2121/1993 „πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο‟ γηα λα είλαη ηζρπξή ε κεηαβίβαζε. 

 

B.5.9 Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία 

Ν Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα 
ππνγξαθεί.  

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.  

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 
πξνβιεθζεί ζηε Πχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη 
ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα 
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 
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C  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ  

C.1 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ 

C.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 

ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Ξξνο: Ρνλ Γήκν ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ 

–…, …, ΡΘ … , … 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, 
ππέξ  

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΡΘ ………..,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ)….…………. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) 
……………….. ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ) 
..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 
απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη 
σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. } 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 
ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ.         

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 
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C.1.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο Πχκβαζεο 

 

ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Ξξνο: Ρνλ ΓΖΚΝ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ 

 –…, …, ΡΘ …, … 

 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, 
ππέξ  

 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο ……. Ρ.Θ. ………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο},  

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά 
ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) …………. κε αληηθείκελν 
(ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) …….………..…… ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε 
δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 
ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην Ρέινο 
ραξηνζήκνπ. 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 
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C.1.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ξξνθαηαβνιήο 

ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Ξξνο: Ρνλ Γήκν ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ 

 –…, …, ΡΘ …,   

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο 
ππέξ  

 

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………………. Νδφο …………………. Αξηζκφο ……. Ρ.Θ. ………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο.} 

γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ …% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, επξψ 
………… ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε αξηζκφ...................θαη ηε Γηαθήξπμή ζαο κε αξηζκφ………., ζην πιαίζην ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) …………. γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
(ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) ……… ……… ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε 
δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΞΑ) ..................................., θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ (ζπκπιεξψλεηε ην 
πνζφ ην νπνίν θαιχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε εγγπεηηθή επηζηνιή) ......................... πιένλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο 
πνπ ζα θαηαινγηζζνχλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξίαο …………… ή, ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ Δηαηξηψλ ηεο 
Έλσζεο ……………… ή Θνηλνπξαμίαο ……………, ππέξ ηεο νπνίαο εγγπφκαζηε ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή 
καο. 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 
ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 

 

 (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 
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C.1.4 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Ιεηηνπξγίαο 

 

ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Ξξνο: ΦΝΟΔΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξ. ............... γηα επξψ....................... 

 

Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, 
ππέξ  

{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο ……. Ρ.Θ. ………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο},  

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ 
……… πνπ αθνξά ………………. ζπλνιηθήο αμίαο ……………………. ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ ……………. Γηαθήξπμε ηεο ΘηΞ 
Α.Δ. 

Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, 
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 
ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ.  

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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C.2 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑΡΝΠ 

 

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 

 

ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

Δπψλπκν:  Όλνκα:  

 

Ξαηξψλπκν:  Κεηξψλπκν:  

 

Ζκεξνκελία 
Γέλλεζεο: 

__ /__ / ____ Ρφπνο Γέλλεζεο:  

 

Ρειέθσλν:  E-mail:  

Fax:    

    

Γηεχζπλζε Θαηνηθίαο:    

    

    

 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ  

Όλνκα Ηδξχκαηνο Ρίηινο Ξηπρίνπ Δηδηθφηεηα 

Ζκεξνκελία 

Απφθηεζεο 
Ξηπρίνπ 
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ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 

Έξγν Δξγνδφηεο Θέζε
2
 θαη Θαζήθνληα ζην Έξγν  

Απαζρφιεζε ζην Έξγν 

 

Φάζε 

Έξγνπ 

Ξεξίνδνο 

(απφ - έσο) Α/Κ 

 

 

  

 

 

 __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

    __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

    __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

                                            

2
  Υο ΘΔΠΔΗΠ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : manager, senior consultant, consultant, business expert θιπ. 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη 

εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

 

Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ 76 - 91 

 

C.3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκπιεξψλεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφιπηε 

επζχλε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Α/Α ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

1. Αληηθείκελν Έξγνπ  

Ππκκφξθσζε κε ηηο  § A.1 & A.3 ηεο δηαθήξπμεο 

ΛΑΗ  

2. Γεληθέο Απαηηήζεηο  εθαξκνγψλ αλά ιεηηνπξγηθή πεξηνρή :  ΛΑΗ  

2.1 Πρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο ησλ Ιεηηνπξγηθψλ Ξεξηνρσλ :  

 Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο  

 Κεηξψσλ 

 Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

 Γηαρείξηζεο Δζφδσλ 

 Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηηο §  A.3, A.3.1.2 A.3.1.2.1, A.3.1.2.2,  A.3.1.2.3 

 

ΛΑΗ  

3.  Άιιεο Απαηηήζεηο 

Ππκκφξθσζε κε ηηο  § A.3.1.2.4, A.3.1.2.5, A.3.1.2.7 

ΛΑΗ  

3. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα –web services 

Ππκκφξθσζε κε ηηο  § A.3.1.2.6 & A.3.1.2.2  

ΛΑΗ  

4. Φάζεηο ινπνίεζεο έξγνπ – παξαδνηέα  

Ππκκφξθσζε κε ηελ § A.3.3 

ΛΑΗ  

5. Κεζνδνινγία πινπνίεζεο  

Ππκκφξθσζε κε ηελ § A.4 

ΛΑΗ  

6.  πεξεζίεο Ππληήξεζεο  

Ππκκφξθσζε κε ηελ § A.4.3 

ΛΑΗ  

7 Ρφπνο πινπνίεζεο –παξάδνζεο έξγνπ  

Ππκκφξθσζε κε ηελ § A.4.2 

ΛΑΗ  
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C.4 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

C.4.1 πεξεζίεο 

 

C.4.1.1 πνέξγν 1 - πεξεζίεο (αλάιπζεο απαηηήζεσλ, πξνεηνηκαζία κεηάπησζεο, πξνζαξκνγή εθαξκνγψλ, 
κεηάπησζε, παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θιπ.)  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Αλζξσπνκήλεο ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 
ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ  
ΚΔ ΦΞΑ [€] ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΠΛΝΙΝ 

       

       

       

ΠΛΝΙΝ      

C.4.1.2 πνέξγν 1 - Άιιεο δαπάλεο 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 
ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ  
ΚΔ ΦΞΑ [€] ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΠΛΝΙΝ 

       

       

       

ΠΛΝΙΝ    
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C.4.1.3 πνέξγν 2 - Δμνπιηζκφο 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 
[€] 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

        

        

        

    ΠΛΝΙΝ    

 

C.4.1.4 πνέξγν 2 - Ινγηζκηθφ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 
[€] 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

        

        

        

    ΠΛΝΙΝ    

 



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

 

Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ             79 - 91 

 

C.4.1.5 πνέξγν 2 - Ινγηζκηθφ Ππζηήκαηνο  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΞΝΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 
[€] 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

        

        

        

    ΠΛΝΙΝ    

 

 

C.4.1.6 πνέξγν 2 - Άιιεο δαπάλεο 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 
ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ  
ΚΔ ΦΞΑ [€] ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ ΠΛΝΙΝ 

       

       

       

ΠΛΝΙΝ    
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C.4.2 Ππγθεληξσηηθφο Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο Έξγνπ 

Α/Α ΞΝΔΟΓΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 
ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΝ 
ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1 
ΞΝΔΟΓΝ 1 – 
ΞΝΔΟΓΝ 1 –
C.4.1.1 

    

2 
ΞΝΔΟΓΝ 1 –
C.4.1.2 

    

3 
ΞΝΔΟΓΝ 2 –
C.4.1.3 

    

4 
ΞΝΔΟΓΝ 2 –
C.4.1.4 

    

5 
ΞΝΔΟΓΝ 2 –
C.4.1.5 

    

6 
ΞΝΔΟΓΝ 2 –
C.4.1.6 

    

 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ    

 

 

C.4.2.1 Ξίλαθαο Θαηαλνκήο Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ Έξγνπ αλά θνξέα ζπκκεηνρήο ζην ππνςήθην ζρήκα 

 

Α/Α Φνξείο πνςεθίνπ Πρήκαηνο 
Ξνζνζηφ αλαινγνχληνο νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 

πνςήθηνο Αλάδνρνο/Κέιε πνςήθηαο Έλσζεο-Θνηλνπξαμίαο 

1   

2   

πεξγνιάβνη/Δμσηεξηθνί Ππλεξγάηεο 
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3   

4   

 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 100% 

 

 

C.5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ : ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΑΞΝΡΞΩΠΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΡΑ ΞΝ 

ΠΓΣΩΛΔΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΛΔΝ ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΔΗΝ ΓΖΚΝ 

 

Θαπνδηζηξηαθφο 
– Έδξα  

ΘΑΞ-ΓΖΚΝΠ 1 ΘΑΞ-ΓΖΚΝΠ 1 
ΘΑΞ-

ΓΖΚΝΠ 1 
ΘΑΞ-ΓΖΚΝΠ 

2 
ΘΑΞ-ΓΖΚΝΠ 

3 
ΘΑΞ-ΓΖΚΝΠ 4 ΘΑΞ-ΓΖΚΝΠ 5 

Νλνκαζία Λένπ 
Θαιιηθξάηεηνπ 

ΘΑΙ-ΓΖΚΝΠ 1 
ΔΓΟΑ 

ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΔΗΝ 
     

Δμνπιηζκφο 

Αξηζκφο Servers 
(ζπκπιεξψλεηαη 
θαη'  εθηίκεζε ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 
ησλ Servers ηνπ 

Γήκνπ) 

      

Αξηζκφο 
Ξξνζσπηθψλ 
πνινγηζηψλ  

(ζπκπιεξψλεηαη 
θαη'  εθηίκεζε ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 
ησλ Ξξνζσπηθψλ 
πνινγηζηψλ ηνπ 

Γήκνπ) 
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Αξηζκφο Δθηππσηψλ 
(ζπκπιεξψλεηαη 
θαη'  εθηίκεζε ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο 
ησλ εθηππσηψλ ηνπ 

Γήκνπ) 

      

Γηνηθεηηθέο 
Δθαξκνγέο 

Ξξσηφθνιιν 
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

      

Αξηζκφο Σξεζηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
ηελ εθαξκνγή  

      

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
      

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

      

Γηαρείξηζε 
Δγγξάθσλ  

(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο  θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

            

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
            

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 
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(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 

Δηαηξεία 

ζπληήξεζεο 
            

Γεκνηνιφγην  
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

      

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
      

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
      

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

      

Κεηξψν Αξξέλσλ  
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

      

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
      

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
      

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 
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Ιεμηαξρείν  
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

       

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
       

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
       

Δηαηξεία 

ζπληήξεζεο 
       

           

Νηθνλνκηθέο 
Δθαξκνγέο, 

άιιεο ζρεηηθέο 
Δθαξκνγέο 

Νηθνλνκηθή 
Γηαρείξηζε 

(Γεληθή/Αλαιπηηθή 
Ινγηζηηθή, Ινγηζηηθή 

ΝΡΑ, Γηαρείξηζε 
Απνζεθψλ, 

Γηαρείξηζε Ξαγίσλ, 

Γηαρείξηζε 
Σξενγξάθσλ)  

(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

       

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
       



Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ην Έξγν  “Ιεηηνπξγηθή Δλνπνίεζε πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΡΞΔ θαη εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο»” 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

 

Γήκνο ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ             85 - 91 

 

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
       

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

       

Γξαθείν Θίλεζεο 
Νρεκάησλ   

(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

            

Αξηζκφο Σξεζηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
ηελ εθαξκνγή  

            

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
            

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

            

Γηαρείξηζε έξγσλ 
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

      

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
      

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
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Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

      

Κηζζνδνζία 
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

      

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
      

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 

      

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

      

Γηαρείξηζε 
Ξξνζσπηθνχ 

(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

      

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
      

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
      

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 
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Γνξπθνξηθέο 
Δθαξκνγέο 

Δζφδσλ 

ΡΑΞ 

(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

      

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
      

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
      

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

      

ΘΝΘ 
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

      

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
      

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
      

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

      

Ύδξεπζεο/ 
Απνρέηεπζε 

(ζπκπιεξψλεηαη ν 
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θαηαζθεπαζηήο θαη 
ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
        

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
        

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

        

Φφξνο 
παξεπηδεκνχλησλ 
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

       

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
       

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
       

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

       

Δηζθνξά Γεο ζε 
Σξήκα 

(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
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Δθαξκνγήο) 

Αξηζκφο Σξεζηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
ηελ εθαξκνγή  

        

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
        

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

        

Άδεηεο 
Θαηαζηεκάησλ 

(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

        

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
        

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
        

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

        

Θνηκεηήξηα 

(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

        

Αξηζκφο Σξεζηψλ         
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πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
ηελ εθαξκνγή  

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
         

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

         

Βνζθή / άξδεπζε 
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
θαηαζθεπαζηήο θαη 

ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

        

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
        

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
        

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

        

Ινηπά Ρέιε 
(Γηαρείξηζε 

Θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ, Γηαθήκηζεο, 
Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο  ΝΡΑ 
(κηζζψκαηα), 

Ιατθψλ Αγνξψλ θαη 
Ρξαπεδνθαζηζκάησλ, 

Πθαγεία) 
(ζπκπιεξψλεηαη ν 
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θαηαζθεπαζηήο θαη 
ε έθδνζε ηεο 
Δθαξκνγήο) 

Αξηζκφο Σξεζηψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εθαξκνγή  
         

Πχκβαζε 
ζπληήξεζεο ελ ηζρχ 

(ΛΑΗ - ΝΣΗ) 
         

Δηαηξεία 
ζπληήξεζεο 

         

                

 

 

 


