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               Μέτρο 4.2 :  «Ανάπτυξη υποδοµών ∆ικτύων Τοπικής πρόσβασης» 

Κατηγορία πράξεων 3η :  «Προώθηση της Ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών» 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 192 

 
Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: 
 

" ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ" 
 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα  

20/08/2009 ΠΕΜΠΤΗ 9:00  
∆ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου 

 
Απόφαση ένταξης : 151.985/ΨΣ3510-Β  10/3/2009  Κωδικός ΟΠΣ: 131915 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 435.064,00€ (365.600,00€ χωρίς ΦΠΑ) 
Κωδικός CPV: 72262000-9, 32522000-8. 
Χρονική διάρκεια του Έργου: 4 µήνες 

Αρ. µελέτης 19/2009 
 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί βάσει του Π.∆. 60/2007 και  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

 
 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για 
δηµοσίευση στο Τεύχος ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για 
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για 
δηµοσίευση στις Ελληνικές Εφηµερίδες 
 

10/07/2009 09/07/2009 10/07/2009 

    

  

    

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Περιφέρεια Αττικής 
∆ήµος Χαλανδρίου 
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου 
Χαλάνδρι, 152-33 

Χαλάνδρι  6/  7/2009 

Αρ. Πρ.: 11625 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Α.1  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ∆ήµος Χαλανδρίου 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  "∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ WI-FI ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ" 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ήµος Χαλανδρίου  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό 
των ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (435.064,00€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%  
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ 365.600,00 €) 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  
Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% 
από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  

4 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

20/8/2009 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

15/7/2009 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Η έδρα του ∆ήµου Χαλανδρίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

20/8/2009  09:00 π.µ. 
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Α.2.1 Ορισµοί - Συντοµογραφίες 

 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΚ Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και 
διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή 
αυτούς που αφορούν. 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

ΕΠ ΚτΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

ΕΥ∆ ΚτΠ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραµµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) 

ΝΠ∆∆  Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙ∆ Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 
Α.2.2 Συντοµογραφίες Έργου 

 
ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου  

ΑΣΠ Ασύρµατο Σηµείο Πρόσβασης  

ΑΓ Ασύρµατη Γέφυρα  

ΚΑΓ Κεντρική Ασύρµατη Γέφυρα 

ΣΑΠ Συσκευή Ασύρµατης Πρόσβασης  

ΚΣΠ∆ Κεντρικό Σηµείο Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο  

Α.2.3 Ορισµοί Εργου 

Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): ορίζεται το διάστηµα µεταξύ 09:00 και 17:00 κάθε εργάσιµης µέρας. 

Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ): ορίζεται το διάστηµα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιµες µέρες, συν τις 

αργίες. 

Εργάσιµες Ηµέρες (ΕΜ): οι εργάσιµες ηµέρες σε µηνιαία βάση. 

Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης (ΤΟΥ): είναι η οµάδα του Αναδόχου, που θα αναλάβει τη λειτουργία, 

συντήρηση και επίλυση προβληµάτων του έργου, όταν τεθεί σε λειτουργία. 
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Α.2.3 Ορισµοί διακήρυξης 

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

υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Ο  ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση 
για την εκτέλεση του Έργου. 

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

Αριθµός ∆ιακήρυξης Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισµού του 
Έργου 

Αρµόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του 
∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ. 

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

ΕΕΠΣ  Επιτροπή Εποπτείας Προγραµµατικής Συµφωνίας ή Μνηµονίου Συνεργασίας 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε 
φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου  

Ε∆∆ Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Επίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 
Σύµβασης 

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

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Κανονισµός Προµηθειών Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ 

Κύριος του Έργου ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

Προϋπολογισµός Έργου Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Σύµβαση Το συµφωνητικό και τα παραρτήµατα αυτού που θα υπογραφεί µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα 
επιλεγεί. 

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

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

Φορέας Λειτουργίας ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

Φορέας Υλοποίησης ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
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Α.3  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Α.3.1 Σύντοµη περιγραφή του έργου 

 
Η ψηφιακή επανάσταση έχει καταστήσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα νέα 

παγκόσµια δίκτυα πληροφοριών πραγµατικά µέσα πληροφόρησης και εξυπηρέτησης. Το διαδίκτυο, 

προσφέρει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών και καινοτοµικών υπηρεσιών στους πολίτες, που 

είναι και οι αποδέκτες των ωφελειών της ανάπτυξης των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι το όραµα της Ελλάδας για τη µορφή που αποκτά ή που θα 

αποκτήσει η κοινωνία µε την εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθηµερινή ζωή και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί το διοικητικό κορµό της χώρας και το εργαλείο µε βάση το 

οποίο υλοποιείται η στρατηγική της αποκέντρωσης. Απαραίτητος παράγοντας σε αυτή τη στρατηγική, 

αποτελεί η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η µέχρι σήµερα εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών στην Αυτοδιοίκηση, παρά τις σηµαντικές καθυστερήσεις που παρουσιάσθηκαν, έχει 

ήδη υλοποιηθεί σε ένα µέρος, αναδεικνύοντας σηµαντικά οφέλη για τον πολίτη. Εποµένως, 

δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για περαιτέρω αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων των 

νέων τεχνολογιών από τους ΟΤΑ, στην κατεύθυνση της καλύτερης προσέγγισης των πολιτών και την 

ενίσχυση της δυνατότητας εξυπηρέτησης και πληροφόρησής τους.  

Λαµβάνοντας ως σηµείο αναφοράς τους πολίτες, το παρόν έργο συµβάλλει στη βελτίωση των 

παρεχόµενων ευρυζωνικών υπηρεσιών, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς τον πολίτη, µέσα από την 

αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η στρατηγική για τη µετάβαση στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας (Ε.Π. ΚτΠ).  

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες αλλά 

και τους επισκέπτες του ∆ήµου σχετικές µε θέµατα εξυπηρέτησης τους, πολιτισµού, αθλητισµού και η 

ενοποίησή τους σε µια σύγχρονη ∆ιαδικτυακή Θεµατική Πύλη που θα είναι προσβάσιµη κυρίως µέσω 

κινητών συσκευών (Mobile Portal).  

Επίσης µέσω του έργου θα γίνει η εγκατάσταση  15 wifi hotspots µέσω των οποίων οι χρήστες µε 

υπηρεσίες βασισµένες στη θέση του χρήστη (Location Based Services) θα είναι σε θέση να 

ενηµερώνονται για οτιδήποτε αφορά δράσεις του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

Στόχος είναι η ενοποίηση όλων των υφιστάµενων πυλών του ∆ήµου Χαλανδρίου σε µία ενιαία 

που θα αφορά κυρίως τις κινητές συσκευές των πολιτών που κινούνται στα όρια του ∆ήµου. 

Παράλληλα, η διαδικτυακή πύλη αναµένεται να διευκολύνει τη πρόσβαση των χρηστών σε θεµατικό 

ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο αλλά και πληροφορίες, καθότι αξιοποιεί εναλλακτικά κανάλια πρόσβασης 

και παρέχει ενιαίο σηµείο πρόσβασης στις εξειδικευµένες υπηρεσίες. Το προτεινόµενο έργο στοχεύει  

να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για την εξέλιξη ασυρµατικών υπηρεσιών για χρήστες µε κινητές 

συσκευές στο ∆ήµο Χαλανδρίου. Όλο και περισσότεροι επισκέπτες και τουρίστες διαθέτουν κινητά 

τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας ή/και και υπολογιστές χειρός (PDA) µε αυξηµένες δυνατότητες 
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ασύρµατης επικοινωνίας, τα οποία και χρησιµοποιούν για αναζήτηση πληροφοριών και αποθήκευση 

ψηφιακού υλικού (ψηφιακές φωτογραφίες και video). Παράλληλα όλο και περισσότεροι εργαζόµενοι 

στηρίζονται σε ασύρµατη πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες που διευκολύνουν την επαγγελµατική 

τους καθηµερινότητα και βέβαια η πρόσβαση αυτή γίνεται αναγκαία για εκείνους που καθηµερινά 

εκτελούν εξωτερικές εργασίες. Οι εκτιµήσεις δείχνουν πως ο αριθµός και η συχνότητα χρήσης των 

τεχνολογιών αυτών θα αυξάνεται σηµαντικά καθώς οι συσκευές θα γίνονται πιο εύχρηστες, θα έχουν 

µεγαλύτερη ενεργειακή αυτονοµία (χωρητικότητα µπαταρίας) και οι υπηρεσίες θα πληθαίνουν.  

 

Α.3.2  Στόχος του Έργου 

 
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγµένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και 

τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύµφωνα µε την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω 

από τα ασύρµατα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που διαθέτει σήµερα ο ∆ήµος Χαλανδρίου. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου : 

o Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόµου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθµιση του 

συνολικού περιεχοµένου του ∆ήµου Χαλανδρίου παρέχοντας ένα σύστηµα ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης 

o Θα ενοποιηθούν σε επίπεδο πύλης πρόσβασης µέσω κινητών συσκευών (Mobile Portal) οι 

υφιστάµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στου πολίτες.  

o Θα παρέχεται ευρεία διάθεση υπηρεσιών ή/και πληροφοριακού υλικού διαµέσου ενιαίου 

σηµείου πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

o Παροχή δυνατότητας έκφρασης στους πολίτες, επισκέπτες διαµέσου της διαµόρφωσης του 

περιεχοµένου της Πύλης, αναδεικνύοντας έτσι διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής, 

οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης  

o ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για ευρύτερη αποδοχή και χρήση των ΤΠΕ από διαφορετικές 

πληθυσµιακές, επαγγελµατικές οµάδες. 

Επιπλέον, θα παρέχεται υπηρεσία οριζόντιας αναζήτησης η οποία θα επιστρέφει συνδυαστικά 

αποτελέσµατα από τις θεµατικές κατηγορίες και το υπόλοιπο περιεχόµενο της Πύλης, αξιοποιώντας την 

πληροφορία που συνοδεύει απαραίτητα την κάθε καταχώρηση στο σύστηµα. 

 Τα ασύρµατα δίκτυα τύπου wifi που θα χρησιµοποιηθούν στο προτεινόµενο έργο έχουν το 

πλεονέκτηµα ότι τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τους κόµβους (κεραίες διασποράς, κεραίες 

επικοινωνίας κόµβων, access points, router-boards) δεν προκαλούν βλάβη στον ανθρώπινο οργανισµό 

σύµφωνα µε  µελέτες από ιατρικά κέντρα σε παγκόσµια κλίµακα οι οποίες συνοψίζονται σε σχετικά 

έγγραφα τα οποία είναι διαθέσιµα από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).  

Ο χρήστης, χρησιµοποιώντας µια ασύρµατη δικτυακή συσκευή (Access Points), συνδέεται σε 

κάποιο από τα εγκατεστηµένα σηµεία πρόσβασης. Πριν την προσπέλαση κάποιας σελίδα του 

Παγκόσµιου Ιστού, υπάρχει  µια διαδικασία πιστοποίησης. Ο λόγος ύπαρξης της διαδικασίας 

πιστοποίησης είναι η καλύτερη και ευκολότερη διαχείριση του δικτύου, ο έλεγχος της 

προσβασιµότητας και η δηµιουργία στατιστικών. Η πιστοποίηση πραγµατοποιείται µέσω της παροχής 
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από πλευράς του χρήστη ενός ονόµατος και ενός κωδικού τα οποία ο χρήστης έχει προµηθευτεί από το 

Φορέα Λειτουργίας κατόπιν σχετικής αίτησης. Ο χρήστης αφού συνδεθεί στο Ασύρµατο ∆ίκτυο µπορεί 

πλέον να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του όπως: πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό, ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, σύγχρονη γραπτή επικοινωνία, µεταφορά αρχείων, κ.α.  

Σε ότι αφορά το θέµα της ασφάλειας ο χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες ανταλλαγής 

παράνοµου υλικού ( torrents ), on line games και πορνογραφικού περιεχοµένου. Το σύστηµα αποκλείει 

αυτόµατα τον χρήστη µε προειδοποίηση που εµφανίζεται στην οθόνη, ενώ ανά 24ωρο δεσµεύει νέες 

ιστοσελίδες απρεπούς περιεχοµένου.    

 Η γραµµή του internet που θα διαχειρίζεται του σύστηµα του wifi εξαρτάται από τις 

υπάρχουσες υποδοµές των παρόχων στην περιοχή, ενώ σε ότι αφορά την τελική ταχύτητα του χρήστη 

προτείνεται ως άνω όριο τα 400-600 Kbps. Τα όρια ταχυτήτων ρυθµίζονται αυτόµατα µέσω του 

λογισµικού που ελέγχει του  κεντρικό σύστηµα. Για την λειτουργία του κάθε δικτύου ασύρµατης 

πρόσβασης απαιτείται η εγκατάσταση ενός κεντρικού κόµβου διαχείρισης. Η αρχιτεκτονική του δικτύου 

δίνει τη δυνατότητα της εύκολης αναβάθµισης και επέκτασης του δικτύου για την κάλυψη 

περισσότερων σηµείων και αριθµό χρηστών σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµο. Προκειµένου να 

επιτύχει ένα πιλοτικό έργο παροχής ασύρµατων δικτυακών υπηρεσιών, θα πρέπει η καλυπτόµενη από 

το ασύρµατο δίκτυο περιοχή να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερη και µε όσο το δυνατόν καλύτερη 

κάλυψη σε κάθε σηµείο µε την τοποθέτηση ικανού αριθµού περιφερειακών κόµβων λαµβάνοντας 

υπόψη πολυσύχναστες περιοχές ώστε οι παρεχόµενες υπηρεσίες να είναι διαθέσιµες σε 

περισσότερους  πολίτες. Για το λόγο αυτό οι κόµβοι θα τοποθετηθούν σε όσον το δυνατό ψηλά σηµεία 

προκειµένου να υπάρχει µεταξύ τους οπτική επαφή (απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του 

δικτύου). Σε περίπτωση που η τοποθέτηση δεν γίνει σε κτίρια του δηµόσιου φορέα χρειάζεται η 

σύµφωνη γνώµη των ιδιοκτητών των κτιρίων που πρόκειται να τοποθετηθούν οι κόµβοι.  

Σκοπός της λειτουργίας των παραπάνω είναι η εξοικείωση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες, 

ειδικά σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου η έλλειψη υποδοµών στερούν την δυνατότητα  από τους 

πολίτες να γνωρίσουν τις υπηρεσιών που παρέχονται µε τη χρήση κάθε τύπου ευρυζωνικής σύνδεσης. 

Το σύστηµα θα πρέπει να έχει υψηλό βαθµό διαθεσιµότητας, αξιοπιστίας, επεκτασιµότητας, επίδοσης, 

ανάνηψης από σφάλµατα και ασφάλειας.  

Στη ενοποιηµένη διαδικτυακή πύλη θα παρέχονται οριζόντιες υπηρεσίες που καλύπτουν όλους τους 

άξονες, αλλά και εξειδικευµένες κάθετες υπηρεσίες για κάθε άξονα.  

Η διαδικτυακή πύλη (mobile portal) θα αποτελείται από τα εξής βασικά υποσυστήµατα: 

• Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Καταλόγου 

• Υποσύστηµα Έξυπνων Αναζητήσεων 

• Υποσύστηµα Ασφάλειας και ∆ικαιωµάτων Χρηστών 

• Υποσύστηµα Παρουσίασης Περιεχοµένου 

• Υποσύστηµα Αποθετηρίου 

• Υποσύστηµα Επικοινωνίας 

O ∆ήµος Χαλανδρίου στοχεύει στην ενοποίηση όλων των υφιστάµενων εφαρµογών που έχει 

υλοποιήσει µέχρι σήµερα, έτσι ώστε ο πολίτης να κατευθύνεται πρακτικά σε µία κεντρική πύλη µε 
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πρόσβαση κυρίως από κινητές συσκευές, µέσω της οποίας ο πολίτης θα κατευθύνεται έξυπνα και 

γρήγορα στις υπόλοιπες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. 

Ειδικότερα για τις δράσεις προώθησης και δηµοσιότητας που θα υλοποιηθούν στο έργο θα 

περιλαµβάνουν τη διοργάνωση ηµερίδων µε θέµα την παρουσίαση των αποτελεσµάτων από την 

υλοποίηση του έργου σε φορείς του ∆ήµου.  

Τέλος στο πλαίσιο δηµοσιότητας του έργου θα υλοποιηθούν σχετικές δράσεις προβολής και 

ενηµέρωσης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω:  

− Έκδοση Έντυπου Υλικού, 

− Έκδοση Αφισών, 

− Ραδιοφωνικό σπότ, 

− ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στον τοπικό και ηµερήσιο τύπο. 

 
Α.3.3  Οφέλη του έργου 

 

Αναφορικά µε τη συµβολή της προτεινόµενης πράξης στην επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων 

και των επιδιωκόµενων στόχων του Μέτρου και το βαθµό κάλυψης των ωφελουµένων του Μέτρου σε 

σχέση µε τον προϋπολογισµό της πράξης σηµειώνονται τα εξής: 

o Συµβάλλει στην προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρµογών µε χρήση δικτύων 

υψηλών ταχυτήτων (wi-fi hot spots) που είναι και αναµενόµενοι στόχοι του Μέτρου 

o Προσφέρει ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης. 

o Στοχεύει και θα πετύχει την προσαρµογή στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της νέας 

πρωτοβουλίας «eEurope 2005, An information society for all» 

o Προωθεί την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης.   

o Συµβάλλει στην ενηµέρωση της κοινής γνώµης της χώρας σχετικά µε τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα και τους στόχους του µέτρου, µε σκοπό τη δηµιουργία «ευρυζωνικής 

κουλτούρας» δηλαδή τη δηµιουργία αυξητικής ροπής στη ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών 

στην αγορά των οικιακών χρηστών, επαγγελµατιών, µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από το έργο που παρουσιάστηκαν παραπάνω θα διατηρηθούν µε 

δεδοµένη τη συνέχιση και επέκταση της λειτουργίας τόσο της πύλης όσο και των wifi hot spots και το 

σύνολο των εγκατεστηµένων wifi hot spots µπορεί να κινητοποιήσει στη συνέχεια ιδιωτικούς πόρους 

στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό.  

Με την υλοποίηση του το έργο συµβάλει :   

• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών του ∆ήµου Χαλανδρίου 

• Στη δηµιουργία υποδοµών εκµετάλλευσης µέσω της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών 

Παράλληλα µε τους παραπάνω στόχους δηµιουργούνται ωφέλειες στις παρακάτω κατηγορίες 

αποδεκτών: 
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• Στις δηµόσιες υπηρεσίες και στους φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (αποδοτικότεροι 

τρόποι λειτουργίας και συναλλαγής µε τους πολίτες, εξοικονόµηση πόρων, βελτίωση της 

ποιότητας των χρησιµοποιούµενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών). 

• Στους εργαζόµενους των δηµοσίων υπηρεσιών (π.χ. δηµιουργία νέων τρόπων εργασίας 

παροχή περισσότερων µέσων και προοπτικών για εκπαίδευση και κατάρτιση). 

• Στους πολίτες (ευκολότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτησή τους από το ∆ηµόσιο, 

δυνατότητα απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης και λήψης ευρυζωνικών υπηρεσιών σε 

χαµηλές τιµές). 

 

Α.4   Αντικείµενο του διαγωνισµού 

 

Ο ∆ήµος Χαλανδρίου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) σύµφωνα µε την αρ. 362/2009  

απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά για το έργο µε τίτλο 

"∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ WI-FI ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ". 

Το προκηρυσσόµενο έργο είναι ενταγµένο στο ευρύτερο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του Μέτρου 4.2  του Ε.Π ΚτΠ. 

 

Α.5   Προϋπολογισµός του έργου – ∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης 

 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 435.064,00€ (365.600,00€ χωρίς ΦΠΑ) 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.  

Η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) δύναται να προσφύγει στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε τον Ανάδοχο 

του παρόντος έργου για   συµπληρωµατικές ή σχετικές µε το παρόν έργο προµήθειες εξοπλισµού και 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του Π∆ 60/2007 (Ενσωµάτωση  Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ). Η πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται µε βάση τις κοστολογήσεις της 

αρχικής σύµβασης, οι οποίες δεν αναπροσαρµόζονται. Εάν δεν είχε προβλεφθεί σχετική κοστολόγηση 

στην αρχική σύµβαση τότε η πρόσθετη αµοιβή θα προσδιορισθεί µε διαπραγµάτευση µεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.  

Το σωρευτικό ποσό των συναπτόµενων συµβάσεων συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή 

επιτρέπεται µόνο επί µια τριετία µετά τη σύναψη της αρχικής σύµβασης όπως αυτό ορίζεται και από το 

άρθρο 25 του Π.∆ 60/2007.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να αναθέσει νέες υπηρεσίες προληπτικής λειτουργίας, που 

συνίσταται σε επανάληψη των σχετικών υπηρεσιών που θα ανατεθούν µε τον παρόντα διαγωνισµό 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β της παρούσης σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους 
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όρους που περιγράφονται στο Π.∆. 60/2007. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό, όπως 

αυτός προσδιορίζεται παραπάνω απορρίπτονται. 

 

Α.6     Χρονοδιάγραµµα έργου 

Η διάρκεια του έργου δεν µπορεί να υπερβεί τους 4 µήνες, από την υπογραφή της σύµβασης. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει µε την τεχνική προσφορά του αναλυτικό 

χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα και µε τους πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών 

προδιαγραφών και τις Φάσεις Υλοποίησης του Έργου. 

Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται. 

 

Α.7    Νοµικό κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη Ευρωπαϊκή και Εθνική Νοµοθεσία και ιδιαίτερα 

σύµφωνα µε :  

Α. την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία ανάθεσης υπηρεσιών ως ακολούθως : 
 
1. Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

2. Tην Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 

3. Τις διατάξεις του κανονισµού ΕΚ 1422/2007 πού θέτει νέο κατώτατο όριο εφαρµογής των 

διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

4. Τις διατάξεις του κανονισµού ΕΟΚ, Ευρατόµ αριθµ. 1182/71 του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 

1971 περί καθορισµού κανόνων που εφαρµόζονται στις προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες. 

Β.  την κείµενη Εθνική νοµοθεσία ανάθεσης υπηρεσιών του ∆ηµοσίου που δύναται να έχει εφαρµογή 

ως ακολούθως:  

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). 

2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ όπου δεν αντιβαίνει µε το Π.∆ 60/2007. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/12-10-1998) που 

εξακολουθούν να παραµένουν εν ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων» 

5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

6. Τις διατάξεις του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄178) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄) 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ  Σελίδα 14 από 110 

8. Την Π1/2830/7-8-2001 Απόφαση των Υφυπουργών  Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1093/Β/21-8-2001) µε 

θέµα «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ)» ειδών πληροφορικής που 

εντάσσονται  στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΨΣ. 

9. Τις διατάξεις του ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) «∆ιαχείριση, Παρακολούθηση και 

έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3021/02, (ΦΕΚ 143/19.5.02), «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων 

συβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης 

και άλλες διατάξεις» 

11. Τις διατάξεις  του Ν. 3310/2005, (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων» και ειδικότερα το άρθρο 12, παράγραφος 26 που καταργούν τα άρθρα 1-6 του 

Ν.3021/2002. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3060/02, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συβάσεων προµηθειών, παροχής 

υπηρεσιών και δηµοσίων έργων» 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’  68/20.3.2007), «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

14. Την ΥΑΠ/Φ.30/Φ/133/367 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1223/Β/20-09-2001) µε θέµα «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας εξοπλισµού 

πληροφορικής (υλικού, λογισµικού δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».  

15. Την µε Αρ. Πρωτ.: 151.985/ΨΣ3510-Β της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού της 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την   ένταξη του έργου "∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ" του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

16. Την υπ αριθµό 174/2009 απόφαση του ∆.Σ για την Αποδοχή ένταξης του έργου “∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

∆ΙΚΤΥΟ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ" του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

17. Την µε αριθ. 362/2009 απόφαση της  ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  περί προκήρυξης του ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισµού για το έργο “∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ"  µε κριτήριο επιλογής τη συµφερότερη προσφορά. 

 

Α.8   Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο ∆ήµος Χαλανδρίου που προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό µε 
βάση την αρ. µε αριθ. 362/2009 απόφαση της  ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  του.  
 
Για τυχόν παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Πληροφορικής  
∆ιεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι, 152-34 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 6860699 
Fax: 210 6860 680    
E-mail: mihail.salpasaranis@0175.syzefxis.gov.gr 
Πληροφορίες: Σαλπασαράνης Μιχάλης 
 

A.9   Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης 

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 
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1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις   9/7/2009 

2. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις 

10/7/2009.  

3. Στον ελληνικό τύπο στις 10/7/2009 όπου και δηµοσιεύθηκε στις 10/ 7/2009. 

4.    Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.halandri.gr)  στις 10/ 7/2009. 

5.    Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.infosoc.gr)          στις 10/ 7/2009. 

 

A.10  Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού προµηθειών (CPV 72262000-9, 32522000-8), η παρούσα 

διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του 

∆ήµου Χαλανδρίου στην από  7/ 7/2009 συνεδρίαση της . 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις  20/8/2009 και ώρα 9 π.µ στην έδρα του ∆ήµου 

Χαλανδρίου, πρωτοκολληµένες από το τµήµα πρωτοκόλλου στο ισόγειο και να παραδοθούν στο 

Τµήµα Πληροφορικής (3ος Οροφος).  

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

επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

 

Α.11  Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού  

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από το Τµήµα Πληροφορικής (3ος Οροφος) και η παραλαβή της 

γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο ∆ήµος Χαλανδρίου 

δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των 

ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), 

έτσι ώστε ο ∆ήµος Χαλανδρίου vα έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη 

διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή 

διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που 

παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό 

αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον 

∆ήµο Χαλανδρίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  

Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης θα διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις http://www.halandri.gr , http://www.infosoc.gr 
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Α.12  Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

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

συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι 

και την 15/ 7/2009. Ο ∆ήµος Χαλανδρίου θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη 

∆ιακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των 

προσφορών.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ∆ήµος Χαλανδρίου, Τµήµα 

Πληροφορικής,  Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, ΤΚ 152-33. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί 

σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου Χαλανδρίου.  

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

ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση pliroforiki@halandri.gr  χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να 

απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και 

γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παραπάνω. Ο ∆ήµος 

Χαλανδρίου δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Α.13 Σχήµα  ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική προσφορά του ολοκληρωµένη 

πρόταση για το σχήµα διοίκησης και υλοποίησης του έργου  περιγράφοντας µε σαφήνεια την 

οργάνωση και το προσωπικό που θα διαθέσει, µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του 

χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. 

 

Α.14  Ενστάσεις – Προσφυγές 

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση:  

i. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού  

ii. Κατά της συµµετοχής προσφέροντα στο διαγωνισµό και  

iii. Κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού ως εξής  

i. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση της 

διακήρυξης µέχρι και δέκα (10) µέρες µετά. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της 

ένστασης, στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιµες µέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ii. Κατά της συµµετοχής του προσφέροντα στο διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας της 

διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη 

διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και µέχρι την επόµενη εργάσιµη µέρα. Η ένσταση, 
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στη περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησης από την Ε∆∆, η οποία γνωµοδοτεί και αποφασίζει επ’αυτής. 

iii. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ως και την κατακύρωση, µέσα σε 

χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η 

ένσταση, στη περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Ε∆∆, η οποία αποφασίζει επ’αυτής, το 

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες  µέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσµίας 

υποβολής ενστάσεων. Η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών είναι δυνατόν να 

παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Α.15  ∆ικαίωµα Συµµετοχής   

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις  ή συµπράξεις 

αυτών που διαθέτει  κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια αποδεδειγµένα ικανότητες, εξειδικευµένες 

γνώσεις και εµπειρία σε όλους τους παρακάτω τοµείς  

i. Εµπορία, προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστηµάτων πληροφορικής 

ii. Ηλεκτρονικές ασύρµατες επικοινωνίες 

iii. Εµπορία, προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση WI-FI Hotspots  

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

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 

(ΕΟΧ)  ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

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

ή  

� είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε.  ή 

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

µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

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

εδρεύουν  στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. τα οποία : 

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους  Α.16.2 και Α.16.3 

Α.16   ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

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

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο 

∆ικαιολογητικών», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική 

τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:  

 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 
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πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 

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

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα ∆ικαιολογητικά εκτός από την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής µπορούν να µην υποβάλλονται µαζί 

µε την Προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο άλλου διαγωνισµού σε προγενέστερο χρόνο 

στον ∆ήµο Χαλανδρίου και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στη στήλη 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, αλλιώς θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί. 

Επισηµαίνεται ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους υποψήφιους, το άρθρο 25 παράγραφος 1 του Ν. 

3614/2007 αναφορικά µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού 

στο πρόσωπό τους από τους αναφερόµενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. 

Επίσης κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες 

προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Για το λόγο αυτό υποχρεούται να υποβάλλει, µαζί µε την 

προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισµού: 
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Α.16.1  Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

- στο άρθρο 15 του Κανονισµού Προµηθειών και 

- στο Παράρτηµα Ι. 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την 

οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το 

πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας 

και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 

από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους 

διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για 

το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 

της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει την Προσφορά.  
ΝΑΙ 1   

 

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

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

                                                
1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου.  
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Α.16.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

- στο άρθρο 15 του Κανονισµού Προµηθειών και 

- στο Παράρτηµα Ι 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου 

επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 

αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 

στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει 

διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν 

έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε 

αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών 

του δηµόσιου τοµέα. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

9.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 

στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 

της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει την Προσφορά  
ΝΑΙ 2   

 

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

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

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας 

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

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 

του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

Α.16.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

- στο άρθρο 15 του Κανονισµού Προµηθειών και 

- στο Παράρτηµα Ι 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την 

οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το 

πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 

α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 

διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου 

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

                                                
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου.  
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4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 

από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους 

διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

10.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

11.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 
ΝΑΙ   
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της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

12.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει την Προσφορά.  
ΝΑΙ 3   

14.  

Πλήρη σειρά νοµιµοποιητκών εγγράφων ανάλογα µε τον τύπο 

του νοµικού πρόσώπου, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη 

σύσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας ( ΦΕΚ σύστασης, 

κωδικοποιηµένο καταστατικό, Πρακτικά ∆.Σ. και Γ.Σ., ΦΕΚ 

δηµοσίευσης εκπροσώπων, πιστοποιητικά τροποποιήσεων 

κλπ. )  

ΝΑΙ   

 

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

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

                                                
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος 

εκπρόσωπός του.  
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Α.16.4 Οι συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 

εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των 

προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη 

σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα 

έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

ΝΑΙ   

2.  

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

- στο άρθρο 15 του Κανονισµού Προµηθειών και 

- στο Παράρτηµα Ι 

ΝΑΙ   

3.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 

οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί 

για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) 

περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  
ΝΑΙ   

5.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος 

από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους 

διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ΝΑΙ   
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ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 

της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει την Προσφορά.  
ΝΑΙ 4   

 

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

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 
                                                
4 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος 

εκπρόσωπός του.  
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Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

Α.16.5 Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

- στο άρθρο 15 του Κανονισµού Προµηθειών και 

- στο Παράρτηµα Ι 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου 

επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού την 

οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει 

κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, (β) δεν έχει 

κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών 

του δηµόσιου τοµέα και (γ) δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό 

από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του 

ΝΑΙ   
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δηµόσιου τοµέα. 

5.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 

υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

10.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, 

στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 

θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

11.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 

της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει την Προσφορά.  
ΝΑΙ 5   

14 

Πλήρη σειρά νοµιµοποιητκών εγγράφων ανάλογα µε τον τύπο 

του νοµικού πρόσώπου, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη 

σύσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας ( ΦΕΚ σύστασης, 

κωδικοποιηµένο καταστατικό, Πρακτικά ∆.Σ. και Γ.Σ., ΦΕΚ 

δηµοσίευσης εκπροσώπων, πιστοποιητικά τροποποιήσεων 

κλπ. )  

ΝΑΙ   

 

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

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

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας 

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

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 

του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Α.16.6 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση 

(ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό 

ΝΑΙ   

                                                
5 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος 

εκπρόσωπός του.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2.  

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

όπου : 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος 

του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό 

και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

(leader) 

− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

και των µελών της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και 

την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

3.  

Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 

συµµετοχή του Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

− στο ∆ιαγωνισµό. 

ΝΑΙ   

 

Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από τον ∆ήµο Χαλανδρίου να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, είναι 

δυνατόν να υποχρεωθεί από τον ∆ήµο Χαλανδρίου να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, στο 

µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην Ένωση/Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα 

µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 

έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων 

από τα εναποµείναντα µέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει 

σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα 

αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O αντικαταστάτης 

ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ  Σελίδα 32 από 110 

Α.18   Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις 

παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό: 

1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα και να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε 

έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 

καταθέτοντας µε την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- της επιχειρηµατικής δοµής 

- τους τοµείς δραστηριότητας και τέλος  

- τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει. 

2. Κατάλογο των κυριότερων έργων που επιτυχώς και πιστοποιηµένα ολοκλήρωσε κατά τα πέντε 

(5) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου. 

Εάν ο Πελάτης είναι δηµόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο απαιτείται πιστοποιητικό που 

συντάσσεται από την αρµόδια δηµόσια αρχή ή οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται η προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης 

του υποψήφιου Αναδόχου, σχετικές συµβάσεις καθώς επίσης παραστατικά τιµολόγησης και 

φορολόγησης. 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 

 

Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου, σχετική σύµβαση, παραστατικά τιµολόγησης, παραστατικά φορολόγησης. 

- Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον συναφές µε το αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου θα 
πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβία σε τρίτους την 

υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον 

παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ηµεροµηνία) 
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Περιγραφή τµήµατος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυµία Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνία 
∆ήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

   
 
A.18.1  ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας 

 

Νόµιµα δηµοσιευµένους ισολογισµούς όπου αυτό είναι υποχρεωτικό από το νόµο ή αποσπάσµατα 

ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) 

προηγουµένων οικονοµικών χρήσεων από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για τις εταιρίες που 

δεν υποχρεώνονται από το νόµο στην έκδοση ισολογισµών, απαιτείται ένορκη βεβαίωση περί του 

συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών.  

Ένορκη βεβαίωση περί του κύκλου εργασιών τους σχετικά µε έργα, παρόµοια µε το προκηρυσσόµενο 

ως προς το µέγεθος και την πολυπλοκότητα, που έχουν υλοποιήσει κατά την διάρκεια της 

προηγούµενης πενταετίας (5) και περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών της προηγούµενης 

τριετίας (3), το οποίο πρέπει να είναι για κάθε έτος τουλάχιστον πενταπλάσιο (5) του προϋπολογισµού 

του έργου. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 3 

διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα ανωτέρω στοιχεία  για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του, 

µε τον περιορισµό όµως για το ύψος του κύκλου εργασιών ανάλογων (πενταπλάσιο (5) κατ’ έτος του 

προϋπολογισµού του έργου) να εξακολουθεί να ισχύει. 

  
Α.18.2  ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 

 

Οι  προσφέροντες θα πρέπει να  περιγράψουν τα µέσα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των 

παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών και της επιµόρφωσης των στελεχών τους. Επίσης θα πρέπει να 

προσκοµίσουν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το 

απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα) και τη δυνατότητα παραγωγής του 

ζητούµενου έργου και έγκαιρης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού.  

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συµπεριλάβουν, στο φάκελο δικαιολογητικών, τα βιογραφικά 

σηµειώµατα όλων των µελών της οµάδας έργου που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου. 

Τα βιογραφικά σηµειώµατα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι συνοπτικά και θα επικεντρώνονται 

αποκλειστικά στο αντικείµενο του παρόντος έργου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύνταξη 

του βιογραφικού σηµειώµατος του Υπευθύνου του έργου και του Αναπληρωτή του από τα οποία 

πρέπει να τεκµηριώνεται αναµφισβήτητη εργασιακή εµπειρία συναφούς αντικειµένου τουλάχιστον 

τριών δέκα (3) ετών για τον Υπεύθυνο Έργου και δύο (2) τουλάχιστον ετών για τον Αναπληρωτή 

Υπεύθυνο. Για τον υπολογισµό του παραπάνω ορίου της εργασιακής εµπειρίας για τον καθένα 
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λαµβάνεται υπόψη η αθροιστική εµπειρία στα έργα συναφούς αντικειµένου όπως αυτά περιγράφονται 

στην επόµενη παράγραφο. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συµπεριλάβουν κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων 

συναφών έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη πενταετία (5) στην Ελλάδα ή στην 

αλλοδαπή, µε ένδειξη την οικονοµική  αξία του έργου, το χρόνο υλοποίησης, τον παραλήπτη και το 

ποσοστό συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. 

 Ως συναφή έργα νοούνται τα έργα στον τοµέα mobile portal,  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

σύνθετα πληροφοριακά συστήµατα µε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό. 

Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, η  υλοποίηση τους αποδεικνύεται µε 

σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα 

αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η εκτέλεση τους αποδεικνύεται µε στοιχεία 

που µπορούν να τεκµηριώσουν τα υλοποιηµένα έργα (συµβάσεις ανάθεσης, παραστατικά 

τιµολόγησης, παραστατικά φορολόγησης και εξόφλησης έργων), συνοδευµένα από σχετική ένορκη 

βεβαίωση. Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

% ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ / 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

       

 

Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

Αναφορά του τµήµατος του Έργου, που ο υποψήφιος (µεµονωµένος ή ένωση εταιρειών) προτίθεται να 

αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, καταθέτοντας 

συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα και προσκοµίζοντας τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις 

συνεργασίας ή συµφωνητικά συνεργασίας. Σε µια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του 

υποψήφιου Αναδόχου για την εκπλήρωση του έργου.  

 
Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο (φυσικό 
αντικείµενο, όχι οικονοµικά στοιχεία) 

Επωνυµία Υπεργολάβου Υποβολή ∆ήλωσης Συνεργασίας 

 
 

  

 
 

  

 

Επισηµαίνεται ότι ο υπεργολάβος που θα κατονοµαστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, δεν µπορεί να 

συµµετέχει σε άλλο υποψήφιο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού,  των υποψηφίων που έχουν 

συµπεριλάβει κοινό υπεργολάβο στο σχήµα τους.  Σηµειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει για 

προµηθευτές, δηλαδή για όσους προµηθεύουν τον Ανάδοχο µε εξοπλισµό (υλικό ή λογισµικό) χωρίς να 

εκτελούν καµία υπηρεσία εγκατάστασης ή παραµετροποίησης του. 

I. Περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών του.  
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II. Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν 

στην οµάδα του έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

 

Α/Α 
Ονοµατεπώνυµο 
µέλους 

Σχέση εργασίας µε 
Ανάδοχο 
 

Ύπαρξη δήλωσης 
συνεργασίας 
(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Θέση στην οµάδα 
έργου 

Αρµοδιότητες / 
καθήκοντα 

Απασχόληση στο 
έργο σε 
ανθρωποµήνες 

       
 

III. Αναφορά του τµήµατος του Έργου, το οποίο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι προτίθενται να αναθέσουν 

σε εξωτερικούς συνεργάτες, καταθέτοντας συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα και 

προσκοµίζοντας τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.  

 
Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
εξωτερικό συνεργάτη 

Ονοµατεπώνυµο εξωτερικού συνεργάτη Υποβολή ∆ήλωσης Συνεργασίας 

 
 

  

 
 

  

 

Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα δικαιολογητικά της παρούσης 

παραγράφου, προσκοµίζονται υποχρεωτικά για κάθε µέλος της ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

απαιτούµενες ελάχιστες προϋποθέσεις, µπορούν να καλύπτονται µερικώς για κάθε ένα µέλος της 

ένωσης, µε την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, αθροιστικά, η προσφορά της ένωσης ικανοποιεί και 

καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις αυτές 

 
Α.18.3  ∆ιευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών 

 
Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις οικείες 

παραγράφους του παρόντος άρθρου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως και επί ίσοις όροις τους υποψηφίους να 

παράσχουν διευκρινιστικές συµπληρώσεις επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Ε∆∆, στις 

απαραίτητες διευκρινίσεις εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησής τους.  

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ουσιώδης τροποποίηση των όρων της ∆ιακήρυξης και η µετά 

την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 

Α.18.4  Πρόσθετοι λόγοι αποκλεισµού υποψηφίων 

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης: 

• όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 

παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆  60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

• όσοι τελούν σε πτώχευση και, επίσης, όσοι τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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• όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι τελεσίδικα από Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ του 

ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις ή έχουν 

υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αναθέτουσες αρχές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• όσοι δεν είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

• όσοι  αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 

αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

• όσοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις  

• όσοι τελούν σε εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 

από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις. 

• όσοι κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις 

• όσοι καταδικάστηκαν µε αµετάκλητη απόφαση για την υποβολή ψευδούς δηλώσεως ή την 

παράλειψη υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή της παρούσας 

παραγράφου   

• όσα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από τις 

οικείες αρχές 

• οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης. 

Επίσης προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγησή της όταν: 

• Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία. 

• Εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόµενου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία ή 

µερικό ή γενικό σύνολο κόστους σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής 

Προσφοράς.  

• Υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισµό του έργου. 

• ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

• ∆εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Παράγραφο «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» της παρούσας.  

• ∆εν καλύπτει το σύνολο του ζητούµενου δικτύου όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙI  

• ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια από την Οικονοµική Προσφορά η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο. 
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• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερο από εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από 

την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των προσφορών. 

• ∆ιαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της 

Τεχνικής Προσφοράς και αυτών της Οικονοµικής Προσφοράς. 

• ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.  

• ∆εν έχει σφραγισµένα σε ξεχωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα 

οικονοµικά στοιχεία. 

• ∆εν είναι πλήρης . 

• Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία. 

• ∆εν καλύπτει το σύνολο της προµήθειας. 

• ∆εν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υποδεικνυόµενο από την διακήρυξη τρόπο. 

• Ο χρόνος ισχύς της προσφοράς ορίζεται µικρότερος των εκατόν είκοσι  (120) ηµερών. 

 

Α.19   Περιεχόµενου φακέλου - Υποβολή φακέλου  

Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο και πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των 

διαγωνιζοµένων επί αποδείξει, µέχρι την 20/ 8/2009 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9 π.µ µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη:  

<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 

του Έργου 

" ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ" 
                                                              Κωδικός Ο.Π.Σ. 131915 
 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή από το τµήµα πρωτοκόλλου» 
 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Χαλανδρίου 
 

Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: 20/ 8/2009 
 

 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται 

µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή  µέχρι 

την προηγούµενη της  ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν 

και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού να περιέχει:  

• Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην 

ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής» και θα εµπεριέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, άλλα δικαιολογητικά και 

γενικότερα κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ορίζει το άρθρο 15 της παρούσας προκήρυξης. 

Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο (2) ερµητικά κλειστούς υποφακέλους:  

o έναν (1) υποφάκελο µε τα πρωτότυπα (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, των δηλώσεων, εγγυήσεων και λοιπών στοιχείων, ένα 

έγγραφο υποβολής προσφοράς καθώς και τις δηλώσεις συµµετοχής υπογεγραµµένες 

από τους νοµίµους εκπροσώπους των συµµετεχόντων φορέων και  

o ένα (1) δεύτερον υποφάκελο µε ένα (1) ακριβές αντίγραφο όλων των παραπάνω 

• Έναν σφραγισµένο φάκελο , ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην 

ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς». 

Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισµένους υποφακέλους:  

o έναν (1) υποφάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») της τεχνικής 

προσφοράς, και  

o έναν (1)  υποφάκελο, που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της τεχνικής 

προσφοράς.  

Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υποφακέλων θα περιέχει και δύο (2) ηλεκτρονικά αντίγραφα της 

τεχνικής προσφοράς σε CD ROM. Σε περίπτωση που το σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι 

δυνατό να συµπεριληφθούν στο  CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο 

της Τεχνικής Προσφοράς. 

• Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην 

ανωτέρω παράγραφο του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Οικονοµικής 

Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο σφραγισµένους υποφακέλους:  

o έναν (1) υποφάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») της 

οικονοµικής προσφοράς, και  

o έναν (1) υποφάκελο που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της οικονοµικής 

προσφοράς.  

Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υποφακέλων θα περιέχει και δύο (2) ηλεκτρονικά αντίγραφα της 

οικονοµικής προσφοράς. 

Σε κάθε σελίδα του πρωτότυπου της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Όλες οι σελίδες µονογράφονται από τον διαγωνιζόµενο 

ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του και είναι όλες οι σελίδες ευκρινώς αριθµηµένες. Σε 

περίπτωση διαφορών µεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς.  

Τόσο στον φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», όσο και στον 

φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισµού να 

περιέχονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο αναφορές σε οικονοµικά στοιχεία και τιµές. Ακόµα και τα 
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ηλεκτρονικά αντίγραφα της τεχνικής προσφοράς σε CD ROM πρέπει να ελεγχθούν πριν παραδοθούν 

ώστε να µην υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές σε τιµές ή/και οικονοµικά στοιχεία που επισύρουν 

ποινή αποκλεισµού.   

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της ανωτέρου παραγράφου του παρόντος άρθρου, τότε 

αυτά συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Ε∆∆  

εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.  

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραφηθεί από τον «Ανάδοχο».  Προσφορές, που κατά την κρίση της Ε∆∆  θα είναι ελλιπείς, υπό 

αίρεση ή θα είναι άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, θα απορρίπτονται.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών (εκτός των Τεχνικών Φυλλαδίων) 

χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι απαραίτητο για 

τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις 

συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης. Προσφορά που περιλαµβάνει µη 

αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την Ε∆∆. 

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε 

τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην 

προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά µε, κατά 

την κρίση της Ε∆∆, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.   

Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο 

απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της προκήρυξης, σύµφωνα 

µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση 

διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών 

αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα 

έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην 

Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού.  

Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. ∆ε γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του έργου. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα 

η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». 

Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην 

αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  λαµβάνουν γνώση αυτών των 
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πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της 

έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές ιδίως όταν οι  

πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα  τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών.  

Α.19.1   Εναλλακτικές προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

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

να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ’ όψη 

κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Α.19.2   Ισχύς προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες τουλάχιστον, 

από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται 

εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ε∆∆, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο του προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κανένας από τους υποψηφίους 

Αναδόχους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και 

ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 

ειδικότερα:  

o Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 

o Κατάπτωση, µερική ή ολική κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, της εγγύησης 

συµµετοχής χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.  

Επισηµαίνεται ότι θα ληφθεί υπ’ όψιν η νοµολογία του ΣτΕ 762/2006, 756/2006, 4005/2005, 

3708/2005, 1775/2005, 3026/2004 καθώς και 4/2001 ΓΝΜ_ ΝΣΚ (ΤΡΙΜ. ΕΠΙΤΡ.) 4578/1999 ΜΠΡ 

ΠΕΙΡ, σχετικά µε την έκδοση της πράξης κατακύρωσης του έργου µετά τη λήξη ισχύος των 

προσφορών. 

 

Α.19.3  Τιµές Προσφορών 

Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (λειτουργικά έξοδα, µετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, 

ταχυδροµικών αποστολών, τηλεπικοινωνιακά τέλη, κλπ.) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  Οι τιµές 

χωρίς ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Οι 

κρατήσεις, πλην της παρακράτησης του φόρου εισοδήµατος, δεν θεωρούνται επιλέξιµες. 

Σε ιδιαίτερη γραµµή των ως άνω τιµών, οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίζουν το ποσό και ποσοστό επί 

τοις εκατό, µε το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την επιτροπή αξιολόγησης. 
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Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιµή για  εξοπλισµό, δραστηριότητα ή υπηρεσία που 

αναφέρεται στην προσφορά, θεωρείται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Προσφορών ότι προσφέρεται δωρεάν . 

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

τιµή µονάδας.  Προσφορά που δε δίδει τιµή σε Ευρώ  ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους οι 

υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα  υποδείγµατα οικονοµικών προσφορών της 

διακήρυξης.  

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του 

έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την προµήθεια του δικτύου και την καλή 

εκτέλεση των εργασιών.  Εγγυάται επίσης για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. 

Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να 

προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώµατα που 

προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που ζητηθεί 

παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προµηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 

συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών. 

Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η Προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της 

Ε∆∆. 

Α.20  ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού 

Α.20.1  Αποσφράγιση προσφορών – έλεγχος δικαιολογητικών 

Η Ε∆∆, η οποία λειτουργεί ως γνωµοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, είναι αρµόδια για την 

παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών και ακολούθως προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη. Για 

την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα κάτωθι  

i. Η Ε∆∆ αφού εξετάσει τις υπεύθυνες δηλώσεις των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους 

καταγράφει τους προσφέροντες σε πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης το οποίο 

υπογράφει 

ii. αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος των 

δικαιολογητικών, τα οποία µονογράφονται ανά φύλλο, παρουσία των εκπροσώπων τους. Οι 

υποφάκελοι «τεχνική προσφορά» και «οικονοµική προσφορά» δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται και φυλάσσονται στο τµήµα Πληροφορικής. Η Ε∆∆ σε κλειστές συνεδριάσεις 

θα ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί µε τον 

υποφάκελο «δικαιολογητικά» καθώς και των εγγυήσεων συµµετοχής του κάθε προσφέροντα 

και θα συντάξει πρακτικό το οποίο θα καταγράψει τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Στο πλαίσιο 
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της αρχής της ίσης µεταχείρισης η Ε∆∆ -εφόσον παραστεί ανάγκη- µπορεί να καλέσει τους 

προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα νοµίµως υποβληθέντα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες µέρες  από την ηµεροµηνία 

που θα τους ζητηθούν. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη 

απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούµενες από τη διακήρυξη 

προϋποθέσεις η Ε∆∆ τεκµηριώνει τους λόγους απόρριψης σε σχετικό πρακτικό και κατόπιν το 

διαβιβάζει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση των απαιτούµενων 

αποφάσεων. Το πρακτικό το οποίο θα αναφέρει τόσο τους προσφέροντες που γίνονται 

αποδεκτοί όσο και αυτούς που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, θα ανακοινωθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή στους προσφέροντες εγγράφως ή σε δηµόσια συνεδρίαση. 

iii. Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Τεχνική προσφορά» γίνεται µόνο για όσους προσφέροντες 

έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει του υποφακέλου µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Στους προσφέροντες που σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν γίνονται αποδεκτοί και αποκλείονται 

από το διαγωνισµό, η προσφορά επιστρέφεται πριν την αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Τεχνική προσφορά». Η αποσφράγιση γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 

σε αυτούς µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε φαξ ή έγγραφο τρείς (3) 

τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι τεχνικές προσφορές. 

Κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» 

και µονογράφεται το πρωτότυπο ανά φύλλο. Ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά» δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται από το τµήµα Πληροφορικής του ∆ήµου Χαλανδρίου. Η 

Ε∆∆ µετά την ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα συντάξει 

πρακτικό σχετικά µε τους προσφέροντες που γίνονται αποδεκτοί και αυτούς που αποκλείονται 

από τη περαιτέρω διαδικασία και κατόπιν το διαβιβάζει στο αρµόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων. Το πρακτικό το οποίο θα 

αναφέρει τόσο τους προσφέροντες που γίνονται αποδεκτοί όσο και αυτούς που αποκλείονται 

από την περαιτέρω διαδικασία, θα ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στους 

προσφέροντες εγγράφως ή σε δηµόσια συνεδρίαση. 

iv. Ο υποφάκελος «Οικονοµική προσφορά» θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς που έλαβαν µέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους στο διαγωνισµό, µε 

σχετικά ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε φαξ ή έγγραφο τουλάχιστον τρείς (3) µέρες 

προ της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι  οικονοµικές προσφορές. Οι υποφάκελοι 

«οικονοµική προσφορά» για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν  - κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται πριν την 

αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική προσφορά». Η Ε∆∆ µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό 

σχετικά µε την τελική κατάταξη των προσφερόντων, και κατόπιν το διαβιβάζει στο αρµόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων. Το πρακτικό 
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το οποίο θα αναφέρει τόσο τους προσφέροντες που γίνονται αποδεκτοί όσο και αυτούς που 

αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, θα ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

στους προσφέροντες εγγράφως ή σε δηµόσια συνεδρίαση. 

Α.21  Τεχνική αξιολόγηση προσφορών  

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης η Ε∆∆ θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη 

διαδικασία  

i. Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικά πρακτικό της, τυχόν 

προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µια από αυτές τους ακριβείς 

λόγους απόρριψης. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες 

απορριπτέες προσφορές το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας Αρχής κατόπιν εισήγησης της 

Ε∆∆  θα εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις απόρριψης. 

ii. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών στοιχείων των αποδεκτών προσφορών 

σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο Β και 

τους πίνακες συµµόρφωσης. 

iii. Με την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης θα εκδώσει τη σχετική απόφαση έγκρισης της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 

iv. Τυχόν αποκλείσεις  των τεχνικών προσφορών από τους απαράβατους όρους της παρούσης 

οδηγεί υποχρεωτικά τους υποψηφίους σε αποκλεισµό. 

Α.22  Οικονοµική Αξιολόγηση προσφορών 

i. Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

ii. Η ηµεροµηνία, τόπος και ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα 

γνωστοποιηθούν, έγκαιρα, µε σχετική ανακοίνωση της Ε∆∆ που θα σταλεί µε φαξ ή σχετικό 

έγγραφο . 

iii. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί. 

iv. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο διενέργειας, 

την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται µε σχετική ανακοίνωση της Ε∆∆ ενώπιον τυχόν 

παριστάµενων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 

v. Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης η Ε∆∆ θα ακολουθήσει την παρακάτω  

περιγραφόµενη διαδικασία:  
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Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον 

οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της 

τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες αναλύοντας για κάθε µια από αυτές τους ακριβείς 

λόγους απόρριψης. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες 

προσφορές η Ε∆∆ θα προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 

Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών στον υπολογισµό των 

συνολικών βαθµολογιών και στη σύνταξη του συγκριτικού πίνακα προσφορών σύµφωνα µε τις οδηγίες 

αξιολόγησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο Β. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε τη 

συµπλήρωση των πινάκων οικονοµικής προσφοράς που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα.  

Οι συµπληρωµένοι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε µαγνητικό µέσο 

(CD ROM), το οποίο θα εµπεριέχεται στο σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς ή των πινάκων 

της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε µαγνητικό µέσο µε τα αντίτυπα της οικονοµικής 

προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 

Οι τιµές, για το σύνολο του έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€) .   

Στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς θα γίνεται ανάλυση των τιµών των προσφεροµένων υλικών, 

λογισµικών, υπηρεσιών. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς θα γράφεται αριθµητικά και 

ολογράφως. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ αναλυτικών τιµών και συνολικών τιµών θα υπερισχύουν οι 

συνολικές τιµές. 

Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς µε 

την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιµών. Παράλληλα θα δοθούν, σε χωριστό πίνακα, οι τιµές 

αυτών των υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε ενδεχόµενη περίπτωση επέκτασης. Στην περίπτωση που 

έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι οι 

υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο 

υπάγεται η υπό προµήθεια υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα 

διορθώνεται από την Ε∆∆. 

Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  επιβαρύνει. 

Προσφορές µε συνολικό τίµηµα µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του παρόντος έργου απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση που η τιµή µιας οικονοµικής προσφοράς κρίνεται από την Ε∆∆ ιδιαίτερα χαµηλή, 

δηλαδή όταν η έκπτωση είναι µεγαλύτερη του 10% επί του συνολικού προϋπολογισµού, η Επιτροπή 

δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και 

διευκρινήσεων ή και της αρχικής αιτιολόγησης του προσφέροντος η Ε∆∆ εισηγείται µε πρακτικό στην 

Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της προσφοράς αυτής. 
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Α.24  ∆ιευκρινίσεις προσφορών 

Η Ε∆∆ έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή 

διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για 

τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται στην Ε∆∆ στη µορφή που έχουν ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο 

δεν θα είναι µικρότερο των τριών (3) εργασίµων ηµερών. 

Α.25  ∆ικαίωµα µαταίωσης διαγωνισµού 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Ε∆∆, διατηρεί το δικαίωµα: 

i. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού 

ii. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή 

µη των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης 

iii. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του Π.∆ 60/2008. 

Α.26 Κατάρτιση και υπογραφή σύµβασης προµήθειας  

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση Προµήθειας, η οποία 

ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης, υπόδειγµα της οποίας παρέχεται 

στο Παράρτηµα  της παρούσας. 

Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, 

καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την ∆ιακήρυξη κατά φθίνουσα σειρά 

ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης Προµήθειας, ο 

Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της 

Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του 

κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της 

εγγυητικής συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
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Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και το αργότερο µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε 

(5) ηµερολογιακών ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω 

στοιχεία: 

1. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων ή 

κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται  στο 10% του 

Συµβατικού Τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη, εκδίδεται 

από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών 

αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της Ε∆∆ . 

Α.27  Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

Η  Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και το Κοινοτικό δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα 

είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  
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Α.27 Εγγυήσεις  

Α.27.1 Εγγύηση συµµετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 

συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, δηλαδή  21.753,20€. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έναν (1) ηµερολογιακό µήνα µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς 

Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την  ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και 

έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. 

Α.27.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Προµήθειας, επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλοµένους. Το ύψος της θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

Α.27.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Για την καλή λειτουργία του συναφούς εξοπλισµού, του Βασικού Λογισµικού και του Λογισµικού 

Εφαρµογών κατά το χρονικό διάστηµα της δωρεάν συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, µετά την οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα 

ανέρχεται στο 5% του Συµβατικού Τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και µε χρόνο ισχύος 

µεγαλύτερο από τη συµβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες. 
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Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Η 

εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι. 

Α.28 Παράδοση – Παραλαβή Έργου 

Α.28.1 Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα  τεσσάρων (4) ηµερολογιακών µηνών 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης προµήθειας. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, που περιλαµβάνει και τους χρόνους παράδοσης των επί 

µέρους παραδοτέων του έργου, εµφανίζεται στο κεφάλαιο της τεχνικής περιγραφής της παρούσης. 

Η παροχή των επιµέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να µεταβάλλεται χρονικά, µετά από 

κοινή συµφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραµµα του 

έργου. 

Α.29 Προϋποθέσεις Παραλαβής 

Η παραλαβή των προϊόντων του έργου, προσωρινή και οριστική,  θα γίνεται από την ΕΠΠΕ εντός των 

χρονικών διαστηµάτων που εµφανίζονται στο κεφάλαιο  Β.18.1 της ∆ιακήρυξης και πάντα σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Α.30 Μετάθεση Χρονοδιαγράµµατος 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους 

προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, µετά τη λήψη 

αιτιολογηµένης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής  και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου 

(Ε∆∆), εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερολογιακών 

ηµερών και στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του 

χρονοδιαγράµµατος ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση 

που η εκτέλεση της Σύµβασης ή επί µέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να 

καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία για την τεκµηρίωση 

του αιτήµατός του και το αίτηµα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν 

δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε µε αναδροµική ισχύ και ειδοποιεί 

σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση η µετάθεση του χρονοδιαγράµµατος δεν σηµαίνει 

παράταση αυτού. Τυχόν µετάθεση προθεσµίας εκτέλεσης έργου θα κοινοποιείται µε ευθύνη και 

µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αρµόδια ∆ιαχειριστική και χρηµατοδοτική Αρχή του έργου προς 

έγκριση. 
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Α.31 Τρόπος Πληρωµής 

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

i. Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

ii. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος (µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µετά την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής 

Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι.  Κατά την εξόφληση 

θα παρακρατείτε τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα 

υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του 

έργου. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των 

εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία 

λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες.  

Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

του συνόλου του έργου, αφού παρακρατήσει µε τον παραπάνω τρόπο υπολογισθέν τόκο. 

iii. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος (µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µετά την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής 

Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε το παράρτηµα. Κατά την εξόφληση θα 

παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα 

υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του 

έργου. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των 

εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία 

λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες. Ποσοστό σαράντα 

τοις εκατό (40%) του συµβατικού τιµήµατος, αφού παρακρατήσει µε τον παραπάνω τρόπο 

υπολογισθέν τόκο, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστηµα από 

την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την ηµεροµηνία παράδοσης της ΦΑΣΗΣ 2. 

Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

του συνόλου του έργου, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της αποµειωµένης από την 

προηγούµενη πληρωµή προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία του 

υπολογισµού τόκου της προηγούµενης τµηµατικής πληρωµής µέχρι την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του έργου. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ (€) µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Για τις πληρωµές ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει πέραν των εγγυήσεων που ορίζονται στο 

Άρθρο Εγγυήσεις – Εγγυητικές Επιστολές, τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Τιµολόγια πώλησης και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών κατά περίπτωση 

β. Απόδειξη είσπραξης για το εκάστοτε ποσό πληρωµής  

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα και 
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δ. τις εξής πληροφορίες για την κατάθεση της πληρωµής σε λογαριασµό που τηρεί σε τράπεζα 

που λειτουργεί νόµιµα σε κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

i. Τράπεζα 

ii. Αριθµός Λογαριασµού 

iii. Υπέρ 

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε 

φορά νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 

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

αναδόχου  απαραίτητα να καθορίζεται ο επιθυµητός τρόπος πληρωτής και οι σχετικές λεπτοµέρειες. 

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

θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωµής που θα επιλέξει από τους 

ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή 

Α.32 Εγγυητική Ευθύνη 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους 

και προϋποθέσεις της Σύµβασης και ότι τα υπό προµήθεια προϊόντα  θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων 

(οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές 

προδιαγράφονται στην ∆ιακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

την εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατά την παράδοσή 

του καινούργιος και  θα συνοδεύεται από τις τελευταίες εκδόσεις (versions, releases, service packs) 

Βασικού Λογισµικού και Λογισµικού Εφαρµογών. 

Για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισµού κάθε 

είδους και του λογισµικού κάθε είδους που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του έργου, που θα 

καλείται στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις 

υπηρεσίες συντήρησης που περιγράφονται στην παρούσα, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για 

την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εξοπλισµός και το λογισµικό νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη 

του Αναδόχου από τη στιγµή της εγκατάστασής τους. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της εγκατάστασης 

και της οριστικής τους παραλαβής δεν συµπεριλαµβάνεται στην περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισµού και του 

λογισµικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 
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Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος 

που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια 

που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 

Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία µέρους ή του 

συνόλου του εξοπλισµού ή του λογισµικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό 

ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος 

µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η 

Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο 

και δαπάνη του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην αποκατάσταση τυχόν ελαττωµάτων µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο 

τελευταίος υποχρεούται να καταβάλλει ως ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, το ποσό των 1.000,00 

ευρώ. 

Α.33 Συντήρηση 

Μετά την πάροδο της περιόδου δωρεάν εγγύησης συντήρησης / καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την υποχρέωση, εάν και εφ’ όσον το επιθυµεί η Αναθέτουσα Αρχή, να προσέλθει για την 

υπογραφή Σύµβασης µέσω της οποίας θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισµού και 

λογισµικού που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του έργου, για χρονική διάρκεια  και  τίµηµα τα 

οποία θα καθοριστούν κατόπιν διαπραγµάτευσης εκείνη τη στιγµή.  

Εάν υπογραφεί Σύµβαση συντήρησης, η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, αζηµίως δι' αυτήν, 

να διακόψει ή να περιορίσει µονοµερώς την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εν όλω ή εν µέρει. Για την 

άσκηση του δικαιώµατος αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον 

Ανάδοχο, έξι (6) τουλάχιστον ηµερολογιακούς µήνες πριν την διακοπή ή τον περιορισµό της παροχής 

υπηρεσιών Συντήρησης.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του τη διάρκεια και το κόστος της 

συντήρησης πέραν του διαστήµατος της δωρεάν εγγύησης. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδοποιήσει τον Ανάδοχο τρείς µήνες πριν τη λήξη της δωρεάν εγγύησης µε σχετικό αίτηµα 

συντήρησης.  Ο Ανάδοχος εφόσον προχωρήσει στην υπογραφή σχετικής σύµβασης συντήρησης µε 

την Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

συντήρησης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής σύµβασης συντήρησης 

χωρίς τον Φ.Π.Α 
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Α.34 Τροποποίηση Σύµβασης Προµήθειας – Επέκταση Αντικειµένου 

 

Η Σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούµενων 

εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικά προϊόντα από τα προβλεπόµενα 

στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων 

αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ’ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων που είναι πιθανό να 

προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του 

συµπληρωµατικού αυτού έργου, σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί από κοινού και µε κόστος 

ίδιο ή ανάλογο του προσφερόµενου για ίδια ή παρόµοια προϊόντα. 

Ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή πρόταση επικαιροποίησης του εξοπλισµού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Βασικού Λογισµικού, και του Λογισµικού Εφαρµογών, εφ’ όσον 

έχουν ανακοινωθεί από τις κατασκευάστριες εταιρείες σχετικές εξελίξεις ή βελτιώσεις ή 

αντικαταστάσεις σε χρόνο µεταγενέστερο από την υπογραφή της Σύµβασης. 

Η πρόταση αυτή θα υποβάλλεται εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης 

των συγκεκριµένων προϊόντων και θα συνοδεύεται από τεκµηριωµένη παρουσίαση των  

πλεονεκτηµάτων της προτεινόµενης επικαιροποίησης. 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής έγκρισης των προτεινόµενων αντικαταστάσεων από την Αναθέτουσα 

Αρχή, θα ακολουθεί τροποποίηση της Σύµβασης. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συµβατότητα των βελτιωµένων 

προϊόντων µε τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των όρων της Σύµβασης προµήθειας 

που αφορούν στην οµαλή υλοποίηση του Έργου. 

Α.35 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, 

χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συµβατικού 

τιµήµατος, µε βάση τους όρους της σύµβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην 

Ελλάδα. 

Εκχώρηση ή µεταβίβαση της σύµβασης θα συντελείται µόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και θα χρήζει 

πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και ως προς την εγκριτική 

απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να γνωστοποιεί τυχόν 

εκχώρηση/µεταβίβαση σύµβασης την Αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο στην 

περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για 

την ανάθεση της σύµβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 

υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν 

εκχωρήθηκε. 

Α.36 Υπεργολαβία 

 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 

προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα 

του έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του 

ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος 

ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 

Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του 

υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από 

την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής 

που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύµβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή 

φυσικού προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του έργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη 

κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση 

αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα 

συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Α.37 Ζητήµατα Κυριότητας και Πνευµατικής Ιδιοκτησίας  
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Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόµενων Η/Υ και των εξαρτηµάτων τους µέχρι την 

ηµεροµηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, 

ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου. 

Τα δικαιώµατα επί του Βασικού Λογισµικού και του Λογισµικού Εφαρµογών που ο Ανάδοχος 

εγκαθιστά στον εξοπλισµό, παραµένουν στους νόµιµους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η 

Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη µη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις 

που έχει νοµίµως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. 

Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 

εκτέλεση της Σύµβασης,  όπως διαγράµµατα σχέδια, προδιαγραφές κλπ. είναι εµπιστευτικά και 

ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την 

εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή 

άλλες µεταβολές του Εξοπλισµού, αντικαταστάσεις λογισµικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή 

πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, 

που αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή 

εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’ 

αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. 

Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη νέου πηγαίου κώδικα λογισµικού (source code), τα πνευµατικά 

δικαιώµατα µεταβιβάζονται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία ανήκει και η αποκλειστικότητα 

παραγωγής του συγκεκριµένου Έργου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή του εξοπλισµού, η Αναθέτουσα Αρχή 

οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, 

έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα 

κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε 

δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα 

Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω 

αγωγής ή του ένδικου µέσου. 
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Α.38 Υποχρεώσεις Ασφάλισης 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύµβασης Προµήθειας, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής 

τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόµη και 

αντικατάστασή τους. 

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή 

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση 

κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του 

Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρµόδιους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και µεριµνά  όπως  οι 

υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

Α.39 Εµπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη 

σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 

συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς την 

προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, και µετά τη λήξη του έργου, ούτε να συµµετέχει σε 

δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν 

δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η ΕΠΠΕ και όλα τα εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν ή από την 

Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία 

της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή 

λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 
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Α.40 Ανωτέρα Βία 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από 

λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας 

τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

 

Α.41 Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό 

µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 

επαγγέλµατός του. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 

της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα 

µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς 

τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά 

από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  

προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 
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β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 

(ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 

έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν 

το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή 

έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα 

πράξουν  το ίδιο. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία 

καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε  την 

Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει 

ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε ζηµία 

που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του 

τµήµατος του Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί 

για τον προοριζόµενο σκοπό. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά από την έκπτωση του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ορίσει 

νέο Ανάδοχο είτε κάνοντας χρήση της λίστας επιλαχόντων που θα προκύψει από τον παρόντα 

διαγωνισµό, είτε αναθέτοντας το έργο σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο Υποψήφιο ανάδοχο µέσω 

της διαδικασίας «µε διαπραγµάτευση» όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Β.1  Γενική Περιγραφή δικτύου 

 
Το έργο έχει σαν βασικό στόχο την δηµιουργία και εγκατάσταση εξοπλισµού που θα αποτελέσει τη 

βάση για την µετέπειτα ανάπτυξη και διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού. 

Τα σηµεία ασύρµατης πρόσβασης θα αναπτυχθούν σε κεντρικά σηµεία, τα οποία θα καθοριστούν 

κατά τη διάρκεια της µελέτης εφαρµογής. Το σύνολο των σηµείων που θα καλυφθούν ορίζεται σε 15. 

Βασικά χαρακτηριστικά του δικτύου θα είναι οι υψηλές ταχύτητες µεταγωγής δεδοµένων, η δυνατότητα 

εύκολης επεκτασιµότητας όταν και αν αυτό απαιτηθεί, η εύκολη συντήρηση και διαχείριση σε 

συνδυασµό µε υψηλή διαθεσιµότητα. Επίσης οι τεχνολογίες δικτύωσης που θα εφαρµοστούν θα 

βασίζονται σε πιστοποιηµένα πρότυπα επικοινωνίας (standards) και ο εξοπλισµός θα συµµορφώνεται 

µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας. 

Το δίκτυο θα λειτουργεί στη περιοχή συχνοτήτων 2,4 GHz/5,4GHz (ISM), θα υποστηρίζει πραγµατική 

ETHERNET ταχύτητα ίση ή µεγαλύτερη των 2Mbps (ανεξάρτητα της ονοµαστικής ταχύτητας στον αέρα 

όπως πχ τα 54Mbps για το 802.11g/a) χρησιµοποιώντας τεχνολογίες που θα επιλέξει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος.  Επίσης ο διαχειριστής του δικτύου µπορεί να ορίσει την ισχύ εξόδου ούτως ώστε η µέγιστη 

ακτινοβολούµενη ενέργεια (EIRP) κάθε ραδιοσυστήµατος να παραµένει πάντα στα επιτρεπτά επίπεδα 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr) . 

Με την έννοια του όρου σηµεία κάλυψης νοείται η κάθε αυτόνοµη περιοχή κάλυψης και 

συµπεριλαµβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί µε βάση την περιγραφόµενη 

αρχιτεκτονική. Σκοπός του έργου είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο σε υπαίθριους χώρους, όπως: 

� Εµπορικό Κέντρο ∆ήµου Χαλανδρίου 

� ∆ηµοτικά Κτίρια ∆ήµου Χαλανδρίου (∆ηµαρχείο, ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθµοί, Πολιτιστικό κέντρο) 

� Σχολεία ∆ήµου Χαλανδρίου (∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια) 

� Χώροι αναψυχής και συνάθροισης (πάρκα, πλατείες) 

Επιπλέον τα σηµεία εγκατάστασης που θα επιλεγούν συγκεντρώνουν ένα σύνολο από κοινά 

χαρακτηριστικά τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

• Κατανοµή σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση στα διοικητικά όρια του ∆ήµου, 

• Ιδιαίτερη πληθυσµιακή συγκέντρωση, 

• Ύπαρξη τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο της παροχής ασύρµατων ευρυζωνικών προσβάσεων για µεγάλο αριθµό πολιτών, θα 

πραγµατοποιηθεί, η προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισµού για τη δηµιουργία 

Ασύρµατων Σηµείων Πρόσβασης (Wireless Hotspots) σε υπαίθριους χώρους. Τα εγκατεστηµένα ΑΣΠ 

θα παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο για τους πολίτες.  Οι συσκευές των 

χρηστών (Φορητοί Υπολογιστές, Υπολογιστές παλάµης κ.α), εφόσον αυτές διαθέτουν εξοπλισµό 
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(ενσωµατωµένο ή ειδικές κάρτες επέκτασης) συµβατό µε τα πρωτόκολλα IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 

που θα βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του ΑΣΠ, θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κάθε 

ΑΣΠ θα επιτρέπει πρόσβαση σε πολλαπλούς χρήστες, ενώ κρίνεται απαραίτητο να εγκατασταθεί και 

τεθεί σε λειτουργία µε τρόπο ώστε, αφενός να καλύπτονται οµοιόµορφα οι χώροι ασύρµατης 

πρόσβασης και αφετέρου να ελαχιστοποιηθεί η ισχύς εκποµπής των ασύρµατων συσκευών των 

χρηστών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να µελετήσει διεξοδικά τόσο τους χώρους εγκατάστασης όσο και την 

κατανοµή των ασύρµατων συσκευών (κεραιών, και access point) ούτως ώστε να µειωθούν στο 

ελάχιστο οι παρεµβολές µεταξύ των συσκευών που βρίσκονται στο ίδιο ΑΣΠ. Η προτεινόµενη λύση θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε κατά την µετακίνηση (roaming) των χρηστών εντός περιοχής κάλυψης του 

ΑΣΠ να γίνεται χωρίς αποσύνδεση και επανασύνδεση. Παράλληλα η διάταξη των ασύρµατων 

συσκευών θα επιτρέπει το µέγιστο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων προς τις συσκευές των χρηστών.  

 

Β.2 Αρχιτεκτονική δικτύου 

 
Τα ΑΣΠ (Wireless Hotspots), θα λειτουργούν µε βάση την τεχνολογία Wi-fi. Ο ανάδοχος θα προσφέρει 

Συσκευές Ασύρµατης Πρόσβασης (Access Points) οι οποίες θα αποτελούν το σηµείο σύνδεσης των 

πολιτών µε το διαδίκτυο. Οι ΣΑΠ θα συνδέονται µε το Κεντρικό Σηµείο Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

µέσω Ασύρµατων Γεφυρών (wireless bridges). Η κατανοµή των ΣΑΠ και η µεταξύ τους διασύνδεση θα 

οριστικοποιηθεί κατά την φάση Μελέτης Εφαρµογής 

 

Β.3 Τεχνική περιγραφή δικτύου  

Τα Ασύρµατα Σηµεία Πρόσβασης (ΑΣΠ)  (Wireless Hotspots), θα λειτουργούν µε βάση την τεχνολογία 

Wi-fi. Ο ανάδοχος θα προσφέρει Συσκευές Ασύρµατης Πρόσβασης (ΣΑΠ) (Access Points) οι οποίες θα 

αποτελούν το σηµείο σύνδεσης των πολιτών µε το διαδίκτυο. Οι ΣΑΠ θα συνδέονται µε το Κεντρικό 

Σηµείο Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µέσω Ασύρµατων Γεφυρών (ΑΓ)  (wireless bridges). Η κατανοµή των 

ΣΑΠ και η µεταξύ τους διασύνδεση θα οριστικοποιηθεί κατά την φάση Μελέτης Εφαρµογής. 

Αναλυτικά κάθε ΑΣΠ θα περιλαµβάνει, ΣΑΠ οι οποίες θα δίνουν πρόσβαση στους χρήστες και ΑΓ που 

θα συνδέουν τις ΣΑΠ µε το Κεντρικό Σηµείο Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Οι ΣΑΠ που θα προσφερθούν 

θα αντέχουν σε ακραία καιρικά φαινόµενα και σε αντίθετη περίπτωση θα τοποθετηθούν µέσα σε 

κατάλληλα κουτιά που θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες, ικανά να αντέχουν σε ακραία 

καιρικά φαινόµενα π.χ βροχή, χαλάζι, χιόνι κλπ. Τα κουτιά µε τον εξοπλισµό και την κεραία θα 

τοποθετηθούν είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά σε κτίρια ή άλλους κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τη µέγιστη ραδιοκάλυψη του χώρου. ∆εδοµένης της ανάγκης οι κεραίες των 

ΑΓ να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό σηµείο, η τοποθέτηση τους µπορεί να γίνει είτε στο ίδιο κουτί 

µε τις ΣΑΠ είτε σε διαφορετικό ανάλογα τη µορφολογία του κτιρίου ή γενικότερα του χώρου 

εγκατάστασης. Μέσα στα κουτιά που περιγράφηκαν παραπάνω θα πρέπει να παρέχεται και η 

ανάλογη τροφοδοσία ρεύµατος για την κάλυψη των αναγκών των ασύρµατων και ενσύρµατων 

συσκευών.  

Όσον αφόρα τα χαρακτηριστικά των κεραιών που θα τοποθετηθούν: 
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• Τα ΑΣΠ (Access Points) θα διαθέτουν περιµετρική κεραία ούτως ώστε να έχουν µεγάλο 

εµβαδόν  κάλυψης.  

• Οι ΑΓ (Wireless Bridges) θα διαθέτουν κατευθυντήριες κεραίες για επίτευξη επικοινωνίας σε 

µεγάλη απόσταση και µε µέγιστη ταχύτητα.  

• H ΚΑΓ του ΚΣΠ∆ (Κεντρικό Σηµείο Πρόσβασης), θα διαθέτει κεραία τοµέα ή περιµετρική 

ανάλογα µε την κατανοµή των υπολοίπων ΑΓ, για την ταυτόχρονη επικοινωνία µε αυτές, όπως 

φαίνεται και στο σχήµα 1. Η επιλογή κεραίας θα οριστικοποιηθεί κατά την µελέτη εφαρµογής. 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η εγκατάσταση της απαραίτητης καλωδίωσης στα ΚΣΠ∆, όπου θα 

πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του αναγκαίου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Εκεί θα εγκατασταθεί 

ένας δροµολογητής (µε ενσωµατωµένο λογισµικό Firewall) ο οποίος θα πραγµατοποιεί τη σύνδεση του 

ΑΣΠ στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθεί και ένας µεταγωγέας για την υλοποίηση των 

απαραίτητων ενσύρµατων συνδέσεων. 
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Σχήµα 1. Ενδεικτική διάταξη Ασύρµατου Σηµείου Πρόσβασης 

 

Τα µηχανήµατα και ο συνοδευτικός εξοπλισµός  θα εγκατασταθούν σε ένα κεντρικό κτίριο της  

Αναθέτουσας Αρχής (ή σε κτίριο που θα προκύψει κατόπιν υπόδειξης της ΑΑ) και θα συνδέονται µε την 

οροφή του κτιρίου µέσω καλωδίου Ethernet τεχνολογίας τουλάχιστον Cat5e. Στην οροφή του κτιρίου 
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θα βρίσκεται η ΚΑΓ που θα επικοινωνεί µε τις ΑΓ του περιβάλλοντα χώρου. Στη ΚΑΓ θα προσαρµοστεί 

κατάλληλη κεραία τοµέα ή περιµετρική. Σε περίπτωση που στο σηµείο συγκέντρωσης απαιτηθεί να 

υπάρχει ΣΑΠ, αυτό θα συνδεθεί κατευθείαν µε το µεταγωγέα του κτιρίου. Απαραίτητο συστατικό στη 

διάταξη του εξοπλισµού του σηµείου συγκέντρωσης θα είναι η µονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος.  

Την αρχιτεκτονική δικτύου του κάθε Ασύρµατου Σηµείου Πρόσβασης ολοκληρώνει το σύστηµα captive 

portal, δηλαδή το σύστηµα το οποίο θα πραγµατοποιεί την ταυτοποίηση και τον έλεγχο πρόσβασης 

των χρηστών. Αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται από ένα σύστηµα εξοπλισµού και λογισµικού το οποίο 

θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένο και να περιλαµβάνεται στον βασικό εξοπλισµό (δροµολογητής) που 

περιγράφεται παρακάτω. Αποστολή της υπηρεσίας captive portal θα είναι η πιστοποίηση των χρηστών 

τοπικά για το ΑΣΠ, µέσω ενός web-interface.     

Β.4 Λειτουργικές Προδιαγραφές  

Χρησιµοποιώντας το φορητό του υπολογιστή, ένας χρήστης συνδέεται σε ένα ασύρµατο δίκτυο 

δηµόσιας πρόσβασης. Αρχικά, δεν του επιτρέπεται η έξοδος στο ∆ιαδίκτυο, µέχρι να προσπελάσει µια 

ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ιστοσελίδα και να ανοίξει, η αίτησή του, χρησιµοποιώντας τεχνολογία 

captive portal, αναδροµολογείται σε ειδική ιστοσελίδα η οποία, εκτός της παρουσίασης των όρων 

χρήσης, του δίνει 2 επιλογές. 

α) Χρήση του δικτύου για ορισµένο µικρό χρονικό διάστηµα (π.χ. 30 λεπτά), 

β) Συνεχή χρήση ∆ιαδικτυακών υπηρεσιών µε εγγραφή. 

Αν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή (α) που είναι και η απλούστερη, τότε στην οθόνη του εµφανίζεται η 

εικόνα ενός αλφαριθµητικού, κατάλληλα διαµορφωµένο ώστε να εξακριβώνεται ότι διαβάζεται από 

άνθρωπο και όχι από υπολογιστή (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 

Humans Apart - CAPTCHA), το οποίο πρέπει να αντιγράψει σε ένα κενό πλαίσιο. Όταν ολοκληρωθεί η 

απλή διαδικασία, ο συγκεκριµένος χρήστης µπορεί να προσπελαύνει ελεύθερα το ∆ιαδίκτυο για 

διάστηµα 30 λεπτών. Όταν περατωθεί το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, τότε όλες οι συνδέσεις του 

χρήστη θα διακοπούν και ο χρήστης θα πρέπει να επαναλάβει την ίδια διαδικασία προκειµένου να 

προσπελάσει το ∆ιαδίκτυο. Η συγκεκριµένη διαδικασία είναι πολύ απλή και ενδείκνυται για χρήστες οι 

οποίοι θέλουν ταχύτατα να προσπελάσουν το ∆ιαδίκτυο για πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα (π.χ. 30 

λεπτά). Αν ένας χρήστης επιθυµεί να προσπελάσει το ∆ιαδίκτυο για περισσότερο χρόνο θα προτιµήσει 

την επιλογή (β) όπου και απαιτεί κάποια διαφορετική διαδικασία εγγραφής. Σύµφωνα µε την επιλογή 

(β), ο χρήστης θα πρέπει για µία φορά να συµπληρώσει κάποια στοιχεία που του ζητούνται µε τη 

µορφή φόρµας σε µια ιστοσελίδα, στην οποία δροµολογείται αυτόµατα. Τα στοιχεία αυτά θα 

κρατούνται για στατιστικούς λόγους και περιλαµβάνουν δεδοµένα όπως ηλικιακή οµάδα, email, κλπ. 

Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής του στο σύστηµα, θα έχει στην διάθεσή του 

ένα ζεύγος αλφαριθµητικών login και password. Χρησιµοποιώντας το ζεύγος αυτό, ο χρήστης µπορεί 

να συνδέεται στο ∆ιαδίκτυο χωρίς χρονικό περιορισµό. 

Χρησιµοποιώντας τις 2 απλές επιλογές, καλύπτονται µε πολύ απλό τρόπο οι περισσότεροι χρήστες. Οι 

«βιαστικοί» χρήστες χρησιµοποιώντας την «γρήγορη» επιλογή, µπορούν να συνδέονται για µικρό 
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χρονικό διάστηµα στο ∆ιαδίκτυο, ενώ οι πιο απαιτητικοί σε χρονική διάρκεια χρήστες, αφού περάσουν 

µια µικρή διαδικασία εγγραφής στην επιλογή (β), τότε έχουν απεριόριστο χρόνο πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο. Η παροχή του αλφαριθµητικού θα πραγµατοποιείται από το σύστηµα 

ταυτοποίησης/πιστοποίησης που θα εγκατασταθεί στο ΑΣΠ. 

 

Β.5 Βασικός Εξοπλισµός  

Στα πλαίσια του έργου ευθύνη του αναδόχου είναι η προµήθεια, η εγκατάσταση και η 

παραµετροποίηση του απαιτούµενου εξοπλισµού και λογισµικού καθώς επίσης και η ανάπτυξη 

εφαρµογών περιεχοµένου. Η εγκατάσταση θα γίνει µε τη συνεργασία και την άδεια των αρµοδίων 

φορέων. Η εξασφάλιση των απαιτούµενων χώρων και υποδοµών θα γίνει µε µέριµνα και ευθύνη του 

Αναθέτουσας Αρχής σε συνεργασία βέβαια µε τον Ανάδοχο του έργου. Η τελική θέση και η 

διαµόρφωση των ενσύρµατων και ασύρµατων συσκευών θα καθοριστεί κατά τη µελέτη εφαρµογής και 

κατόπιν έρευνας (site survey) των χώρων εγκατάστασης. Συνοψίζοντας, μία τυπική εγκατάσταση 

ΑΣΠ (wireless hotspot) περιλαμβάνει : 

·         1 ∆ροµολογητή (router) µε υποστήριξη τεχνολογιών x-DSL (µε λογισµικό Firewall) και 
ενσωµατωµένο σύστηµα πιστοποίησης χρηστών βασισµένο σε web-authentication (captive portal) 

·         3 Μεταγωγείς (switches). 

·         3 ΣΑΠ (Wireless Access Point) 

·         3 ΑΓ (Wireless Bridge) 

·      1 Κεραία περιφερειακής Βραχείας κάλυψης  (Omni-Directional Antenna) 2.4 GHz) 

-  2 Κεραίες περιφερειακής μακράς κάλυψης (Omni-directional Antenna long 2.4 GHz)  

·         3 Κεραίες Directional Panel 5.7 18dbi (Sector Antenna) 

·      1 περιμετρική κεραία (directional 5 GHz) 

·      1 περιμετρική κεραία (Omni directional 5 GHz) 

·        4 Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)  

 

Ελάχιστη Απαιτούμενη ποσότητα ειδών για την ικανοποίηση λειτουργίας των 15 Σημείων 

(wireless hotspot): 

Περιγραφή Απαιτούμενου Εξοπλισμού εγκατάστασης ΑΣΠ 

(wireless hotspot) 

Συνολική Ελάχιστη 

ποσότητα  

∆ροµολογητές (router) µε υποστήριξη τεχνολογιών x-DSL (µε λογισµικό 
Firewall) και ενσωµατωµένο σύστηµα πιστοποίησης χρηστών βασισµένο 
σε web-authentication (captive portal) 

15 

 Μεταγωγείς (switches). 45 

ΣΑΠ (Wireless Access Point) 45 

ΑΓ (Wireless Bridge) 45 

Κεραίες περιφερειακής Βραχείας κάλυψης  (Omni-Directional Antenna) 

2.4 GHz) 
15 

Κεραίες περιφερειακής μακράς κάλυψης (Omni-directional Antenna long 

2.4 GHz)  
30 

Κεραίες Directional Panel 5.7 18dbi (Sector Antenna) 45 
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Κεραίες Περιμετρικές ( directional 5 GHz) 15 

Κεραίες Περιμετρικές (Omni directional 5 GHz) 15 

Μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)  60 

 

Επιπρόσθετα για κάθε ΑΣΠ ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει τον απαραίτητο αριθµό, 

τροφοδοσιών, wireless chassis, Roof mount kit και καλώδια για την σωστή λειτουργία του εξοπλισµού.  

Ο παραπάνω εξοπλισµός θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο εσωτερικό χώρο που θα υποδειχθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Είναι ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου να διαθέσει και εγκαταστήσει τα 

απαραίτητα υλικά για την σωστή λειτουργία του εξοπλισµού. 

Η παραπάνω τυπική εγκατάσταση είναι ενδεικτική ως προς την τεχνική λύση. Οι αναφερόµενες 

ποσότητες είναι κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικές. Οι αναλυτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του 

απαιτούµενου εξοπλισµού περιγράφονται στους πίνακες συµµόρφωσης.  

∆ιευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή προκειµένου να διασφαλίζει στον ανάδοχο την φυσική σύνδεση 

στο Ιnternet θα παρέχει µια τερµατισµένη τηλεφωνική γραµµή για κάθε τυπική εγκατάσταση ΑΣΠ 

(wireless hotspot) σηµείο.  

Β.6 ∆ιαχείριση ∆ικτύου 

Η ∆ιαχείριση των ΑΣΠ πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες που επιτρέπουν στην Αναθέτουσα Αρχή να 

µπορεί να παρακολουθήσει τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών των ασύρµατων προσβάσεων.  

Τα αποτελέσµατα της ∆ιαχείρισης θα αποτελούν την εικόνα του δηµοτικού δικτύου σε πραγµατικό 

χρόνο, αλλά θα αποτελέσουν και πολύτιµα στοιχεία για τις διαδικασίες σχεδιασµού και επέκτασης του 

έργου. Πολλά από αυτά τα αποτελέσµατα θα πρέπει να τροφοδοτούν τις αντίστοιχες διαδικασίες 

αποθήκευσης και διατήρησης καταλόγων καταχώρησης για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Το 

σύστηµα διαχείρισης θα επιτρέπει την παρακολούθηση των ασύρµατων και ενσύρµατων δικτυακών 

συσκευών για τυχόν βλάβες, καθώς και θα επιτρέπει την χαρτογράφηση του περιβάλλοντα χώρου, το 

αποτέλεσµα της οποίας θα παρουσιάζεται στους χρήστες σε αναλυτική γραφική απεικόνιση.  

Η προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και λειτουργία του απαραίτητου υλικού αποτελεί 

ευθύνη του αναδόχου.  Το κάθε ΑΣΠ θα παρέχει πρόσβαση στους χρήστες στο διαδίκτυο. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να διαθέσει το κατάλληλο σε πλήθος και εκπαίδευση προσωπικό για την εύρυθµη 

λειτουργίας της υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για την µεταφορά τεχνογνωσίας στα 

στελέχη που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, 

Ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισµού διαχείρισης (hardware & software) θα ορισθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, στον ανάδοχο κατά τη φάση της µελέτης εφαρµογής. 

Β.7 Απόδοση Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης 

Η τεχνική λύση του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη απαίτηση για την ασύρµατη κάλυψη 

του δηµόσιου χώρου. Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει διαθέσιµο όλο το bandwidth της πρόσβασης 
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στο διαδίκτυο, αντίστοιχα το συνολικό bandwidth θα πρέπει να κατανέµεται αναλογικά σε όλους τους 

συνδεδεµένους χρήστες. Επιπλέον η ασύρµατη επικοινωνία του χρήστη µε τις ΣΑΠ (Access point), 

εντός του κύριου χώρου κάλυψης και σε κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από 

6Mbps µε µέγιστη εφικτή τα 54Mbps.  

Β.8 Πρότυπα ∆ιασύνδεσης 

Το δίκτυο και όλες οι συσκευές που το πλαισιώνουν θα πρέπει να είναι πλήρως συµβατά µε το 

πρότυπο WiFi (IEEE 802.11x), όπου x= a ή b ή g είτε και τα τρία µαζί. 

Β.9 Network Address Translation  

Στα τοπικά σηµεία µπορεί και να χρησιµοποιούνται ειδικές (µη προσπελάσιµες από το ∆ιαδίκτυο) 

διευθύνσεις δικτύου για τους χρήστες των τοπικών σηµείων προσπέλασης. Έτσι, όλοι οι χρήστες θα 

µοιράζονται πρακτικά µία αριθµητική διεύθυνση ∆ιαδικτύου. Η τεχνική αυτή που συναντάται ευρέως 

ως NAT (Network Address Translation), θα γίνεται από τον δροµολογητή που θα βρίσκεται στο 

κεντρικό Σηµείο Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Γενικώς η υλοποίηση ενός συστήµατος ώστε να 

χρησιµοποιείται µία µόνο πραγµατική, στατική αριθµητική διεύθυνση ∆ιαδικτύου στα τοπικά σηµεία 

κρίνεται απαραίτητη, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να κατοχυρωθούν χιλιάδες πραγµατικές 

διευθύνσεις – κάτι που αυξάνει υπερβολικά το κόστος. Οι χρήστες του συστήµατος µπορούν να 

παίρνουν αυτόµατα «τοπικές» αριθµητικές διευθύνσεις δικτύου µέσω DHCP, όπως θα καθοριστεί κατά 

την φάση της Μελέτης Εφαρµογής. 

Β.10 Μελέτη Εφαρµογής 

O Ανάδοχος θα καταθέσει Μελέτη Εφαρµογής, η οποία θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό 

υλοποίησης του έργου και θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

1. Επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και σχέδιο διοίκησης του έργου, όπου µεταξύ 

άλλων θα περιλαµβάνεται ο αναλυτικός κατάλογος των συνεργατών που θα αναλάβουν την 

επιτόπια υποστήριξη. 

2. Κατά την φάση της µελέτης εφαρµογής θα επικαιροποιηθούν/οριστικοποιηθούν τα σηµεία 

εγκατάστασης των ΑΣΠ.  

3. Στην Μελέτη Εφαρµογής ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τοπογραφικά τα σηµεία στα οποία θα 

τοποθετηθεί ο εξοπλισµός και θα προσδιορίσει µε ακρίβεια τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει 

για την εγκατάσταση. 

4. Επικαιροποίηση του εξοπλισµού και των εκδόσεων λογισµικού, έτσι ώστε τα παραδιδόµενα υλικά 

κατά την υλοποίηση του έργου να είναι τελευταίας τεχνολογίας και τουλάχιστον ίσης αξίας µε τα 

προσφερόµενα κατά την χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού. 
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5. Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του λογισµικού (διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, 

κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, κλπ),  

6. Περιγραφή των µέτρων που θα ληφθούν και των διαδικασιών που θα υιοθετηθούν για την 

εξασφάλιση της προσβασιµότητας, στον βαθµό που αυτό είναι εφικτό, από άτοµα µε αναπηρίες. 

7. Μελέτη Εγκατάστασης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά η διάταξη του εξοπλισµού για το 

κάθε ΑΣΠ. 

8. Περιγραφή των Τεχνικών  Μέτρων Ασφαλείας για το σύνολο του Ασύρµατου ∆ηµοτικού ∆ικτύου. 

Β.11 Προµήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισµού και Λογισµικού 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη εγκατάστασης του εξοπλισµού και του λογισµικού των συστηµάτων. 

Πιο συγκεκριµένα θα µεριµνήσει για: 

� την προµήθεια και µεταφορά του εξοπλισµού στο χώρο των public wifi HOTSPOT,  

� την εγκατάσταση και ρύθµιση όλου του εξοπλισµού και του απαιτούµενου λογισµικού 

συστηµάτων µε εξασφάλιση συµβατότητας µε όλη την υπάρχουσα υποδοµή.  

Για τη σωστή εγκατάσταση του εξοπλισµού οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να επισυνάψουν ως 

αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς στοιχεία σχετικά µε τις απαιτήσεις του εξοπλισµού που 

προσφέρουν σε όγκο, βάρος κλπ καθώς και κατασκευαστικά γνωρίσµατα οικοδοµής, σε παροχή και 

ποιότητα ρεύµατος, σε κλιµατισµό, κλπ. που κρίνονται ως απαραίτητα για την λειτουργία του 

εξοπλισµού. 

Στο χρονοδιάγραµµα GANTT που θα συνοδεύει κάθε προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς ο 

χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να έχει γίνει η διαµόρφωση του χώρου εγκατάστασης, σε σχέση µε την 

έναρξη του έργου δηλαδή µε την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του 

εξοπλισµού και ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 

νωρίτερα, για την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να πραγµατοποιήσει τις παραπάνω 

εργασίες, προκειµένου να ενηµερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η 

παρουσία και συνεργασία τους. 

Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισµού και κάθε τµήµατός του, φέρει µέχρι την 

οριστική παραλαβή αυτού ο Ανάδοχος.  

Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού 

Παραδοτέα (ελάχιστα): 

1. Απαιτήσεις εξοπλισµού για διαµόρφωση χώρων εγκατάστασης 

2. Παράδοση και παραµετροποίηση εξοπλισµού 

3. Τεκµηρίωση ποσοτικής παράδοσης / παραλαβής 

4. Έκθεση µε αποτελέσµατα δοκιµών ελέγχου 
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Β.12 Χαρακτηριστικά διαδικτυακής πύλης (mobile portal)  

Η πλατφόρµα πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί η διαδικτυακή πύλη πρέπει να αποτελεί λογισµικό 

ανοιχτού κώδικα. Θα πρέπει να προσφέρει εξελιγµένες λειτουργικότητες διαχείρισης περιεχοµένου 

(content management) και παροχής εξατοµικευµένης λειτουργικότητας σε κάθε χρήστη. Η διαδικτυακή 

πύλη (mobile portal) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις ενός ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος. Γενικές απαιτήσεις του προς ανάπτυξη συστήµατος είναι: 

• Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση του περιεχοµένου. 

• Ευκολία ανανέωσης και γρήγορη παρουσίαση των πληροφοριών. 

• ∆υνατότητα υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών (π.χ. Ελληνικής, Αγγλικής) στο λογισµικό 

διαχείρισης του mobile portal. 

• Κατανοητό σύστηµα πλοήγησης και θεµατολογίας. 

• Ευέλικτη αναζήτηση στο περιεχόµενο  της πύλης βάσει πολλαπλών κριτηρίων πληροφοριών  

• Αναγνώριση των χρηστών και ασφαλής αλληλεπίδραση µε το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες 

της πύλης.  Θα είναι δυνατό να υπάρχει διαβαθµισµένο περιεχόµενο, στο οποίο οι χρήστες δεν θα 

έχουν πρόσβαση αν δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώµατα. 

• Επεκτασιµότητα. Ικανότητα δυναµικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων χωρίς διακοπή 

της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος. 

• Προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δηµοσίευση µη ελεγµένων 

πληροφοριών. 

• Υποστήριξη ανοιχτών προτύπων. Εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της µελλοντικής 

επέκτασης του portal. 

• Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα για όλα τα υποσυστήµατα της εφαρµογής. 

• Ενοποιηµένη αρχιτεκτονική: Αποφυγή προβληµάτων και κόστους ενοποίησης µεταξύ των 

στοιχείων λογισµικού που απαρτίζουν την υποδοµή portal. 

• Υποστήριξη σε όλους τους τύπους hardware ώστε να είναι προσαρµόσιµη σε οποιαδήποτε 

πληροφοριακή υποδοµή. 

• Η Βάση ∆εδοµένων θα υποστηρίζει όλους τους καθιερωµένους τύπους σχεσιακών 

δεδοµένων. 

• Εύκολα αναβαθµίσιµη ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. 

• Υποστήριξη στην ανάπτυξη εφαρµογών µε τις πλατφόρµες ανάπτυξης λογισµικού 

τεχνολογίας  J2EE. 

• Υψηλή διαθεσιµότητα. Αδιάλειπτη λειτουργία του συστήµατος ελαχιστοποιώντας το 

downtime του συστήµατος  

• ∆υνατότητες online backup και recovery. 

• Αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την οµαλή καθηµερινή λειτουργία των εφαρµογών, µε τη χρήση 

τεχνικών που εγγυώνται την ορθότητα των δεδοµένων τα οποία διαχειρίζεται και διανέµει σε αυτόνοµο 

ή σε κατανεµηµένο περιβάλλον εργασίας. 
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• Προστασία των δεδοµένων κατά την αποθήκευση, πρόσβαση και επεξεργασία τους στη 

Βάση ∆εδοµένων, καθώς και εξελιγµένα χαρακτηριστικά διαχείρισης χρηστών και των δικαιωµάτων 

τους.  

• ∆ιαπίστευση χρηστών µε τη χρήση username και password τα οποία µπορούν να 

αποθηκευτούν στη Βάση ∆εδοµένων. 

• ∆υνατότητες κεντρικής διαχείρισης πολιτικών ασφάλειας, καθώς επίσης και των χρηστών και 

των δικαιωµάτων τους και υποστήριξη πολύ µεγάλου αριθµού χρηστών. 

• Ευκολία διαχείρισης της Βάσης ∆εδοµένων. 

 
Β.12.1  Περιγραφή ∆ιαδικτυακής Πύλης 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης ενότητας είναι η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για 

τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του ∆ήµου σχετικές µε θέµατα Πολιτισµού, Εξυπηρέτησης και 

Επιχειρηµατικότητας µε ολοκλήρωση τους σε µια σύγχρονη ∆ιαδικτυακή Θεµατική Πύλη (Mobile 

Portal). Η ∆ιαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να περιέχει και περιεχόµενο από τις επίσηµες ιστοσελίδες της 

Αναθέτουσας Αρχής (http://www.halandri.gr, http://www.euripidis.gr, http://www.etopos.gr, 

http://gis.etopos.gr) που αναµένεται να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών αλλά και των 

επισκεπτών σε θεµατικό ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο αλλά και χρήσιµες πληροφορίες, καθότι 

αξιοποιεί εναλλακτικά κανάλια πρόσβασης (Internet) και παρέχει ενιαίο σηµείο πρόσβασης στις 

εξειδικευµένες υπηρεσίες. Η ανάπτυξη της ∆ιαδικτυακής Πύλης αποτελεί ένα έργο σηµαντικής 

σηµασίας για το ∆ήµο στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καθότι 

αναµένεται να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για ευρύτερη αποδοχή και χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών από διαφορετικές πληθυσµιακές, επαγγελµατικές οµάδες καθώς και 

να αποτελέσει ένα βασικό µέσο ανάδειξης διαφορετικών πτυχών της κοινωνικής, οικονοµικής και 

πολιτιστικής ζωής, οδηγώντας στη συνειδητοποίηση των οφελών από την εφαρµογή βιώσιµων 

µοντέλων ανάπτυξης.  

Στη ενοποιηµένη διαδικτυακή πύλη θα παρέχονται οριζόντιες υπηρεσίες που καλύπτουν όλους τους 

άξονες, αλλά και εξειδικευµένες κάθετες υπηρεσίες για κάθε άξονα. Η διαδικτυακή πύλη (mobile portal) 

θα αποτελείται από τα εξής βασικά υποσυστήµατα: 

• Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Καταλόγου 

• Υποσύστηµα Έξυπνων Αναζητήσεων 

• Υποσύστηµα Ασφάλειας και ∆ικαιωµάτων Χρηστών 

• Υποσύστηµα Παρουσίασης Περιεχοµένου 

• Υποσύστηµα Αποθετηρίου 

• Υποσύστηµα Επικοινωνίας 

O ∆ήµος Χαλανδρίου στοχεύει στην ενοποίηση όλων των υφιστάµενων εφαρµογών που έχει 

υλοποιήσει µέχρι σήµερα, έτσι ώστε ο πολίτης να κατευθύνεται πρακτικά σε µία κεντρική πύλη µε 

πρόσβαση από κινητές συσκευές, µέσω της οποίας ο πολίτης θα κατευθύνεται έξυπνα και γρήγορα 

στις υπόλοιπες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. 
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Αναφέρονται συνοπτικά οι οριζόντιες υπηρεσίες που θα υποστηρίζει η διαδικτυακή πύλη µέσα από τα 

υποσυστήµατά της όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

• Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και καταλόγου 

• Υπηρεσία αναζήτησης περιεχοµένου 

• Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προσωπικού Προφίλ χρηστών 

• Υπηρεσία Single Sign Οn 

• Υπηρεσία Συνδροµής σε Περιεχόµενο 

 

Β.12.2 Λειτουργικά Υποσυστήµατα της ∆ικτυακής Πύλης 

Β.12.2.1  Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Καταλόγου 

 
Η διαχείριση του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης θα γίνεται µέσα από τη χρήση 

κατάλληλου συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System – CMS) το οποίο θα 

είναι ενσωµατωµένο στη διαδικτυακή πύλη και θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα: 

• Το περιεχόµενο θα αποθηκεύεται µε τη µορφή άρθρων µε πολυµεσικό περιεχόµενο (κείµενο, 

εικόνες, ήχος, βίντεο) όπου απαιτείται. 

• Η οργάνωση του περιεχοµένου θα γίνεται σε κατάλογο δενδρικής δοµής, ορίζοντας κατηγορίες και 

υποκατηγορίες και στη συνέχεια καταχωρώντας άρθρα στις κατηγορίες / υποκατηγορίες. 

• Η διαχείριση του τρόπου πλοήγησης της διαδικτυακής πύλης θα είναι ανεξάρτητη από το περιεχόµενο 

και θα υποστηρίζονται εναλλακτικοί τρόποι πλοήγησης. 

• Η µορφοποίηση του περιεχοµένου θα γίνεται µέσα από ενσωµατωµένο HTML WYSIWYG editor που 

θα υποστηρίζει code view (εµφάνιση του κώδικα HTML) και design view (προεπισκόπηση της τελικής 

µορφής της ιστοσελίδας). 

Το υποσύστηµα θα είναι ακόµα υπεύθυνο για τη διαχείριση των καταλόγων µε τα στοιχεία των φορέων 

και επιχειρήσεων του ∆ήµου που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό, τουριστικό και επιχειρηµατικό 

τοµέα. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν τουλάχιστον οι εξής κατάλογοι: 

• Κατάλογος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

• Κατάλογος Πολιτιστικών Φορέων 

• Κατάλογος Επιχειρήσεων 

 

Β.12.2.2  Υποσύστηµα Έξυπνων Αναζητήσεων 

 
Η αναζήτηση στο περιεχόµενο της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να είναι εύχρηστη και 

αποτελεσµατική. Ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να αναζητήσει συγκεκριµένες λέξεις ή φράσεις τόσο 

στο περιεχόµενο της πύλης όσο και σε αυτό των αποθηκευµένων εγγράφων (µηχανή αναζήτησης). Η 

αναζήτηση θα πρέπει να υποστηρίζει και ελληνικούς χαρακτήρες και να είναι «επιεικής» όσο αφορά 

ορθογραφικά λάθη ή τονισµό. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται και η δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης 
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µε πολλαπλά κριτήρια (multi-criteria search). Πέραν της αναζήτησης, οι χρήστες θα µπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο περιεχόµενο και µέσω ιεραρχικών καταλόγων πολλαπλών κατηγοριών, οι οποίες θα 

είναι δυνατόν να τροποποιούνται δυναµικά από τον διαχειριστή του συστήµατος. 

 

Β.12.2.3  Υποσύστηµα Ασφάλειας και ∆ικαιωµάτων Χρηστών 

 
Το υποσύστηµα χρηστών διαχειρίζεται τους χρήστες και τις οµάδες χρηστών του πληροφοριακού 

συστήµατος (π.χ. διαχειριστές συστήµατος, ψηφιοποιητές, χρήστες συστήµατος κλπ.). Η κάθε οµάδα 

χρηστών έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το πληροφοριακό σύστηµα αλλά και διαφορετικές 

δυνατότητες πρόσβασης σε αυτό. 

 

Β.12.2.4  Υποσύστηµα Παρουσίασης Περιεχοµένου 

 
Η παρουσίαση του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης θα πληρεί τις παρακάτω ενδεικτικές 

προδιαγραφές: 

• Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση του περιεχοµένου. 

• Ευκολία ανανέωσης και γρήγορη και δυναµική παρουσίαση των πληροφοριών. 

• Εύκολη πρόσβαση για όλους, µε ειδική µέριµνα για την πρόσβαση του περιεχοµένου του portal από 

ειδικές οµάδες πληθυσµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του W3 Consortium. 

• ∆υνατότητα υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών (π.χ. Ελληνικής, Αγγλικής) στο λογισµικό διαχείρισης 

της πύλης. 

• Κατανοητό σύστηµα πλοήγησης και θεµατολογίας. Ο χρήστης θα µπορεί να κινείται άνετα ανάµεσα 

σε περιλήψεις του περιεχοµένου και σε λεπτοµερή και δοµηµένη ανάπτυξη αυτού. 

• ∆υνατότητα πρόσβασης σε ιεραρχικούς καταλόγους εγγράφων και αρχείων περιεχοµένου σύµφωνα 

µε πολλαπλή θεµατική κατηγοριοποίηση. 

• ∆υναµική έκδοση και σύνθεση κάθε ιστοσελίδας. 

• ∆ιαφοροποιηµένη πρόσβαση σε συγκεκριµένες οµάδες κοινού ανάλογα µε τις δικαιοδοσίες, το 

αντικείµενο δραστηριότητάς τους και την οµάδα εργασίας στην οποία συµµετέχουν και εξατοµίκευση 

(personalization) που παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να φιλτράρει το περιεχόµενο, να το 

ανακατατάξει, να αλλάξει την εµφάνισή του, να προσθέσει νέο κλπ. 

• ∆ιάθεση χάρτη του δικτυακού τόπου (site map), ο οποίος παρουσιάζει τη δοµή της διαδικτυακής 

πύλης, ώστε να µπορεί ο επισκέπτης να δει τι περιέχει κάθε ενότητα, και να πλοηγείται γρήγορα και 

εύκολα. O χάρτης ενηµερώνεται δυναµικά κάθε φορά που εισάγεται νέο περιεχόµενο. 

• Ύπαρξη διαβαθµισµένου περιεχόµενου, στο οποίο οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση αν δεν έχουν 

τα κατάλληλα δικαιώµατα. 

• ∆ιάθεση πληροφοριών και εφαρµογών σε οποιονδήποτε χρήστη, ανεξαρτήτως των συσκευών που 

αυτός χρησιµοποιεί (PC, mobile phone, PDA κλπ.) και του χώρου στον οποίο θα βρίσκεται, 24 ώρες το 

24ωρο. 

 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ  Σελίδα 70 από 110 

Β.12.2.5  Υποσύστηµα Αποθετηρίου 

Το υποσύστηµα αποθετηρίου σχετίζεται µε την αποθήκευση όλων των δεδοµένων του 

πληροφοριακού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του πολυµεσικού περιεχοµένου που θα 

παρουσιάζεται µέσω της διαδικτυακής πύλης, καθώς και τη διαχείριση των δεδοµένων (οργάνωση, 

δεικτοδότηση, αναζήτηση, ανάκτηση κλπ). 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις που θα πληρούνται ενδεικτικά είναι: 

• Το πλήθος των βάσεων δεδοµένων που θα υλοποιηθούν θα αποφασιστεί λαµβάνοντας υπόψη τον 

όγκο των δεδοµένων και το φόρτο του συστήµατος. 

• Η αρχικοποίηση του υλικού θα γίνει σε συνεργασία µε τους υπευθύνους του φορέα. 

• Τα δεδοµένα της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να φυλάσσονται σε αντίγραφα ασφάλειας, έτσι ώστε 

σε περίπτωση αποτυχίας του συστήµατος τα δεδοµένα διαµόρφωσης να µπορούν να ανακτηθούν και 

η λειτουργία του συστήµατος να αποκατασταθεί. 

• Οι διαχειριστές θα πρέπει να χρησιµοποιούν την κατάλληλη µέθοδο λήψης των εφεδρικών 

αντιγράφων ασφαλείας σύµφωνα µε ευρέως αποδεκτές πρακτικές 

• Τα αντίγραφα ασφάλειας πρέπει να αντιγράφονται πριν χρησιµοποιηθούν για ανάκτηση 

πληροφοριών µε σκοπό την προστασία των ιδίων αντιγράφων ασφάλειας από ενδεχόµενη ζηµιά κατά 

τη διάρκεια ανάκτησης των στοιχείων που αφορούν. 

 

Β.12.2.6  Υποσύστηµα Επικοινωνίας 

 
Η επικοινωνία θα είναι εφικτή µεταξύ διαφόρων οµάδων χρηστών, όπως αυτές οριστούν (π.χ. 

επικοινωνία µεταξύ χρηστών, χρηστών- διαχειριστών κλπ.) Ενδεικτικά το υποσύστηµα επικοινωνίας 

θα πληρεί τα εξής: 

• Αλληλεπίδραση µε τους χρήστες µε δυνατότητες όπως για παράδειγµα online επικοινωνία µε τη 

χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  ή ηλεκτρονικών φορµών που συµπληρώνονται από τους χρήστες 

ώστε να υποβάλουν ερωτήσεις ή να ζητήσουν πληροφορίες κλπ. 

• Οι διαχειριστές της διαδικτυακής πύλης θα µπορούν να συγκεντρώνουν και να δηµοσιοποιούν τις 

απαντήσεις στις δηµοφιλέστερες ερωτήσεις των χρηστών ώστε να είναι προσβάσιµες από µία κοινή 

τοποθεσία, και να τις δηµοσιοποιούν ως Frequently Asked Questions µαζί µε τις απαντήσεις τους. 

• Πρόσβαση χρηστών σε φόρα συζητήσεων. Το σύστηµα θα επιτρέπει τη διαχείριση των θεµάτων 

προς συζήτηση, την κατηγοριοποίησή τους αλλά και τη διανοµή δικαιωµάτων πρόσβασης σε φόρα σε 

διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. 

• Η πύλη θα διαθέτει µηχανισµό ο οποίος θα επιτρέπει την αυτόµατη αποστολή newsletter στους 

εγγεγραµµένους χρήστες που κατά την συµπλήρωση των στοιχείων τους έχουν δηλώσει στο προφίλ 

τους ότι επιθυµούν να λαµβάνουν τέτοια ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
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Β.13 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες διαδικτυακής πύλης 

 

Υπηρεσία ∆ηµοσκοπήσεων (electronic polls) 
 
Το αντίστοιχο εργαλείο της ηλεκτρονικής δηµοσκόπησης που λειτουργεί στον επίσηµο του δικτυακού 

τόπου της Αναθέτουσας Αρχής.  

θα πρέπει να διατυπώνει κατά καιρούς σύντοµα ερωτήµατα προς τους πολίτες οι οποίοι θα µπορούν 

να επιλέξουν µία από τις πολλαπλές απαντήσεις που θα τους παρουσιάζονται. Η µορφή των 

ερωτήσεων θα πρέπει να είναι απλή ενώ οι απαντήσεις θα θεωρούνται από τη ∆ηµοτική Αρχή ως η 

ενδεικτική γνώµη των πολιτών για το συγκεκριµένο θέµα. Θα πρέπει υπάρχει η δυνατότητα να 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της τρέχουσας αλλά και προηγούµενων δηµοσκοπήσεων. 

Υπηρεσία ενηµέρωσης δηµοτικών δράσεων  

Οι υπηρεσίες ειδοποίησης και ενηµέρωσης αποτελούν µια µονόδροµη επικοινωνία από τους 

διαχειριστές της ηλεκτρονικής πύλης (∆ηµοτική Αρχή) προς τους πολίτες. Θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

τα ακόλουθα:  

- Ηµερολόγιο  µε τις κυριότερες ηµεροµηνίες κατά τις οποίες θα λάβουν χώρα σηµαντικά για 

το ∆ήµο γεγονότα. 

-   Τοπικά Νέα-Ειδήσεις.  Ο πολίτης θα πρέπει να ενηµερώνεται για τα σηµαντικά γεγονότα και 

τις ειδήσεις που αφορούν τη λειτουργία του ∆ήµου ή της ∆ιαδικτυακής Πύλης. 

- ∆ελτία τύπου µε τα οποία ο πολίτης θα δέχεται τα τελευταία νέα και τις ειδήσεις µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µετά από αίτησή του. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ειδική 

φόρµα εγγραφής / διαγραφής στην υπηρεσία. 

 

Υπηρεσία Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Καλλιτεχνικών ∆ρώµενων 

∆ηµιουργία ενός ηλεκτρονικού ηµερολογίου των πολιτιστικών δράσεων που λαµβάνουν χώρα εντός 

του ∆ήµου. Οι δράσεις συµπεριλαµβάνουν ενδεικτικά πολιτιστικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές 

εµφανίσεις, γιορτές, πανηγύρια. Εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να ετοιµάσουν ή να ανανεώσουν το 

περιεχόµενο που σχετίζεται µε κάποια ηµερολογιακή εγγραφή, το οποίο στη συνέχεια γίνεται 

διαθέσιµο µέσω της πύλης αφού εγκριθεί από έναν εξουσιοδοτηµένο χρήστη. Σκοπός είναι η διάθεση 

του ηµερολογίου µέσω της πύλης προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν να ενηµερωθούν εύκολα 

και συγκροτηµένα για τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στο ∆ήµο 

Χαλανδρίου. 

 

Υπηρεσίες Πολιτισµού και Επιχειρηµατικότητας  

(ι) Υπηρεσία Ενηµέρωσης για τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες και της Επιχειρήσεις 
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∆ηµιουργία χώρου ανάρτησης ενηµερωτικού υλικού για τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται 

στο ∆ήµο Χαλανδρίου. Η θεµατολογία του ενηµερωτικού υλικού περιλαµβάνει ενδεικτικά προγράµµατα 

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, ενηµέρωση για νέες δράσεις γύρω από την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το ενηµερωτικό υλικό θα προστίθεται από εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες και θα περιλαµβάνει κείµενο, υπερσυνδέσµους και προαιρετικά συνοδευτικό οπτικοακουστικό 

υλικό. Εγγεγραµµένοι χρήστες θα µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να λαµβάνουν ενηµέρωση για νέες 

αναρτήσεις µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

 

(ιι) Υπηρεσία ∆ηµιουργίας και Προβολής Προϊόντων 

Η εν λόγω υπηρεσία αποσκοπεί στη δηµιουργία τόπων προβολής των προϊόντων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο.  

 

Αναζήτησης Τοπικού Περιεχοµένου µε βάση τη θέση (LBS) 

Η εφαρµογή θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης διασύνδεσης φορητών συσκευών στο ασύρµατο 

δίκτυο του ∆ήµου µέσω των υφιστάµενων και µελλοντικών WiFi spots και την παροχή των εφαρµογών 

που περιγράφθηκαν παραπάνω µε βάση την τρέχουσα θέση του χρήστη. Έτσι, όταν µια συσκευή 

βρίσκεται στο πεδίο κάλυψης ενός WiFi spot, η εφαρµογή θα αναγνωρίζει αυτόµατα τη θέση και ο 

χρήστης θα µπορεί να ζητήσει µε ένα κλικ τα κοντινά σηµεία ενδιαφέροντος ή να θέσει την τρέχουσα 

θέση ως σηµείο έναρξης στην εφαρµογή σχεδιασµού ταξιδιού. Η πληροφορία της θέσης θα είναι 

διαθέσιµη αυτόµατα στις αντίστοιχες εφαρµογές, οι οποίες θα αναλαµβάνουν να ικανοποιήσουν το 

σχετικό αίτηµα. 

 

Β.14 Χαρακτηριστικά εξυπηρετητή εφαρµογών (application server) 

 
Ο εξυπηρετητής εφαρµογών του συστήµατος θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά: 

• Άδεια χρήσης λογισµικού ανοικτού κώδικα. 

• Υψηλή αξιοπιστία µε τεχνικά χαρακτηριστικά όπως clustering, caching, fail-over, load 

balancing και distributed deployment. 

• Υποστήριξη των διαδικτυακών υπηρεσιών που απαιτούνται από το πρότυπο J2EE. 

• Εύκολη διαχείριση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών. 

• ∆ιαλειτουργικότητα υποστηρίζοντας τεχνολογίες όπως SOAP, WSDL, UDDI και XML. 

• ∆υνατότητα εγκατάστασης σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα (AIX, Sun Solaris, HP/UX, 

Linux, Windows). 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας συστάδας (clustering - cloning): Η δυνατότητα αυτή επιφέρει µέγιστη 

εκµετάλλευση του διαθέσιµου υλικού και εξασφαλίζει τη δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας του 
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συστήµατος σε περίπτωση βλάβης ενός από τους διακοµιστές. Η διαχείριση του cluster και η 

ενσωµάτωση νέων κόµβων πρέπει να γίνεται  εύκολα µε τη χρήση  web διαχειριστικού. 

• Ισοκατανοµή φόρτου (Load Balancing) ώστε να εκµεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες 

όλων των υπολογιστών που έχει εγκατασταθεί και να ισοκατανέµει το φόρτο εργασίας µεταξύ τους. 

• Ασφαλείς συναλλαγές ώστε να εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε συναλλαγή ή θα ολοκληρωθεί 

ή θα ακυρωθεί ακόµη και στην περίπτωση που ο υπολογιστής που γίνεται αποτύχει. 

• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, ξεκίνηµα - σταµάτηµα µιας εφαρµογής: το "ανέβασµα" 

ξεκίνηµα ή σταµάτηµα µιας web εφαρµογής δεν πρέπει να απαιτεί επανεκκίνηση του Application Server 

(Hot Deployment). Επιπλέον η πλήρης πλατφόρµα της πύλης θα πρέπει να µπορεί εύκολα να 

µεταφερθεί και να επανεγκατασταθεί σε νέο server µε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα,. 

• Ανεξαρτησία από συγκεκριµένο κατασκευαστή βάσης δεδοµένων. 

• Μοναδική ταυτοποίηση του χρήστη (Single Sign On) ώστε ο χρήστης να απαιτείται να 

συνδεθεί και να ταυτοποιηθεί µόνο µια φορά για να χρησιµοποιήσει όλες τις εφαρµογές σύµφωνα µε 

τα δικαιώµατα που έχει. 

• Ενσωµατωµένο web server / servlet container. 

• ∆υνατότητα εισαγωγής περιεχοµένου από άλλα sites µέσω RSS-Feed σε όλες τις σελίδες της 

πύλης. 

• Συµβατότητα µε τα πρότυπα J2EE 1.4 που θα εκµεταλλευτούν τη δυνατότητα δηµιουργίας n-

tier κατανεµηµένων εφαρµογών 

 

Το σύστηµα της βάσης δεδοµένων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, συνοχή, σταθερότητα 

και ευκολία στην εγκατάσταση. Τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του εξυπηρετητή βάσης 

δεδοµένων είναι: 

� Ανεξαρτησία από πλατφόρµα: Θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για την πλειοψηφία των 

λειτουργικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται σήµερα, συµπεριλαµβανοµένων των πιο δηµοφιλών 

από αυτά. Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατή η σύνδεσή του µε το υπόλοιπο σύστηµα 

χρησιµοποιώντας σχεδόν οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού. 

� ∆ιαχωρισµός µηχανής αποθήκευσης από τον κυρίως εξυπηρετητή έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί  

να επιλέξει ποια µηχανή αποθήκευσης θα χρησιµοποιήσει ανάλογα µε το αν η εφαρµογή του απαιτεί 

έλεγχο των συναλλαγών µε την βάση δεδοµένων ή όχι και να κερδίσει είτε σε ασφάλεια, είτε σε 

ταχύτητα.  

� Ευέλικτο σύστηµα ασφάλειας και υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφηση των 

δεδοµένων.  

� Query Caching ώστε να αυξάνεται η απόδοση ερωτηµάτων που υποβάλλονται συχνά στη βάση 

δεδοµένων.     
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� Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε πλήρες κείµενο (Full-text indexing and searching) για 

αποτελεσµατική αναζήτηση λέξεων και φράσεων µέσα σε κείµενο.  

� Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων µε πλήρη υποστήριξη Unicode δεδοµένων: Επίσης δυνατότητα 

αποθήκευσης δεδοµένων σε διαφορετικές γλώσσες. 

� Υποστήριξη Υποερωτηµάτων παρέχοντας µεγαλύτερη ευελιξία για τη συγγραφή πιο 

αποτελεσµατικών και αποδοτικών ερωτηµάτων προς τη βάση δεδοµένων. 

� Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. 

� Τεχνολογία ανοικτού κώδικα 

� ∆υνατότητα χρήσης σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική ώστε να είναι δυνατή ενσωµάτωση σε 

Client/Server ή σε 3-tier αρχιτεκτονικές, όπου η βάση δεδοµένων είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη 

εφαρµογή. 

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σύγχρονων συστηµάτων Πληροφορικής που αξιοποιούν τις 

τεχνολογίες του Internet, είναι επιβεβληµένη η αντιµετώπιση µιας σειράς από προκλήσεις που 

αφορούν την ασφάλεια του συστήµατος Πληροφορικής, οι οποίες είναι πολύ πιο σύνθετες και 

δύσκολες από τις αντίστοιχες προκλήσεις που αντιµετώπιζαν οι παραδοσιακές client/server λύσεις.  

 

Μεταξύ άλλων, πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως: 

 

• H προστασία των ευαίσθητων δεδοµένων, τόσο κατά τη διακίνησή τους πάνω από το δίκτυο, 

όσο και κατά την αποθήκευσή τους σε κάποια Βάση ∆εδοµένων   

• H πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών των παρεχόµενων υπηρεσιών / εφαρµογών 

(authentication), ώστε αυτοί να είναι αναγνωρίσιµοι για λόγους απόδοσης δικαιωµάτων πρόσβασης 

και καταγραφής των ενεργειών τους (auditing). 

• H εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών ασφάλειας για τον έλεγχο της πρόσβασης των 

χρηστών στις εφαρµογές και τα δεδοµένα (authorization) µε βάση συγκεκριµένα δικαιώµατα και σε 

πολλαπλά επίπεδα. 

• H ευκολία κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης όλων των υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθενται 

από την πλατφόρµα τεχνολογικής υποδοµής και τις εφαρµογές, αλλά και των χρηστών και των 

δικαιωµάτων τους, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους. 

• H ευκολία υλοποίησης εφαρµογών οι οποίες θα αξιοποιούν όλες τις υπηρεσίες ασφάλειας 

που διατίθενται από την πλατφόρµα τεχνολογικής υποδοµής. 

• H χρήση ανοικτών προτύπων ασφάλειας και η πιστοποίηση της πλατφόρµας τεχνολογικής 

υποδοµής από διεθνείς οργανισµούς µε τα πλέον πρόσφατα κριτήρια ασφάλειας. 

• H αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών ασφάλειας σε επίπεδο δικτυακού 

εξοπλισµού και hardware. 
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Για την απόδοση δικαιωµάτων πρόσβασης στα δεδοµένα και τις υπηρεσίες,  είναι απαραίτητη η χρήση 

ισχυρών µηχανισµών πιστοποίησης της ταυτότητας των χρηστών, σε όλα τα επίπεδα της 

αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Έτσι, η τεχνολογική υποδοµή πρέπει να υποστηρίζει µεταξύ άλλων: 

• Την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη σε κάθε επίπεδο της αρχιτεκτονικής του Internet 

(π.χ. client, application server, database server κλπ.) και σε κάθε επίπεδο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών (π.χ. portal). 

• Την αξιοποίηση πρότυπων µεθόδων πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη όπως IP 

address/domain, passwords, certificates κλπ. 

Μετά την πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε χρήστη, είναι απαραίτητο να µπορεί να ελέγχεται η 

πρόσβασή του στις διαθέσιµες πληροφορίες και υπηρεσίες και µεταξύ άλλων να επιτρέπει: 

• Τη λεπτοµερή απόδοση δικαιωµάτων πρόσβασης χρηστών σε συγκεκριµένα αντικείµενα και 

λειτουργίες της Βάσης ∆εδοµένων, σε συγκεκριµένα directories, αρχεία, εφαρµογές, portal items και 

λειτουργίες του application server κλπ. και γενικότερα τη δυνατότητα παρουσίασης διαφορετικών 

όψεων των διαθέσιµων δεδοµένων και υπηρεσιών σε κάθε χρήστη µε βάση τις προσωπικές του 

ανάγκες πληροφόρησης και σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες πολιτικές ασφάλειας. 

• Τον ορισµό µέσα στις ίδιες τις εφαρµογές, ελέγχων πρόσβασης των χρηστών σε καταλόγους 

επιλογών (µενού), οθόνες (forms), αναφορές (reports), πεδία (fields), και λειτουργίες.  

Είναι επίσης απαραίτητο, όλοι οι µηχανισµοί ασφάλειας της τεχνολογικής υποδοµής να βασίζονται σε 

ισχυρά, ανοικτά πρότυπα και να διαθέτουν πιστοποίηση από διεθνείς οργανισµούς µε τα πλέον 

πρόσφατα κριτήρια. 

Τέλος το λογισµικό θα πρέπει να είναι τεχνολογίας ανοικτού κώδικα ώστε να διασφαλίζεται η 

διαφάνεια και η αξιοπιστία της εφαρµογής σε όλα τα στάδια λειτουργίας της. 

Β.15 Τεχνική Υποστήριξη 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια 

της παραγωγικής λειτουργίας και εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου, και στην περίπτωση 

υπογραφής σύµβασης συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης. 

Στόχος των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης είναι η άµεση βοήθεια στη χρήση των νέων 

υποδοµών, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού και του λογισµικού, η άµεση 

ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων και η άµεση αποκατάσταση των βλαβών/ 

προβληµάτων.  

 

Β.15.1 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Help-desk) 

Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου 

Υποστήριξης (Help-Desk) το οποίο θα είναι διαθέσιµο σε ώρες ΚΩΚ. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής 

ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τα ακόλουθα: 

Να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αναγγελιών που αναφέρονται από το προσωπικό 

του Αναθέτουσας Αρχής  Κάθε περιστατικό πρέπει να λαµβάνει ένα µοναδιαίο κλειδί αναφοράς και να 
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καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: Περιοχή, Είδος εξοπλισµού ή λογισµικού, Περιγραφή 

βλάβης, Ώρα αναγγελίας.  

Οι αναγγελίες θα γίνονται εναλλακτικά µε όλους τους παρακάτω τρόπους: 

i. Τηλέφωνο 

ii. Email 

iii. Fax 

2. Ο εξοπλισµός και οι εφαρµογές που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου 

Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου.  

3. Κατά τις ΕΩΚ περιόδους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει στην Μελέτη Εφαρµογής του έργου 

διαδικασία παροχής υποστήριξης.  

4. Στο τέλος της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποβάλλει έκθεση για το βαθµό 

ικανοποίησης των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Η έκθεση θα υποβληθεί µέσα στο πρώτο 

δεκαήµερο του επόµενου µήνα, και θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία για τον προηγούµενο 

µήνα:  

i. Αριθµός αναγγελιών και είδος (π.χ. βοήθεια, πρόβληµα),  

ii. Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά κλήση και 

συνολική κατανοµή, 

iii. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήµατος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που 

εξυπηρετήθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στη παρούσα, 

iv. Αναλυτικά στοιχεία και για την επιβολή ποινών (ρήτρες µη συµµόρφωσης), όπως αίτιο, 

χρόνος, αντίτιµο ρήτρας κοκ, αλλά και συνολικό αντίτιµο επιβολής ποινών. 

Η έκθεση ανήκει στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

Β.15.2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 

Το πλαίσιο υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:  

•  Προληπτική συντήρηση (εργασίες και ανταλλακτικά) του εξοπλισµού. 

•  Εντοπισµός και αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού και του 

λογισµικού συστηµάτων. 

•  ∆ιόρθωση σφαλµάτων του λογισµικού.  

•  Ενηµέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για τις νέες εκδόσεις των προγραµµάτων λογισµικού που 

περιλαµβάνονται στο έργο και την απαιτούµενη αναβάθµιση του εξοπλισµού προκειµένου να 

υποστηριχθούν οι παραπάνω νέες εκδόσεις. 
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•  Βελτιώσεις, παράδοση και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισµικού που έχει ήδη 

αναπτυχθεί (releases & new  versions). 

•  Παράδοση ενηµερωµένου υλικού τεκµηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) µε τις τυχόν 

µεταβολές ή τροποποιήσεις εξοπλισµού ή λογισµικού.  

•  Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή µέρους εξοπλισµού πληροφορικής, αυτό θα πρέπει να 

είναι καινούργιο και ισοδύναµο ή µε ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα 

τεκµηριώνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε 

κόστος απαιτηθεί για την εξασφάλιση της συµβατότητας των προϊόντων που θα αλλάξει.  

Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του εξοπλισµού, λογισµικού και γραµµών 

πρόσβασης στο διαδίκτυο θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη 

διαθεσιµότητα που καθορίζεται στη συνέχεια. Η αποκατάσταση της βλάβης από τον ανάδοχο θα είναι : 

1. Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός ΚΩΚ, µέσα τρεις (3) ώρες από τη στιγµή της αναγγελίας 

της βλάβης. 

2. Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός ΕΩΚ, µε την έναρξη της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 

Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθµός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης 

έως την επαναφορά του συστήµατος σε κανονική λειτουργία.  Ο υπερβάλλον χρόνος ορίζεται σαν 

χρόνος µη ∆ιαθεσιµότητας. 

Σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται έκτακτα καιρικά φαινόµενα, οι παραπάνω χρόνοι απόκρισης δεν 

ισχύουν και η πρόσβαση του Τεχνικού του Αναδόχου θα γίνεται µετά από συνεννόηση µε την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιµότητα τεχνικό προσωπικό, η εµπειρία του οποίου είναι ευθύνη 

του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούµενα χρονικά διαστήµατα, την κάλυψη των 

υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης.  

 

Β.15.3 Ρήτρες µη τήρησης των αποδεκτών ορίων διαθεσιµότητας 

 
Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου µη ∆ιαθεσιµότητας για κάθε επιπλέον ώρα µη 

∆ιαθεσιµότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα. Θεωρείται ότι η µη διαθεσιµότητα άλλων 

µονάδων του Έργου (εξοπλισµός, λογισµικό συστηµάτων και γραµµή πρόσβασης στο διαδίκτυο) που 

εξαρτώνται λειτουργικά από µη διαθέσιµη λόγω βλάβης µονάδα, θα συνυπολογίζεται στον 

προσδιορισµό της ρήτρας.  Η ρήτρα θα είναι ίση µε το µεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιµών: 

- 0,5‰ επί του συµβατικού τιµήµατος  του/των µη διαθέσιµου/ων µονάδος/ων του Έργου.  

- 0,5% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του/των µη διαθέσιµου/ων µονάδος/ων 

του Έργου.  
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Β.16 Ασφάλεια δικτύου 

Κατά το σχεδιασµό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα και να δροµολογήσει τις 

κατάλληλες δράσεις για : 

• την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, Μέσων και Υποδοµών, 

• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών, 

• την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευµένων προσωπικών δεδοµένων. 

Τα Τεχνικά Μέτρα ασφάλειας που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα καταγραφούν στη Μελέτη Εφαρµογής 

του Έργου και θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των προϊόντων και υπηρεσιών που θα 

προσφέρει. 

 

Β.17 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σε υπαλλήλους που θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

υπηρεσίες εκπαίδευσης προκειµένου να αποκτήσουν την ανάλογη κατάρτιση για τη συντήρηση και 

λειτουργικότητα του έργου όταν αυτό ολοκληρωθεί.  

Η εκπαίδευση θα γίνει από το προσωπικό του Αναδόχου σε δικό του χώρο. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει 

και να παραδώσει εκπαιδευτικό υλικό για κάθε άξονα εκπαίδευσης. Επιπλέον το υλικό εκπαίδευσης θα 

πρέπει να παραδοθεί και σε ηλεκτρονική µορφή έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµο.  

Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει εκπαίδευση στις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

• Λειτουργία του Συστήµατος. 

• Παραµετροποίηση  

• Εξασφάλιση οµαλής λειτουργίας του έργου. 

• ∆ιαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας του λογισµικού . 

• Εφαρµογές που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα κεντρικής ∆ιαχείρισης  

• Εκπαίδευση για την δυνατότητα παραµετροποιήσεων λειτουργίας του συστήµατος. 

• ∆ιαχείριση και υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης  

• Παραµετροποίηση λειτουργίας διαδικτυακής πύλης  

 

Β.18 ∆ράσεις προώθησης και δηµοσιότητας 

 
Ειδικότερα για τις δράσεις προώθησης και δηµοσιότητας που θα υλοποιηθούν στο έργο θα 

περιλαµβάνουν τη διοργάνωση ηµερίδων µε θέµα την παρουσίαση των αποτελεσµάτων από την 

υλοποίηση του έργου σε φορείς του ∆ήµου. Οι εκδηλώσεις θα διεξάγονται στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του ∆ήµου. Οι οµάδες – στόχοι που θα κληθούν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις αυτές, στους 

οποίους και θα αναφέρεται το περιεχόµενο των ηµερίδων, είναι οι ακόλουθες: 

� ∆ηµόσιοι φορείς: φορείς της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(εκπρόσωποι των ΟΤΑ της περιοχής), φορείς της Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθµια, 
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∆ευτεροβάθµια, Τριτοβάθµια), καθώς εκπρόσωποι των υπολοίπων ∆ηµοσίων Φορέων που 

λειτουργούν στην περιοχή, καθώς και όλα τα στελέχη του ∆ήµου 

� Ιδιωτικοί φορείς παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. 

� πολίτες του ∆ήµου που θα κληθούν να ενηµερωθούν για τις δράσεις του έργου. 

Επιπροσθέτως, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 

− Έκδοση Έντυπου Υλικού 

− Έκδοση Αφισών 

− Ραδιοφωνική καταχώρηση (radio-spot) 

− ∆ιαφηµιστική καταχώρηση στον τύπο 

Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν και θα αναδειχθούν από την υλοποίηση του έργου, θα 

σχεδιασθεί µε φροντίδα του αναδόχου και θα παραχθεί υλικό προώθησης του έργου και προβολής της 

περιοχής, που θα χρησιµοποιηθεί από τους εµπλεκόµενους φορείς για την προβολή του έργου αλλά 

και της ευρύτερης περιοχής και του φυσικού της περιβάλλοντος, µε στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη της 

περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών.  

Το Υλικό προώθησης θα δηµιουργηθεί µετά την ολοκλήρωση της µελέτης εφαρµογής ώστε να 

υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία και θα διανεµηθεί σε όλους τους φορείς της περιοχής αλλά και σε 

φορείς και σηµεία προώθησης σε άλλες περιοχές. 

Στα πλαίσια του έργου, θα σχεδιασθεί µε φροντίδα του αναδόχου και θα παραχθεί υλικό προώθησης 

του έργου και  προβολής της  περιοχής, το οποίο θα  αξιοποιήσει τα  στοιχεία συλλογής µε στόχο την 

βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών. 

Όλες οι δράσεις προβολής, δηµοσιότητας και πληροφόρησης, τα µέσα και τα εργαλεία που θα 

χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του Έργου, θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των οµάδων και των ατόµων που αποτελούν εν δυνάµει ωφελούµενους από τις δράσεις του 

έργου. 

Β.18.1 Έντυπο υλικό προώθησης 

Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν και θα αναδειχθούν από την υλοποίηση του έργου, θα 

σχεδιασθεί µε φροντίδα του αναδόχου και θα παραχθεί υλικό προώθησης του έργου και προβολής 

της περιοχής, που θα χρησιµοποιηθεί από τους εµπλεκόµενους φορείς για την προβολή του έργου 

αλλά και της ευρύτερης περιοχής και του φυσικού της περιβάλλοντος, µε στόχο την βιώσιµη 

ανάπτυξη της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών. Συγκεκριµένα θα δηµιουργηθεί: 

• ενηµερωτικά φυλλάδια, 

• folders  

• αφίσα προβολής του έργου. 

• Ενηµερωτική πινακίδα σε κάθε σηµείο ασύρµατης πρόσβσης καθώς επίσης και στο 

∆ηµαρχείο Χαλανδρίου. 

• ∆ηµιουργία και ανάπτυξη ξεχωριστής ιστοσελίδας του έργου 
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Το υλικό προώθησης θα δηµιουργηθεί µετά την ολοκλήρωση της µελέτης εφαρµογής ώστε να 

υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία και θα διανεµηθεί σε όλους τους φορείς της περιοχής αλλά και σε 

φορείς και σηµεία προώθησης σε άλλες περιοχές. 

Όλες οι δράσεις προβολής, δηµοσιότητας και πληροφόρησης, τα µέσα και τα εργαλεία που θα 

χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες 

ανάγκες των οµάδων και των ατόµων που αποτελούν εν δυνάµει ωφελούµενους από τις δράσεις του 

έργου. 

 

Β.19 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Έργου 

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε τέσσερις µήνες (4) από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

Σύµβασης. Η ανάλυση του Έργου σε Φάσεις έχει ως εξής: 

 

Φάση 

Χρονική 

διάρκεια 

(σε µήνες) 

Τίτλος και συνοπτική περιγραφή Φάσης  

A 1 Μελέτη Εφαρµογής 

Β 2 Ανάπτυξη και θέση σε πιλοτική λειτουργία των “hot-spots” 

Γ 2 Ανάπτυξη πλατφόρµας εφαρµογών διαδικτυακής πύλης  

∆ 1 Παραγωγική Λειτουργία, ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας, Εκπαίδευση προσωπικού 

 

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί, ενώ ο συνολικός 

χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι υποχρεωτικός για τον Ανάδοχο. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου, όπου αποτυπώνονται 

σχηµατικά οι αλληλεξαρτήσεις των επιµέρους φάσεων και ο χρονοπρογραµµατισµός υλοποίησής τους. 

Στο χρονοδιάγραµµα αυτό δεν αποτυπώνονται τα χρονικά διαστήµατα που απαιτούνται για την 

ανταλλαγή των παρατηρήσεων και την παραλαβή των παραδοτέων του έργου σύµφωνα µε την 

διαδικασία που περιγράφεται την παράγραφο Β.15.1. 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(µήνες) 

1 2 3 4 

Φάση Α          

Φάση Β          

Φάση Γ       

Φάση ∆     
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Β.19.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου  

Φάση Α: Μελέτη Εφαρµογής  

Η Μελέτη Εφαρµογής θα παραδοθεί σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα από την υπογραφή της 

σύµβασης του έργου. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της Φάσης Α περιγράφονται 

αναλυτικά στην παράγραφο  Β.10 . 

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηµατοδοτείται από την παραλαβή του παρακάτω παραδοτέου. 

Παραδοτέο Φάσης Α   Π1 Μελέτη εφαρµογής  

 

Φάση Β: Ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των “hot-spots” 

Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών 

από την ολοκλήρωση της Φάσης Α και την αποδοχή της Μελέτης Εφαρµογής του έργου. Με τη λήξη της 

φάσης αυτής πραγµατοποιείται η τµηµατική παραλαβή του έργου.  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Φάση αυτή είναι: 

1. Η ανάπτυξη, έλεγχος, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου των “hotspots” σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη.  

2. Η προµήθεια και εγκατάσταση βασικού Εξοπλισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο  

Β.11 .  

3.  Η προµήθεια και θέση σε λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης του δικτύου σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παράγραφο  Β.11 . 

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηµατοδοτείται µε την επιτυχή δηµιουργία και θέση σε λειτουργία του 

συνόλου των «hot-spot» καθώς και της παραλαβής των παρακάτω παραδοτέων. 

 

Παραδοτέα Φάσης Β 

Π.2 Το σύνολο των hot-spot σε παραγωγική λειτουργία. 

Π.3  Ο βασικός εξοπλισµός για κάθε ΑΣΠ σε παραγωγική λειτουργία. 

Π.4 Μελέτη µεθοδολογίας και σενάρια ελέγχων αποδοχής 

Π.5 Εγχειρίδια / οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης του υλικού και λογισµικού του κάθε “hot-spot” 

 

Φάση Γ: Ανάπτυξη πλατφόρµας εφαρµογών διαδικτυακής πύλης  

Οι ενέργειες της Φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών 

από την ολοκλήρωση της Φάσης Α και την αποδοχή της Μελέτης Εφαρµογής του έργου. Με τη λήξη της 

Φάσης αυτής πραγµατοποιείται η τµηµατική παραλαβή του έργου.  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Φάση αυτή είναι: 

Η ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης (mobile portal) η οποία θα αποτελείται από τα εξής βασικά 

υποσυστήµατα: 

• Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Καταλόγου 

• Υποσύστηµα Έξυπνων Αναζητήσεων 

• Υποσύστηµα Ασφάλειας και ∆ικαιωµάτων Χρηστών 
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• Υποσύστηµα Παρουσίασης Περιεχοµένου 

• Υποσύστηµα Αποθετηρίου 

• Υποσύστηµα Επικοινωνίας 

 Η διαδικτυακή πύλη µέσα από τα υποσυστήµατα της θα παρέχει υπηρεσίες όπως παρουσιάζονται 

στη συνέχεια: 

• Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και καταλόγου 

• Υπηρεσία αναζήτησης περιεχοµένου 

• Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προσωπικού Προφίλ χρηστών 

• Υπηρεσία Single Sign Οn 

• Υπηρεσία Συνδροµής σε Περιεχόµενο 

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηµατοδοτείται µε την επιτυχή δηµιουργία και θέση σε λειτουργία 

διαδικτυακής πύλης (mobile portal) καθώς και της παραλαβής των παρακάτω παραδοτέων. 

 

Παραδοτέα Φάσης Γ 

Π.6 Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και καταλόγου 

Π.7  Υπηρεσία αναζήτησης περιεχοµένου. 

Π.8 Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Προσωπικού Προφίλ χρηστών 

Π.9 Υπηρεσία Single Sign Οn 

Π.10       Υπηρεσία Συνδροµής σε Περιεχόµενο 

 

Φάση ∆ : Παραγωγική Λειτουργία , Εκπαίδευση,  ∆ράσεις δηµοσιότητας   

Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα 

από την ολοκλήρωση των Φάσεων Β και Γ και την τµηµατική παραλαβή του έργου. Με τη λήξη της 

Φάσης αυτής πραγµατοποιείται και η Οριστική παραλαβή του έργου.  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Φάση αυτή είναι: 

Α. Εκπαίδευση διαφόρων κατηγοριών προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής (διαχειριστές, 

χρήστες, τεχνικοί κλπ.). Η εκπαίδευση δεν θα περιορίζεται στο εµπλεκόµενο προσωπικό της 

Αναθέτουσας Αρχής αλλά θα περιλαµβάνει και το προσωπικό άλλων υπηρεσιών. 

Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει τέσσερις (4) µήνες από την έναρξη του έργου και θα έχει διάρκεια έναν (1) 

µήνα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραµµα κατάρτισης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να 

παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και τα εγχειρίδια κατάρτισης ανά επίπεδο κατάρτισης και να 

υλοποιήσει το πρόγραµµα κατάρτισης. 

Στην Τεχνική Προσφορά του ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραµµα κατάρτισης για τις 

υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται  αναλυτικά στην 

οικονοµική προσφορά του. 

Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
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Β. Η παροχή των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 

Β.15 

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηµατοδοτείται µε την επιτυχή ολοκλήρωση της επιτόπιας 

υποστήριξης καθώς και της παραλαβής των παρακάτω παραδοτέων. 

 

Παραδοτέα Φάσης ∆ 

Π.11 Τεχνικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό  και παρουσιάσεις εκπαίδευσης 

Π.12  Εκθέσεις προόδου και τεκµηρίωσης 

Π.13 Μελέτη αποτελεσµάτων και Συµπερασµάτων 

Π.14  Έντυπο υλικό έργου  

 

Β.20 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

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

Προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς η αρµόδια Ε∆∆ θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 

προϋποθέσεων συµµετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς µε βάση τον 

ακόλουθο τύπο : 

Λi = 85 * ( Βi / Βmax ) + 15 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθµολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Β.21 Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ.  Β.22. 

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα από 80 έως 120 βαθµούς. 
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Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 

-  είναι 80 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] απαιτήσεις, 

-  αυξάνεται έως 100 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και οι λοιπές 

απαιτήσεις της διακήρυξης, 

-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της διακήρυξης, τόσο οι υποχρεωτικές 

[απαράβατοι όροι] όσο και οι λοιπές απαιτήσεις, και υπερκαλύπτονται κάποιες από αυτές. 

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

του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η 

συνολική βαθµολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων 

των κριτηρίων. 

Β.22  Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα 

γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστές 
Βαρύτητας 

1.  Μεθοδολογία υλοποίησης 10% 

2.  Κάλυψη τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων  
60% 

2.1.  Προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύση – Απαιτήσεις Εξοπλισµού & Λογισµικού  
35% 

2.2.  ∆ιαλειτουργικότητα  10% 

2.3.  Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
15% 

3.  Οµάδα έργου  
15% 

4.  Τεχνική υποστήριξη  15% 

      

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Β.22.1 Μεθοδολογία υλοποίησης 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη το Σχέδιο Υλοποίησης του 

υποψηφίου Αναδόχου και ειδικότερα η ρεαλιστική και τεκµηριωµένη µεθοδολογική προσέγγιση του 

έργου µε βάση της απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 

Β.22.2 Κάλυψη τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων  

Β.22.2.1  Προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύση - Απαιτήσεις εξοπλισµού & Λογισµικού 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου κριτηρίου θα αξιολογηθούν τα εξής: 

Έµφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων για τον εξοπλισµό και λογισµικό που 

απαιτούνται. Θα αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά των ενεργών και παθητικών συσκευών, το 

προσφερόµενο λογισµικό καθώς και η αρχιτεκτονική της λύσης.  
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Β.22.2.2  ∆ιαλειτουργικότητα  

Είναι απαίτηση η λύση που θα προταθεί σχετικά µε την παράµετρο διαλειτουργικότητα / ολοκλήρωση 

των public hotspots σύµφωνα µε την παράγραφο Β.8 και θα αξιολογηθεί κατά πόσο αυτή καλύπτει 

τόσο το λειτουργικό αλλά και τεχνικό επίπεδο.  

 

Β.22.2.3  Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ∆ικτύου  

Σε σχέση µε το σύστηµα διαχείρισης ιδιαιτέρως θα εκτιµηθούν η ευκολία διαχείρισης, η ικανοποίηση 

ανοικτών προτύπων, η ευρεία αποδοχή τους από την αγορά πληροφορικής καθώς και οι οθόνες 

διαχείρισης που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος. Παράλληλα θα αξιολογηθεί και η δυνατότητα του 

συστήµατος για ενιαία διαχείριση.  

 

Β.22.3 Οµάδα Έργου 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα εξής: 

1. Η προτεινόµενη δοµή και οργάνωση της Οµάδας Έργου (µε βαρύτητα 50%).  

2. Η εξειδίκευση των µελών της Οµάδας Έργου (µε βαρύτητα 20%). 

3. Ο βαθµός εµπλοκής των έµπειρων και εξειδικευµένων στελεχών στις εργασίες του έργου (µε 

βαρύτητα 20%).  

4. Ο βαθµός εµπλοκής του Υπευθύνου Έργου (µε βαρύτητα 10%). 

 

Β.22.4 Τεχνική Υποστήριξη 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη η πρόταση οργάνωσης και 

λειτουργίας του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης του Αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   1  ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προσοχή!  Η εµφάνιση τιµής/ τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Ο υποψήφιος ανάδοχος σε όσα κελιά δεν εµφανίζει περιγραφή µπορεί να 

συµπληρώσει το σύνολο των προσφερόµενων ειδών/ υπηρεσιών. 

 

Πίνακας 1:  Εξοπλισµός Κέντρου Ελέγχου 

Α/Α Προϊόν Προμηθευτής 

 

Αύξων Αριθμός 

Προμηθευτή 

 

Περιγραφή Ποσότητα 

 

1 Εξυπηρετητής Εφαρμογών     

2 Εξυπηρετητές Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης (Κόµβου)     

3 µεταγωγέας (Switch)     

 

Πίνακας 2:  Εξοπλισµός Σηµείων Ασύρµατης Πρόσβασης 

Α/Α Προϊόν Προμηθευτής 

 

Αύξων Αριθμός 

Προμηθευτή 

 

Περιγραφή Ποσότητα 

 

1      

2      

3      

4      

 

Πίνακας 3:  Έτοιµο Λογισµικό 

Α/Α Προϊόν Προμηθευτής 

 

Αύξων Αριθμός 

Προμηθευτή 

 

Περιγραφή Ποσότητα 

 

1      

2      
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3      

 

Πίνακας 4:  Εφαρµογές 
Α/Α Προϊόν Προμηθευτής 

 

Αύξων Αριθμός 

Προμηθευτή 

 

Περιγραφή Ποσότητα 

 

1      

2      

3      

 

Πίνακας 5:  Υπηρεσίες 
Α/Α Προϊόν Προμηθευτής 

 

Αύξων Αριθμός 

Προμηθευτή 

 

Περιγραφή Ποσότητα 

 

1      

2      

3      

 

 

Πίνακας 6:  ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας 
Α/Α Προϊόν Προμηθευτής 

 

Αύξων Αριθμός 

Προμηθευτή 

 

Περιγραφή Ποσότητα 
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1      

2      

3      

 

Πίνακας 7: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης  
Α/Α Προϊόν Προμηθευτής 

 

Αύξων Αριθμός 

Προμηθευτή 

 

Περιγραφή Ποσότητα 

 

1      

2      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ADSL ∆ροµολογητή  

 Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά     

1. Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2. Αριθμός μονάδων 15   

3. 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 

ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του 

μηχανήματος  

ΝΑΙ 

  

 Αρχιτεκτονική:    

4. Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική με 

δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη 

καρτών 

ΝΑΙ   

5. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) 

ισοδύναμες θέσεις για τοποθέτηση καρτών 

επέκτασης θυρών συνδέσεων ευρείας 

περιοχής (WAN) ή θυρών υποστήριξης 

φωνής 

ΝΑΙ   

6. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1), επιπλέον 

των παραπάνω, υποδοχές επέκτασης 

γενικής χρήσης 

ΝΑΙ   

7. Υποστήριξη εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” ΝΑΙ   

8. Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) >= 100.000   

9. Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V ΝΑΙ   

 Λειτουργία CAPTIVE PORTAL    

10. 

 Λειτουργία Captive Portal 

(η υπηρεσία Captive Portal θα πρέπει να 

προσφέρεται ενσωματωμένη μέσα στα 

χαρακτηριστικά του ADSL δρομολογητή). 

ΝΑΙ   

11. Μέσο Αποθήκευσης  
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο 

ΤΥΠΟΣ 

  

12. Χωρητικότητα μέσου αποθήκευσης ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

 Βασικά χαρακτηριστικά     

13. Υποστηριζόμενα πρότυπα  

10 Base T (802.3) 100 

Base TX (802.3u) Flow 

Control (802.3x) 

  

14. Υποστηριζόμενα πρότυπα ADSL  

ANSI T1.413/I.2 ITU-T 

G992.1 ITU-T G992.3, 

ΙTU G.992.5 (ADSL2+) 

  

15. Αριθμός θυρών LAN (100 Base TX)  >= 2   

16. 

Αριθμός θυρών WAN (ISDN ή POTS 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην 

εκάστοτε περιοχή) 

1   

17. Δικτυακά πρωτόκολλα  
IP, ARP, ICMP, IPoA, 

PPPoE, PPPoA client 

  

18. 
Υποστήριξη ATM VBR –rt, VBRnrt, UBR και 

CBR 

NAI   

19. Υποστήριξη PPP και Multilink PPP NAI   

20. Πρωτόκολλα ενθυλάκωσης (encapsulation)  

PPP over AAL5 

(RFC2364) PPP over Eth. 

(RFC 2516) 

Routed/Bridge over 

ATM (RFC 1483) IP over 

ATM (RFC 1577) VC/LLC 

multiplexing 

  

21. Ενσωματωμένος επεξεργαστής  ΝΑΙ   

22. Μέγεθος μνήμης DRAM (ΜΒ)  >= 128   

23. Μέγεθος μνήμης Flash (MB) >= 64   

 Πρόσθετα χαρακτηριστικά     

 Χαρακτηριστικά επιπέδου 3    

24. Υποστήριξη IPv6 και ICMPv6 ΝΑΙ   
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25. 
Δυνατότητα υποστήριξης πρωτοκόλλων 

δρομολόγησης OSPF και BGP 

ΝΑΙ   

26. 
Υποστήριξη πρωτοκόλλων δρομολόγησης 

RIP και RIPv2.  

NAI   

27. Υποστήριξη DHCP  ΝΑΙ   

28. 
Να αναφερθούν άλλα πρωτόκολλα 

δρομολόγησης που υποστηρίζονται 

NAI   

 Διαχείριση    

29. 

Δυνατότητα ελέγχου και 

παραμετροποίησης μέσω δικτύου 

(managed) και πρωτοκόλλου HTTP  

NAI   

30. Διαχείριση μέσω άλλων πρωτοκόλλων  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

31. 
Δυνατότητα παραμετροποίησης των 

χαρακτηριστικών κάθε θύρας χωριστά  

ΝΑΙ   

32. 

Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of 

band διαχείριση (Configuration & 

Management) μέσω τερματικού (console 

port). Η πρόσβαση θα πρέπει να 

προστατεύεται με χρήση κωδικού 

(password) 

ΝΑΙ   

33. RMON (alarms & events) ΝΑΙ   

34. 
Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) 

ή/και Simple NTP 

ΝΑΙ   

35. 

Ύπαρξη διαγνωστικών λυχνιών για 

διάγνωση κατάστασης λειτουργίας τόσο 

των θυρών όσο και του δρομολογητή 

ΝΑΙ   

 Quality of Service    

36. 

Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως 

Weighted Fair Queuing και Low Latency 

queuing ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) 

ΝΑΙ   

37. 
Υποστήριξη Resource Reservation Protocol 

(RSVP) 

ΝΑΙ   

38. 

Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης 

πολιτικής δρομολόγησης, για δεδομένα 

διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) 

ΝΑΙ   

39. Υποστήριξη IEEE 802.1p NAI   

40. Υποστήριξη IGMP v3 και IGMP snooping NAI   

41. Υποστήριξη RTP header compression ΝΑΙ   

 Ασφάλεια    

42. Υποστήριξη Secure HTTP (HTTPS) ΝΑΙ   

43. Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs NAI   

44. Υποστήριξη VPN  NAI   

45. 
Υποστήριξη IPSEC 3DES και AES 

κρυπτογράφησης 

ΝΑΙ   

46. Υποστήριξη NAT  ΝΑΙ   

47. 

Υποστήριξη χρήσης φίλτρων ελέγχου και 

περιορισμού της κίνησης (access lists) με 

βάση τις IP διευθύνσεις αποστολέα και 

παραλήπτη, τα χρησιμοποιούμενα 

πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λ.π.)  

ΝΑΙ   

48. 
Υποστήριξη 802.1x και επικοινωνία με 

RADIUS για πιστοποίηση χρηστών 

ΝΑΙ   

49. 
Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση 

της SNMP κίνησης 

ΝΑΙ   

50. 
Υποστήριξη SSH για κρυπτογράφηση της 

Telnet κίνησης 

ΝΑΙ   

51. 
Υποστήριξη ενσωματωμένων λειτουργιών 

stateful Firewall 

ΝΑΙ   

 Χαρακτηριστικά λειτουργίας     

52. Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  <= 0
o
C   

53. Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας >= 40
ο
 C   

54. Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, 24Χ7 ΝΑΙ   

 Συνοδευτικά     
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55. Καλώδια σύνδεσης -τροφοδοσίας  ΝΑΙ   

56. Εγχειρίδιο  ΝΑΙ   

2.2 ΠΙΝΑΚΑΣ Λειτουργικών απαιτήσεων Συστήµατος Web-Authentication (Captive Portal)  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Ελάχιστες Λειτουργικές Προδιαγραφές 

1. 

Web-Authentication (captive portal), να 

προσδιοριστεί η ονομασία και ο 

κατασκευαστής του προϊόντος. 

NAI   

2. 

Να αναφερθεί η προσφερόμενη έκδοση, 

το περιβάλλον και οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις λειτουργίας του. 

NAI   

3. 

Θα πρέπει τα στοιχεία των χρηστών να 

καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων 

τοπικά σε κάθε ένα από τα σημεία και 

θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

αποθήκευσής τους σε απομακρυσμένη 

βάση δεδομένων. 

ΝΑΙ   

4. 

Θα πρέπει τα δεδομένα χρήσης του 

δικτύου (accounting) των χρηστών να 

καταχωρούνται σε RADIUS server, ο 

οποίος θα βρίσκεται τοπικά σε κάθε ένα 

σημείο, αλλά θα πρέπει και ταυτόχρονα 

να υπάρχει δυνατότητα αποστολής των 

στοιχείων σε απομακρυσμένο RADIUS 

server. 

ΝΑΙ   

5. 
Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό web 

authentication σύστημα 
ΝΑΙ   

6. Υποστήριξη DHCP server. ΝΑΙ   

7. 

Το σύστημα θα υποστηρίζει εγγραφή 

χρηστών για την παραγωγή ζευγών (user 

name /password) 

ΝΑΙ   

8. 
Μέγιστος Αριθμός χρηστών που 

μπορούν να αποθηκευτούν στην βάση   
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

9. 

Περιορισμός του μέγιστου αριθμού 

ταυτόχρονων χρηστών ανά Captive 

Portal που μπορούν να είναι 

συνδεδεμένοι στο σύστημα 

ΝΑΙ   

10. Υποστήριξη πρωτοκόλλου RADIUS ΝΑΙ   

11. 
Περιορισμός πρόσβασης βασισμένος σε 

χρονικές στιγμές όπως ώρες της ημέρας. 
ΝΑΙ   

12. 
Περιορισμός μέγιστου όγκου δεδομένων 

ανά συνδεδεμένο χρήστη.  
ΝΑΙ   

13. 
Περιορισμός ανανεώσεων της σύνδεσης 

του χρήστη ανά 24ωρο 
ΝΑΙ   

14. 
Περιορισμός χρόνου χρήσης για 

εγγεγραμμένους και μη χρήστες  
ΝΑΙ   

15. 

Δυνατότητα λήψης ενημερώσεων του 

λογισμικού και των παραμέτρων αυτού 

από απομακρυσμένο server. 

ΝΑΙ   

16. 

Λογισμικό διαχείρισης των παραμέτρων 

του κάθε hotspot εφόσον υπάρχει 

απομακρυσμένος server. 

ΝΑΙ   

17. 

Να υποβληθεί σε ξεχωριστό παράρτημα 

της τεχνικής  προσφοράς δοκιμαστική 

έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού 

Συστήματος Web-Authentication 

(Captive Portal) σε οπτικό μέσο CD ή 

ΝΑΙ   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

DVD σε τρία αντίτυπα, με όλες τις 

απαιτούμενες από την διακήρυξη 

τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, 

προκειμένου να αξιολογηθεί τεχνικά. 

18. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος  εφόσον του ζητηθεί να 

επιδείξει στα γραφεία της αναθέτουσας 

αρχής την υποβληθείσα από την τεχνική 

του προσφορά δοκιμαστική έκδοση του 

προσφερόμενου λογισμικού Συστήματος 

Web-Authentication (Captive Portal) 

καθώς και να διαθέσει προσωρινά για τις 

ανάγκες της επίδειξης,  τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό και  λογισμικό. 

ΝΑΙ   

2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ Μεταγωγέων 

Α/Α  Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά     

1. Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2. Αριθμός μονάδων 45   

 Βασικά χαρακτηριστικά     

3. Υποστηριζόμενα πρότυπα  

10 Base T (802.3) 

100 Base TX (802.3u)  

Flow Control (802.3x) 

  

4. Αριθμός θυρών 100 Base TX  ≥ 8   

5. 
Υποστήριξη για ταυτόχρονη αμφίδρομη 

επικοινωνία σε κάθε θύρα (full duplex)  
ΝΑΙ 

  

6. Χωρητικότητα back plane (Gpbs)  ≥ 1.6   

7. 
Αυτόματη αναγνώριση ταχύτητας επικοινωνίας 

σε κάθε θύρα (autonegotiation)  
ΝΑΙ 

  

8. 

Αυτόματη αλλαγή του τύπου διασύνδεσης σε 

ανεστραμμένη για την επικοινωνία με άλλους 

μεταγωγείς σε κάθε θύρα (autocrossover)  

ΝΑΙ 

  

9. Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs ΝΑΙ   

10. 
Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast και 

multicast packet storm ανά πόρτα 
ΝΑΙ 

  

11. 
Υποστήριξη Uni-Directional Link Detection 

(UDLD) 
ΝΑΙ 

  

12. 

Να υποστηρίζεται ρύθμιση των θυρών 

(επιλεκτικά ανά θύρα) ώστε να επιτρέπουν 

πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς 

εργασίας ανάλογα με την MAC address που 

έχουν 

ΝΑΙ 

  

13. 

Υποστήριξη ρύθμισης πρόσβασης πολλαπλών 

επιπέδων (read-only, read write κτλ) για τους 

διαχειριστές 

ΝΑΙ 

  

14. 
Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση των 

χρηστών κατά την πρόσβαση στον μεταγωγέα 
ΝΑΙ 

  

15. 
Υποστήριξη επικοινωνίας με RADIUS για 

πιστοποίηση χρηστών 
ΝΑΙ 

  

16. 

Να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλές θύρες να 

λειτουργούν ως μια νοητή θύρα υψηλής 

ταχύτητας βάση του προτύπου IEEE 802.3ad 

ΝΑΙ 

  

17. Να υποστηρίζεται το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1s ΝΑΙ   

18. Να υποστηρίζεται το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1w ΝΑΙ   

19. Δυνατότητα DHCP relay ΝΑΙ   

20. Να υποστηρίζεται IGMP snooping ΝΑΙ   

21. 
Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p (CoS) και 4 queues ανά 

θύρα εξερχόμενης κίνησης 
ΝΑΙ 

  

22. 
Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της 

SNMP κίνησης 
ΝΑΙ 
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23. 
Υποστήριξη SSH για κρυπτογράφηση της Telnet 

κίνησης 
ΝΑΙ 

  

24. 

Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων 

ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm 

& events) 

ΝΑΙ 

  

25. 
Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για 

ακριβή και συνεπή χρονισμό 
ΝΑΙ 

  

26. Μέγεθος πίνακα MAC (KB)  ≥ 4   

 Διαστάσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας     

27. Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  ≤ 0ο C   

28. Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  ≥ 40ο C   

29. Τάση λειτουργίας (V)  220 +/- 15%   

 Συνοδευτικά     

30. Καλώδια σύνδεσης -τροφοδοσίας  ΝΑΙ   

31. Εγχειρίδιο  ΝΑΙ   

32. 
Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή 

άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του μηχανήματος 
ΝΑΙ 

  

2.4. ΠΙΝΑΚΑΣ Wireless Access Point 

Α/Α Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά     

1. Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2. 
Κοινός κατασκευαστής με τις Ασύρματες 

Γέφυρες 
ΝΑΙ 

  

3. Αριθμός μονάδων 45   

4. 
Υποστηριζόμενα Πρότυπο Επικοινωνίας 

Δικτύου  

IEEE 802.11a  

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11b 

  

5. 
Ρυθμοί Μετάδοσης Δεδομένων με το 

πρότυπο IEEE 802.11b  
1,2,5.5,11 Mbps 

  

6. 
Ρυθμοί Μετάδοσης Δεδομένων με τα 

πρότυπα IEEE 802.11a και IEEE 802.11g  

6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 

48, 54 Mbps 

  

7. 

Υποστήριξη ασύρματης πρόσβασης βάση 

προτύπου 802.11a για εξυπηρέτηση 

χρηστών με εξοπλισμό σε συχνότητες των 

5GHz 

NAI   

8. Σύνδεση με ενσύρματο δίκτυο δεδομένων  
Auto Sensing 

10/100BaseT Ethernet 

  

9. 
Χρησιμοποιούμενο Εύρος Φάσματος στα 

2.4GHz 

2.412 to 2.472 GHz 

(ETSI) 

  

10.
Χρησιμοποιούμενο Εύρος Φάσματος στα 

5GHz 

5.15 to 5.35,  

5.47 to 5.725 GHz 

  

11. Τύπος Αρχιτεκτονικής Δικτύου Infrastructure   

12.
Τρόπος Διαμόρφωσης ασύρματης 

μετάδοσης (802.11b)  

Direct Sequence 

Spread Spectrum 

(DSSS) 

  

13.
Τρόπος Διαμόρφωσης ασύρματης 

μετάδοσης (802.11g)  

Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing 

(OFDM) and Direct 

sequence spread 

spectrum (DSSS) 

  

14.
Πρωτόκολλο πρόσβασης στο ασύρματο 

μέσο  

Sense multiple access 

with collision 

avoidance (CSMA/CA) 

  

15. Αριθμός Καναλιών Λειτουργίας στα 5GHz >= 19   

16.
Αριθμός Καναλιών Λειτουργίας στα 

2.4GHz >= 13 

  

17. Μη επικαλυπτόμενα κανάλια στα 2.4GHz >= 3   

18.

Υποδοχές (π.χ. RP-TNC) για εξωτερικές 

κεραίες, για ασύρματη δικτύωση τόσο 

στα 2.4GHz, όσο και στα 5GHz 

Να αναφερθεί ο τύπος 

των υποδοχών 
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19.

Υποστήριξη ρευματοληψίας μέσω Power 

over Ethernet Συσκευών βάση προτύπου 

802.3af ΝΑΙ 

  

20.
Δυνατότητα τροφοδοσίας ρεύματος από 

εναλλασσόμενη πηγή 220Volt/50Hz  NAI 

  

 Ένταση λειτουργίας     

21. Ρυθμιζόμενη  ΝΑΙ   

22. Μέγιστη ένταση (IEEE 802.11b)  100mW (20dB m)   

23. Μέγιστη ένταση (IEEE 802.11g)  50mW (17dBm )   

 Βεληνεκές ασύρματης πρόσβασης     

24.
Εξωτερικός χώρος με ρυθμό μετάδοσης 

54Mbps  >= 30m 

  

25.
Εξωτερικός χώρος με ρυθμό μετάδοσης 

11Mbps  >= 200m 

  

 Μέθοδοι διαχείρισης     

26. Πρωτόκολλο Telnet  ΝΑΙ   

27. Πρωτόκολλο HTTP  ΝΑΙ   

28. Πρωτόκολλο SNMP  ΝΑΙ   

29. Πρωτόκολλο FTP  ΝΑΙ   

30. Πρωτόκολλο ΤFTP  ΝΑΙ   

31.
Κονσόλα διαχείρισης (σειριακό 

πρωτόκολλο, παρέχεται και καλώδιο)  ΝΑΙ 

  

32.

Υποστήριξη ενεργοποίησης logging για το 

ασύρματο δίκτυο και αποστολή της 

πληροφορίας σε server 

NAI   

33. Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs NAI   

34.

Υποστήριξη διαφανούς μετάβασης των 

χρηστών μεταξύ των ασύρματων σημείων 

πρόσβασης (roaming) 

NAI   

35.

Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της 

κίνησης των πακέτων με δημιουργία και 

χρήση φίλτρων πρωτοκόλλου (protocol 

filters) με βάση MAC και IP διεύθυνσης 

πηγής και προορισμού 

NAI   

36.
Υποστήριξη χαρακτηριστικών Quality of 

Service –WMM (Wi-Fi Multimedia).  

NAI   

37.
Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά 

QoS που υποστηρίζονται 

NAI   

38.
Υποστήριξη λειτουργίας ως ασύρματου 

repeater access point 

NAI   

 Ασφάλεια     

39.

Υποστήριξη προτύπων WPA και WPA2 

(Wi-Fi Protected Access) και δυνατότητα 

πιστοποίησης βάση των PEAP-MSCHAP, 

EAP-TLS, EAP-TTLS και EAP-SIM 

NAI   

40.
Δυνατότητα πιστοποίησης βάση των 

πρωτοκόλλων PEAP-GTC, EAP-FAST. 

   

41.
Υποστήριξη κρυπτογράφησης βάση του 

προτύπου AES 

NAI   

42.
Υποστήριξη SSH για κρυπτογράφηση της 

Telnet κίνησης 

NAI   

43. Υποστήριξη 802.1x  NAI   

44. Μac-address authentication  NAI   

45.
Υποστήριξη μηχανισμού 

Κρυπτογράφησης (WEP)  NAI 

  

46. Μήκος Κλειδιού Κρυπτογράφησης  >= 128bit   

 Περιβαλλοντολογικά     

47. Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  >= 40
ο
C   

48. Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  <= -10
ο
C   

 Πιστοποιήσεις     

49. Πιστοποίηση WiFi  ΝΑΙ   

50. Πιστοποίηση Ασφάλειας EN 60950  ΝΑΙ   

51. Πιστοποίηση Ασφάλειας UL 1950  ΝΑΙ   
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52.
Πιστοποίηση Ασύρματης Τεχνολογίας EN 

300.328, 301.893 ΝΑΙ 

  

53.
Πιστοποίηση Ασύρματης Τεχνολογίας FCC 

Part 15.247  ΝΑΙ 

  

54.

Ύπαρξη διαγνωστικών λυχνιών για 

διάγνωση κατάστασης λειτουργίας, 

λειτουργία Ethernet και λειτουργία 

πομποδέκτη NAI 

  

55.

Πιστοποιητικό ISO 9001 του 

κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά 

ποιότητος του μηχανήματος ΝΑΙ 

  

2.5. ΠΙΝΑΚΑΣ Wireless Bridge 

Α/Α  Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά     

1. Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2. Κοινός Κατασκευαστής με τα Access Points ΝΑΙ   

3. Αριθμός μονάδων 45   

4. 
Εύρος Φάσματος στα 5 Ghz ή/και στα 2.4 

Ghz  
NAI 

  

5. 

Υποστηριζόμενα Πρότυπο Επικοινωνίας 

Δικτύου (ανάλογα με το φάσμα που θα 

επιλεγεί βλ. C.3.10 σημείο 4)  

• IEEE 802.11a 

• IEEE 802.11b  

• IEEE 802.11g 

NAI 

  

6. 

Να υποστηρίζει του ακόλουθους ρυθμούς 

μετάδοσης (ανάλογα με το φάσμα που θα 

επιλεγεί βλ. C.3.10 σημείο 4) 

• πρότυπο IEEE 802.11a 

(6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps) 

• πρότυπο IEEE 802.11b  

             (1,2,5.5,11 Mbps) 

• πρότυπο IEEE 802.11g  

(6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54     

Mbps) 

NAI 

  

7. Σύνδεση με ενσύρματο δίκτυο δεδομένων  
Auto Sensing 

10/100BaseT Ethernet 

  

8. Τύπος Αρχιτεκτονικής Δικτύου  Infrastructure   

9. 

Διαμόρφωση ασύρματης μετάδοσης 

(ανάλογα με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. 

C.3.10 σημείο 4) 

• 802.11a Orthogonal Frequency 

division Multiplexing (OFDM) 

• 802.11b Direct Sequence Spread 

Spectrum (DSSS) 

• 802.11g Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing (OFDM) 

and Direct sequence spread 

spectrum (DSSS) 

NAI 

  

10. 
Πρωτόκολλο πρόσβασης στο ασύρματο 

μέσο  

Sense multiple access 

with collision 

avoidance (CSMA/CA) 

  

11. 

Αριθμός Καναλιών Λειτουργίας (ανάλογα 

με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. C.3.10 

σημείο 4) 

• 802.11a  >= 19 

• 802.11b/g  >= 13 

NAI 

  

12. 

Αριθμός Μη επικαλυπτόμενων καναλιών 

(ανάλογα με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. 

C.3.10 σημείο 4) 

ΝΑΙ 
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• 802.11a  >= 11 

• 802.11b/g  >= 3 

13. 

Υποδοχές (π.χ. RP-TNC) για εξωτερικές 

κεραίες, για ασύρματη δικτύωση τόσο στα 

2.4GHz, όσο και στα 5GHz 

Να αναφερθεί ο τύπος 

των υποδοχών 

  

14. Υποστήριξη bridging  ΝΑΙ   

15. 
Υποστήριξη ρευματοληψίας μέσω Power 

over Ethernet Συσκευών   
ΝΑΙ 

  

16. 
Δυνατότητα τροφοδοσίας ρεύματος από 

εναλλασσόμενη πηγή 220Volt/50Hz  
 

  

 Ένταση λειτουργίας     

17. Ρυθμιζόμενη  ΝΑΙ   

18. 

Υποστηριζόμενη Μέγιστη ένταση (ανάλογα 

με το φάσμα που θα επιλεγεί βλ. C.3.10 

σημείο 4) 

• 802.11a 50mW (17dbm) 

• 802.11g 100mW (20dbm) 

NAI 

  

 Βεληνεκές ασύρματης πρόσβασης     

19. 

Εξωτερικός χώρος με ρυθμό μετάδοσης 

12Mbps (να αναφερθεί το κέρδος της 

κεραίας που ικανοποιεί την απαίτηση)  

>= 300m 

  

 Μέθοδοι διαχείρισης     

20. Πρωτόκολλο Telnet  ΝΑΙ   

21. Πρωτόκολλο http  ΝΑΙ   

22. Πρωτόκολλο SNMP  ΝΑΙ   

23. Πρωτόκολλο FTP  ΝΑΙ   

24. Πρωτόκολλο ΤFTP  ΝΑΙ   

25. 
Κονσόλα διαχείρισης (σειριακό 

πρωτόκολλο, μαζί το καλώδιο)  
ΝΑΙ 

  

26. 

Υποστήριξη ενεργοποίησης logging για το 

ασύρματο δίκτυο και αποστολή της 

πληροφορίας σε server 

NAI 

  

27. 

Υποστήριξη ορισμού των ενεργειών που 

λαμβάνουν χώρα σε περίπτωση που η 

ασύρματη γέφυρα χάσει την σύνδεση με 

τον κορμό του δικτύου 

NAI 

  

 Επιπλέον χαρακτηριστικά     

28. Υποστήριξη 802.1x  ΝΑΙ   

29. 

Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της 

κίνησης των πακέτων με δημιουργία και 

χρήση φίλτρων πρωτοκόλλου (protocol 

filters) με βάση MAC και IP διεύθυνσης 

πηγής και προορισμού 

NAI 

  

30. 
Υποστήριξη κρυπτογράφησης βάση του 

προτύπου AES 
NAI 

  

31. 
Υποστήριξη TKIP (Temporal Key Integrity 

Protocol 
NAI 

  

32. 
Υποστήριξη SSH για κρυπτογράφηση της 

Telnet κίνησης 
NAI 

  

33. 
Υποστήριξη MIC (Message Integrity Check) 

για προστασία των WEP  
NAI 

  

34. Υποστήριξη εικονικών δικτύων (VLAN)  ΝΑΙ   

35. Υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας (802.1P)  ΝΑΙ   

36. Υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας (802.1Q)  ΝΑΙ   

 Περιβαλλοντολογικά     

37. Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  >= 40
ο
C   

38. Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  <= -10
ο
C   

39. 

Ύπαρξη διαγνωστικών λυχνιών για 

διάγνωση κατάστασης λειτουργίας, 

λειτουργία Ethernet και λειτουργία 

πομποδέκτη 

NAI 

  

 Πιστοποιήσεις     

40. Πιστοποίηση WiFi  ΝΑΙ   
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41. Πιστοποίηση Ασφάλειας EN 60950  ΝΑΙ   

42. Πιστοποίηση Ασφάλειας UL 60950  ΝΑΙ   

43. 
Πιστοποίηση Ασύρματης Τεχνολογίας EN 

300.328, ΕΝ 301.893 
ΝΑΙ 

  

44. 
Πιστοποίηση Ασύρματης Τεχνολογίας FCC 

Part 15.247  
ΝΑΙ 

  

45. 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 

ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

2.6. ΠΙΝΑΚΑΣ Omni Directional Antenna (2.4GHz) 

2.6.1. ΠΙΝΑΚΑΣ Omni Directional Antenna (2.4GHz) Long range 

Α/Α  Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά     

1. Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2. Αριθμός μονάδων 30   

3. Τύπος κεραίας  OMNI directional   

4. Πόλωση  Κατακόρυφη   

5. Συχνότητα λειτουργίας 2.4 GHz   

6. Κέρδος ισχύος  
<= 14dBi 

>= 10dBi 

  

7. Εύρος στον οριζόντιο άξονα  360ο   

8. Εύρος στον κάθετο άξονα  <= 15o   

9. 
Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με 

αυτού των access point 
NAI 

  

10. Βάση στήριξης σε ιστό  ΝΑΙ   

11. Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου  ΝΑΙ   

12. 
Αντοχή σε ισχυρούς ανέμους τουλάχιστον 

100mph 
ΝΑΙ 

  

13. 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 

ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

14. Αντικεραυνική προστασία ΝΑΙ   

2.6.2 ΠΙΝΑΚΑΣ Omni Directional Antenna (2.4GHz) Short range 

Α/Α  Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά     

1. Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2. Αριθμός μονάδων 15   

3. Τύπος κεραίας  OMNI directional   

4. Πόλωση  Κατακόρυφη   

5. Συχνότητα λειτουργίας  2.4 GHz   

6. Κέρδος ισχύος  
<= 7dBi 

>= 5dBi 

  

7. Εύρος στον οριζόντιο άξονα  360ο   

8. Εύρος στον κάθετο άξονα  ≥ 30ο   

9. 
Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με 

αυτού των access point 
NAI 

  

10. Βάση στήριξης σε τοίχο – δάπεδο – οροφή  ΝΑΙ   

11. Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου  ΝΑΙ   

12. 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 

ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

13. Αντικεραυνική προστασία ΝΑΙ   
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 Γενικά     

1. Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2. Αριθμός μονάδων 45   

3.
Τύπος κεραίας (δύναται η κάλυψη του 

τομέα με συνδυασμό πολλαπλών κεραιών) 
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

4. Πόλωση  Κατακόρυφη   

5. Συχνότητα λειτουργίας 2.4 GHz   

6. Κέρδος ισχύος  
<= 17dBi  

>= 6dBi 

  

7.

Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με 

αυτού των ασύρματων σημείων 

πρόσβασης  

ΝΑΙ 

  

8. Εύρος στον οριζόντιο άξονα  >= 80
0 

  

9. Εύρος στον κάθετο άξονα  <= 10
0
   

10.Βάση στήριξης σε ιστό  ΝΑΙ   

11.Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου  ΝΑΙ   

12.
Αντοχή σε ισχυρούς ανέμους τουλάχιστον 

100mph 
NAI 

  

13.

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 

ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

14.Αντικεραυνική προστασία ΝΑΙ   

2.8. ΠΙΝΑΚΑΣ Directional Antenna (5 GHz) 

Α/Α  Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά     

1. Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2. Αριθμός μονάδων 15   

3. Τύπος κεραίας ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

4. Πόλωση 
Κατακόρυφη και 

Οριζόντια 

  

5. Συχνότητα λειτουργίας 5 GHz   

6. 
Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με 

αυτού των ασύρματων γεφυρών 
ΝΑΙ 

  

7. Κέρδος ισχύος 
<= 20dBi  

>= 6dBi 

  

8. Εύρος στον οριζόντιο άξονα  <= 60ο   

9. Εύρος στον κάθετο άξονα  <= 50ο   

10. Βάση στήριξης σε τοίχο - ιστό  ΝΑΙ   

11. Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου  ΝΑΙ   

12. 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 

ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

13. Αντικεραυνική προστασία NAI   

 

2.9. ΠΙΝΑΚΑΣ Omni Directional Antenna (5 GHz) 

Α/Α  Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά     

1. Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2. Αριθμός μονάδων 15   

3. Τύπος κεραίας  Omni Directional   

4. Πόλωση  Κατακόρυφη   

5. 
Συχνότητα λειτουργίας συμβατή με 

αυτή των access point 
NAI 

  

6. Κέρδος ισχύος  <= 7dBi   
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Α/Α  Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

>= 5dBi 

7. Εύρος στον οριζόντιο άξονα  360ο   

8. Εύρος στον κάθετο άξονα  <= 20ο   

9. 
Τύπος υποδοχής εισόδου συμβατός με 

αυτού των ασύρματων γεφυρών 
NAI 

  

10. Βάση στήριξης σε τοίχο – δάπεδο  ΝΑΙ   

11. Αντοχή σε χρήση εξωτερικού χώρου  ΝΑΙ   

12. 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του 

κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά 

ποιότητος του μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

13. Αντικεραυνική προστασία ΝΑΙ   

 

2.10. ΠΙΝΑΚΑΣ UPS 

A/A Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά     

1.  Μοντέλο  ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.  Αριθμός μονάδων 60   

3.  

Συνολικό φορτίο ώστε να καλύπτει τις 

απαιτήσεις του εξοπλισμού που θα 

βρίσκεται εγκατεστημένος  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

4.  
Φιλτράρισμα θορύβου σύμφωνα με το 

πρότυπο UL 1449  
ΝΑΙ 

  

5.  

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 

ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητος του 

μηχανήματος 

ΝΑΙ 

  

 Στοιχεία εξόδου     

6.  Ονομαστική Τάση Εξόδου 230V   

7.  

Καλώδιο σύνδεσης με τις εξωτερικές 

συσκευές Τύπου IEC 320 C13 σε IEC 320 

C14  

ΝΑΙ 

  

 Στοιχεία εισόδου     

8.  Ονομαστική Τάση Εισόδου 230V   

9.  Μέγιστη Συχνότητα Εισόδου  ≤60Hz   

10.  Ελάχιστη Συχνότητα Εισόδου  ≥50Hz   

11.  Μέγιστη Απόκλιση συχνότητας  ≤±3Hz   

12.  Αυτόματη ανίχνευση συχνότητας εισόδου  ΝΑΙ   

 Συσσωρευτές     

13.  Τύπος συσσωρευτή με προστασία από  ΝΑΙ   

14.  διαρροή ηλεκτρολύτη     

15.  
Τυπικός χρόνος διατήρησης της 

τροφοδοσίας με το μισό φορτίο  
≥18λεπτά 

  

16.  
Τυπικός χρόνος διατήρησης της 

τροφοδοσίας με γεμάτο φορτίο  
≥5λεπτά 

  

 Διαχειριστικά εργαλεία     

17.  
Κονσόλα διαχείρισης (σειριακό 

πρωτόκολλο, μαζί το καλώδιο)  
ΝΑΙ 

  

18.  Υποστήριξη Πρωτοκόλλου HTTP  ΝΑΙ   

19.  Καταγραφή συμβάντων  ΝΑΙ   
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A/A Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

20.  Υποστήριξη Πρωτοκόλλου NTP  ΝΑΙ   

21.  
Υποστήριξη κωδικών ασφαλείας με 

κρυπτογράφηση MD5  
ΝΑΙ 

  

22.  
Υποστήριξη απομακρυσμένης 

επανεκκίνησης εξοπλισμού  
ΝΑΙ 

  

23.  Υποστήριξη πρωτοκόλλου telnet  ΝΑΙ   

24.  Υποστήριξης διεπαφής DB-9 RS-232  ΝΑΙ   

25.  

Υποστήριξη ηχητικού συναγερμού και 

απομακρυσμένης ειδοποίησης σε 

περίπτωσης λειτουργίας του συσσωρευτή 

/ πτώσης τάσης  

ΝΑΙ 

  

 Περιβαλλοντολογικά     

26.  Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  ≥40οC   

27.  Ελάχιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας  ≤0οC   

 

2.11. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας 

A/A Περιγραφή/Προδιαγραφή  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΦΥΛΛΑΔΙΑ    

1 Αριθμός σελίδων ανά φυλλάδιο ≥2   

2 Διαστάσεις κάθε φυλλαδίου (mm) ≥148x210   

3 Χαρτί Velvet 200gr   

4 Αριθμός χρωμάτων ανά φυλλάδιο ≥4   

5 Αριθμός φυλλαδίων (τεμάχια) 3.000   

 ΑΦΙΣΕΣ    

6 Διαστάσεις κάθε αφίσα (cm) ≥70x100   

7 Χαρτί Illustration  135gr   
8 Αριθμός χρωμάτων ανά αφίσα ≥4   

9 Αριθμός αφισών (τεμάχια) 200   

10 Αριθμός ενημερωτικών πινακίδων 16   

 ΗΜΕΡΙΔΕΣ    

10 Διεξαγωγή ημερίδας, με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.5 του Μέρους Β  

≥1   

 

 

 

                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   

  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ              ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΛΠΑΣΑΡΑΝΗΣ 
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Παράρτηµα 3  Υποδείγµατα Εγγυητικών επιστολών 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τον ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι, 152-33 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 
(συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο 
(συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον 
προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε 
τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε 
µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.         

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Τον ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι, 152-33 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού)  …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… 
συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι 
τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Γ. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: Τον ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι, 152-33 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθµός 
……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...................και τη ∆ιακήρυξή σας µε 
αριθµό………., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού) …………. για εκτέλεση του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… 
συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι 
τον ΦΠΑ) ..................................., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο 
καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής 
αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της 
οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών του ∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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∆. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τον ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι, 152-33 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης 
µε αριθµό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε 
αριθµό ……………. ∆ιακήρυξη του ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Ε. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

 Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τον ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι, 152-33 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του 
αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά …………….................................... 
συνολικής αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό……… ∆ιακήρυξη του  ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4   Υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης 

Έργου) 
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Β. Υπόδειγµα επαγγελµατικής εµπειρίας  

 

Απασχόληση στο 

Έργο 

Έργο Εργοδότης Θέση
6
 και Καθήκοντα στο Έργο  Περίοδος 

(από - 

έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

 

                                                
6
  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business 

expert κλπ. 



∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ  Σελίδα 108 από 110 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. Τεχνική Λύση / Εξοπλισµός  

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟ

Σ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ

ΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ 

ΦΠΑ 

[€] 

1
ο
 

έτος 

2
ο
 

έτος 

3
ο
 

έτος 

4
ο
 

έτος 

5
ο
 

έτος 

             

             

             

   ΣΥΝΟΛΟ         

 

Β. Έτοιµο Λογισµικό  

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟ

Σ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ

ΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ 

ΦΠΑ 

[€] 

1
ο
 

έτος 

2
ο
 

έτος 

3
ο
 

έτος 

4
ο
 

έτος 

5
ο
 

έτος 

             

             

             

   ΣΥΝΟΛΟ         

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

Γ. Εφαρµογές  

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟ

Σ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ

ΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟ

ΛΟ 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ 

ΦΠΑ 

[€] 

1
ο
 

έτος 

2
ο
 

έτος 

3
ο
 

έτος 

4
ο
 

έτος 

5
ο
 

έτος 

             

             

             

   ΣΥΝΟΛΟ         
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∆. Υπηρεσίες (εγκατάσταση, υποστήριξη κλπ)  

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 
Ε. Άλλες δαπάνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 
Σηµείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης, οι 

αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εµφανίζουν µηδενικά κόστη.  

ΣΤ. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισμός (Πίνακας Α)    

2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας Β)    

3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας Γ)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(Α,Β,Γ)     

4 Υπηρεσίες (Πίνακας Δ)    

5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας Ε)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Δ,Ε)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Ζ.  Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης 

ΕΤΟΣ* 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

[€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** 

1ο        

2ο        

3ο        

ΣΥΝΟΛΟ        

 

• ΕΤΟΣ: µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης  

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραµµή του Πίνακα Ζ) προκύπτει διαιρώντας το 

ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου 
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Πίνακα µε το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» 

του Πίνακα Ζ.  


