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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 
1.1. Τποςφςτθμα Αςφρματθσ Πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο 
Στο πλαίςιο τθσ ανάπλαςθσ του εμπορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ και τθσ μετατροπισ του ςε «Ανοιχτό κζντρο 
Εμπορίου» (ΑΚΕ), μεταξφ άλλων κα εγκαταςτακοφν και 18 ςθμεία αςφρματθσ πρόςβαςθσ.Τα ςθμεία 
αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο κα είναι εξωτερικοφ χϊρου, ζτςι ϊςτε να είναι ανκεκτικά και να 
εξαςφαλίηουν ποιότθτα υπθρεςίασ διαςφνδεςθσ. Το Αςφρματο Δίκτυο κα προφζρει ςτουσ χριςτεσ ενιαίο 
ςθμείο διαςφνδεςθσ (κοινό SSID) και δυνατότθτα γριγορθσ αυκεντικοποίθςθσ (Splash Page 
Authentication). 
Αξιοποιϊντασ δεδομζνα από τθν πρόςβαςθ ςτο αςφρματο δίκτυο που προςφζρεται ςτουσ επιςκζπτεσ του 
εμπορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ, ςε ςυνδυαςμό με τα οφζλθ του Loyalty & Digital Marketing, ο Διμοσ, ςε 
ςυνεργαςία με τον εμπορικό ςφλλογο, ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν προςωποποιθμζνθ 
επικοινωνία με τουσ πολίτεσ. 
Θ υποδομι αςφρματθσ δικτφωςθσ που κα αναπτυχκεί κα καλφπτει: 

 Τουσ πόλουσ εμπορικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ περιοχισ 

 Τα αξιοκζατα τθσ περιοχισ 

 Ρλατείεσ,πάρκα και άλλα ςθμεία αναψυχισ. 

To αςφρματο δίκτυο πρζπει να είναι εξωτερικοφ χϊρου,ανκεκτικό ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και 
ελεγχόμενο από εφαρμογζσ νζφουσ (cloudcontroller) για ευελιξία διαχείριςθσ,αξιοπιςτία διαςφνδεςθσ και 
φψιςτθ αςφάλεια. 
Ρρζπει να παρζχει αδιάλειπτα (24x7) και ςε πραγματικό χρόνο πλθροφορίεσ και ειδοποιιςεισ (alerts) για 
τυχόν δυςλειτουργίεσ που παρουςιάηονται, ενϊ πρζπει να παρζχεται και θ δυνατότθτα άμεςθσ 
επιδιόρκωςθσ με τθ χριςθ εργαλείων εξ’αποςτάςεωσ επιδιόρκωςθσ που εξαςφαλίηει θ αρχιτεκτονικι 
cloud. 
Το λογιςμικό λειτουργίασ του δικτφου να διατθρείται πάντα ενθμερωμζνο, εξαςφαλίηοντασ μζγιςτθ 
αςφάλεια και δυναμικι προςαρμογι ζναντι απειλϊν. 
Ρρζπει επίςθσ να παρζχει ζτοιμθ ςελίδα αρχικισ ςφνδεςθσ (splashpage). Τζλοσ το αςφρματο δίκτυο 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να υποςτθρίηει προθγμζνεσ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ χριςθσ (AdvancedAnalytics), 
με δυνατότθτεσ ςε βάκοσ ανάλυςθσ των λεπτομερειϊν χριςθσ του δικτφου, όπωσ για παράδειγμα 
λεπτομερείσ  αναλφςεισ κίνθςθσ δεδομζνων (data traffic analysis drill down), και απεικόνιςθ δεδομζνων 
των χρθςτϊν, όπωσ για παράδειγμα: αρικμοφσ επιςκεπτϊν, ϊρεσ παραμονισ τουσ ςε ςφνδεςθ, τα 
ποςοςτά επανάλθψθσ επιςκζψεων και ςφγκριςθ τάςεων. 
Λογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ αςφρματου δικτφου 
(WiFi) με το μοντζλο SaaS κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου (Social WiFi). 
Οι δθμότεσ ηθτοφν αξιόπιςτθ ςφνδεςθ ςτο ίντερνετ. Ράνω από το 85% των επιςκεπτϊν ι δθμοτϊν ςε ζνα 
διμο που ζχει αςφρματο δίκτυο ςε λειτουργία, αναηθτοφν τθν πρόςβαςθ ςε αυτό. Στόχοσ τθσ εν λόγω 
πλατφόρμασ είναι θ παροχι διαδραςτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ χριςτεσ κατά τθν ςφνδεςθ τουσ ςε αυτό 
χωρίσ να κακίςταται ενοχλθτικό και ταυτόχρονα να είναι το κακθμερινό μζςο επικοινωνίασ τουΔιμου με 
όλουσ τουσ δθμότεσ ςε κάκεπεριοχι που υπάρχει εγκατεςτθμζνο WiFi Hot Spot. 
Τα κφρια τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ ςε ότι αφορά τισ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ των γραμμϊν 
Internet καπρζπει να είναι τα ακόλουκα: 
LoadBalancing: Δυνατότθτα διαχείριςθσ περιςςοτζρων από μιασ γραμμϊν τφπου ADSL/VDSL/WAN (Load 
Balancing) μοιράηοντασ ταυτόχρονα από όλεσ τισ γραμμζσ τθν διακεςιμότθτα ενόσ δικτφου 
Failedover: Δυνατότθτα δρομολόγθςθσ τθσ ηιτθςθσ των δεδομζνων μόνο ςτισ γραμμζσ που είναι ςε 
κατάςταςθ on-line 
Contentfiltering: Δυνατότθτα διαχείριςθσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε ςελίδεσ κακόβουλου ι άςεμνου 
περιεχομζνου 
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OnlineAlerts: Δυνατότθτα να δει ο διαχειριςτισ ςε πραγματικό χρόνο αλλά και απομακρυςμζνα τθν 
λειτουργία των δρομολογθτϊν του δικτφου 
Κοινι ςελίδα ςφνδεςθσ για πολλοφσ χριςτεσ. O Διμοσ αποφαςίηει ςε ποια ςθμεία WiFispots καεμφανίςει 
το μινυμα που επικυμεί. 
 
Αξιόπιςτθ πρόςβαςθ ςτο WiFi του Διμου 
Θ πλατφόρμα κα πρζπει να λειτουργεί υποδειγματικά ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ ςφνδεςθσ μοιράηοντασ 
αξιόπιςτα το εφροσ τθσ γραμμισ/ων του δικτφου αυτοματοποιθμζνα. Θα πρζπει να υπάρχει ταυτόχρονθ 
ςφνδεςθ κατ’ ελάχιςτον 1000 ταυτόχρονων χρθςτϊν. 
 
Γριγορθ πρόςβαςθ ςτο WiFi 
Θα πρζπει να δυνατότθτα διαχείριςθσ από τον διαχειριςτι τθσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ του κάκε χριςτθ ςτο 
WiFi ςφμφωνα με το πλικοσ των ςυνδζςεων ανά περίπτωςθ με επιλογζσ όπωσ αυτόματθ, υψθλι 
1024kb/256kb, μζτρια512kb/128kb, χαμθλι128kb/64kb ι άλλθ διαμόρφωςθ. Ο περιοριςμόσ τθσ 
ταχφτθτασ πρόςβαςθσ κα πρζπει να μπορεί να εφαρμόηεται και ανά προφίλ χρθςτϊν ι ανά χριςτθ 
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου, προςφζροντασ ςυγκεκριμζνεσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ ςε χριςτεσ τθσ 
επιλογισ ςασ. 
 
Τρόποι ςφνδεςθσ χρθςτϊν μζςω τθσ πλατφόρμασ 
Θ ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν κα μπορεί να γίνει από: Λογαριαςμό Facebook, λογαριαςμό twitter, ζγκυρο 
email, χριςθ κωδικοφ (κοινό για όλουσ τουσ χριςτεσ), Google+, Voucher. Σε περίπτωςθ που ο διαχειριςτισ 
δεν επικυμεί τθ ςφνδεςθ με κωδικό, μπορεί να γίνει χωρίσ κωδικό (απλά κλικάροντασ ςτο ENTER). 
α.Διακζςιμοι τρόποι ςφνδεςθσ κατά τθ διαδικαςία πρόςβαςθσ: 

 Ανϊνυμα(με υποχρεωτικι ι προαιρετικι αποδοχι όρων) 

 Υποχρεωτικι ι προαιρετικι παροχι προςωπικϊν ςτοιχείων (όνομα,email,κτλ.) 

 Sociallogin (Facebook,Twittter,Google+) 

 Ραροχι κωδικοφ voucher. 

β.Δυνατότθτα παροχισ διαφορετικϊν μεκόδων ςφνδεςθσ ςτουσ χριςτεσ: 

 Πνομα χριςτθ/Συνκθματικό απόβάςεισ δεδομζνων του χριςτθ(ανυπάρχει). 

 Ταυτοποίθςθ ςυςκευϊν μζςω του MACAddress για τθν αυτόματθ πιςτοποίθςθ ςτο δίκτυο 

 Διατιρθςθ όλων των ςυνδζςεων και άμεςθ διακεςιμότθτα των δεδομζνων ςφνδεςθσ 

(Λογαριαςμόσ Facebook, email, άλλα ςτοιχεία χριςτθ, MACaddress ςυςκευισ, θμζρα, ϊρα) ςε 

βάςθ δεδομζνων ςασ. 

 Ειςαγωγικιοκόνθ(intropage)προςαρμοςμζνθςτισδυνατότθτεσςυςκευϊν(κινθτά,tablets, 

 φορθτοί,κτλ). 

γ.Δυνατότθτα εφκολθσ προςαρμογισ τθσ ειςαγωγικισ οκόνθσ ανάλογα με τθν θμζρα/εβδομάδα/μινα. 
 
δ.Δυνατότθτα περιοριςμοφ ταχφτθτασ πρόςβαςθσ (upload/download) ανά χριςτθ όταν ο διαχειριςτισ το 
επιλζγει. 
 
ε.Ραρεμβολι διαφθμίςεων με τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςε ςελίδεσ 
αςφαλοφσ περιεχομζνου (contentfiltering κτλ). 
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ςτ. Δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι για άμεςθ παράκαμψθ τθσ πλατφόρμασ ςε περίπτωςθ που καταςτεί 
ανάγκθ. 
 
Σφνδεςθ με θμερολογιακό περιοριςμό 
Ο διαχειριςτισ μπορεί να προςδιορίςει ωσ τρόπο ςφνδεςθσ των χρθςτϊν ςτο διαδίκτυο τθν χριςθ 
κωδικϊν με θμερολογιακό περιοριςμό (ανά θμζρα/εσ). Θ εκτφπωςθ των voucher κα πρζπει να μπορεί 
γίνεται από τθν κεντρικι εφαρμογι. Επίςθσ κα υπάρχει δυνατότθτα πολλαπλϊν ςυνδζςεων ανά κωδικό 
ζτςι ϊςτε ο επιςκζπτθσ να μπορεί να τον χρθςιμοποιιςει ςε περιςςότερεσ από μια ςυςκευζσ του 
(π.χ.Laptopκαι κινθτότθλζφωνοκαιPDA). 
 
Ειςαγωγικι οκόνθ ςφνδεςθσ χρθςτϊν 
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ αρχικισ ςελίδασ των χρθςτϊν κα πρζπει να μπορεί να γίνει βάςει των αναγκϊν του 
Διμου, αλλά και ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τα μεγζκθ των ςυςκευϊν smartphones, tablets, 
laptopκτλ) με πολφ εφκολθ προςαρμογι μζςα από το περιβάλλον διαχείριςθσ web τθσ πλατφόρμασ. Ο 
διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να εμφανίςει μια ςελίδα αφετθρίασ ςτισ ςυςκευζσ των χρθςτϊν 
ανάλογα με τα events και τισ εκδθλϊςεισ που ςυμβαίνουνι ζχουν προγραμματιςτεί ςτο Διμο,επιλζγοντασ 
το φόντο, το λογότυπο αλλά και το προωκθτικό μινυμα (υποςτιριξθ ζωσ 4 γλϊςςεσ) μετατρζποντασ το 
WiFi ςασ ςε ζνα εργαλείο επικοινωνίασ με όλουσ τουσ δθμότεσ και επιςκζπτεσ του Διμου. 
 
Χριςθ μζςω κοινωνικισ δικτφωςθσ ωσ τρόποσ ειςαγωγισ ςτο αςφρματο δίκτυο 
Ο πλατφόρμα κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο χωρίσ τθν ειςαγωγι κωδικοφ 
αλλά με χριςθ του λογαριαςμοφ που διατθροφν οι χριςτεσ ςτο Facebook/ twitter. Ζτςι οι χριςτεσ κα 
αποκτοφν ονοματεπϊνυμο και θ επικοινωνία μαηί τουσ κα ςυνεχίηεται ακόμθ και μετά τθν αποχϊρθςι 
τουσ από το hotspot ςασ δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςτο Διμο να διατθρεί αρχείο με όλα τα 
facebook/twitteraccounts για μελλοντικζσ προωκθτικζσ ενζργειεσ του Διμου. 
 
Δυνατότθτα ανακατεφκυνςθσ μετά τθν ςφνδεςθ ςτο αςφρματο δίκτυο WiFi ςτθν ςελίδα επιλογισ του 
Διμου 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνδεςθσ ο διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να ανακατευκφνει τον χριςτθ ςε 
web ςελίδα τθσ προτίμθςθσ του Διμου. Με τον τρόπο αυτό κα αυξάνεται θ διακεςιμότθτα τθσ 
ιςτοςελίδασ τθσ επιλογισ του Διμου αλλά και προωκοφνται κακθμερινά διαφορετικζσ υπθρεςίεσ 
πουμπορείναπροςφζρειοΔιμοσ ςτουσ δθμότεστου. 
 
Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ τθσ προϊκθςθσ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων 
Θ πλατφόρμα κα δίνει τθν δυνατότθτα να εκμεταλλεφεται ο Διμοσ τθν επιςκεψθμότθτα του 
ιςτοχϊρουτου και προβάλλει διαφθμιςτικζσ/ προωκθτικζσ καταχωριςεισ κατά τθν ςφνδεςθ των χρθςτϊν 
ςτο διαδίκτυο με τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ(ςελίδαoverflip).Θα υποςτθρίηεται 
και θ προβολι βίντεο. Θ πλατφόρμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν διαχείριςθ δφο διαφθμιςτικϊν banners 
ςτθ ςελίδα υποδοχισ. Οι αλλαγζσ ςτα banners τθσ ςελίδασ υποδοχισ μποροφν να ολοκλθρωκοφν από το 
κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ. Θ υπθρεςία προϊκθςθσ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων κα πρζπει να μπορεί 
να αφορά εκδθλϊςεισ του Διμου. Στο τζλοσ κάκε καμπάνιασ ο διαχειριςτισ κα πρζπει να λαμβάνει 
ενθμζρωςθ για τα ςτατιςτικά προβολισ (αρικμόσ views, μοναδικοί χριςτεσκτλ). 
 
Αναλφςεισ των δεδομζνων ςφνδεςθσ των χρθςτϊν 
Θ πλατφόρμα κα επιτρζπει τθν παρουςίαςθ του ακριβι αρικμοφ των χρθςτϊν ανά 
ϊρα/θμζρα/μιναχρόνο όπωσ επίςθσ και τθν ςχζςθ θλικίασ φφλλου αλλά και άλλων ςτοιχείων του προφίλ 
τουσ ςτθνπερίπτωςθ διαςφνδεςθσ αυτϊν με χριςθ μζςου κοινωνικισ δικτφωςθσ. Θ πλατφόρμα κα δίνει 
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τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ όλων των ςυνδζςεων ςτο WiFi δίκτυό και άμεςθ διακεςιμότθτα των 
δεδομζνων ςφνδεςθσ (Λογαριαςμόσ Facebook, email, άλλα ςτοιχεία χριςτθ, MAC Address 
ςυςκευισ,θμζρα,ϊρα) ςε αρχείο. Μζςα από το διαχειριςτικό εργαλείο κα μπορεί να δει ο διαχειριςτισ: 

 Στατιςτικά ςυνδζςεων 

 Στατιςτικά ςυςκευϊν 

 Στατιςτικά χρόνου παραμονισ 

 Στατιςτικά όγκου δεδομζνων 

 Στατιςτικά νζων/επαναλαμβανόμενωνχρθςτϊν 

Άμεςθ απενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρει θ πλατφόρμα 
Ρρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι για άμεςθ παράκαμψθ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ 
που καταςτεί ανάγκθ. 
 
Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ τθσ πλατφόρμασ μζςω Web 
Ο διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί απομακρυςμζνα μζςω web να πραγματοποιεί όλεσ τισ παραπάνω 
ρυκμίςεισ μζςα από ζνα εφχρθςτο περιβάλλον διαχείριςθσ και να δει τισ αλλαγζσ ςτισ ςυςκευζσ των 
χρθςτϊν άμεςα. 
 
Αποτροπι κακόβολων ςυνδζςεων 
Θ προςφερόμενθ πλατφόρμα κα πρζπει να πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνθ υπθρεςία για τθν 
προςταςία των επιςκεπτϊν από τθν προβολι ςελίδων κακόβουλου ι άςεμνου περιεχομζνου 
(WebFiltering και Blocking). Με τθν ενεργοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ ο χριςτθσ κα πρζπει να οδθγείται ςε 
ενθμερωτικι ςελίδα μόλισ επιςκεφκεί άςεμνο περιεχόμενο. 
 
Ρροεπιςκόπθςθ αλλαγϊν οκόνθσ ςφνδεςθσ χρθςτϊν 
Ο διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να κάνει χριςθ τθσ προεπιςκόπθςθσ ϊςτε να βλζπουν τα 
αποτελζςματα των αλλαγϊν ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι για να γνωρίηουν πϊσ επιδροφν οι αλλαγζσ ςτισ 
ςυςκευζσ των χρθςτϊν πριν τισ εφαρμόςουν. 
 
Υπθρεςία πολυγλωςςικισ εμφάνιςθσ μθνυμάτων 
Με τθν πλατφόρμα κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα προβολισ μθνφματοσ καλωςορίςματοσ (κατά τθν 
πρϊτθ μόνο ςφνδεςθ)ςτο WiF iδίκτυο ςτθ γλϊςςα του χριςτθ.Ταμθνφματα κα εμφανίηονται απευκείασ 
ςτθ γλϊςςα που ζχει ενεργοποιιςει ο χριςτθσ ςτον browser του, χωρίσ να απαιτείται επιλογι γλϊςςασ 
από τον χριςτθ. Από το backoffice τθσ πλατφόρμασ κα γίνεται θ ενεργοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ 
υπθρεςίασ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να γίνεται προϊκθςθ ςτουσ χριςτεσ τθσ ςελίδασ καλωςορίςματοσ για να 
τουσ εμφανίηεται το ςχετικό μινυμα(ςελίδα ανακατεφκυνςθσ). 
 
Δυνατότθτα επιβράβευςθσ των ςυχνϊν χρθςτϊν του αςφρματου δικτφου WiFi 
Ο διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να ενεργοποιιςει το πρόγραμμα επιβράβευςθσ ςυχνϊν χρθςτϊν και 
να «ανταμείψει» τουσ ςυχνοφσ χριςτεσ με εμφάνιςθ ςτοχευμζνων προςωπικϊν μθνυμάτων που ζχουν 
πραγματοποιιςει ςυγκεκριμζνο αρικμό ςυνδζςεων ςτοδίκτυο του Διμου(ςελίδαανακατεφκυνςθσ). Θα 
πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ διαφορετικϊν μθνυμάτων ςφμφωναμε το πλικοσ των 
ςυνδζςεων αςθμζνιου (πχ με αρικμό 50 ςυνδζςεων) ι χρυςοφ πελάτθ (πχ με αρικμό100 ςυνδζςεων). Το 
πλικοσ των ςυνδζςεων φανερϊνει τθν επίςκεψθ-ςυχνότθτα των χρθςτϊν ςτοαςφρματο δίκτυο. 
 
Δυνατότθτα προβολισ ςτουσ δθμότεσ το πρόγραμμα εκδθλϊςεων μιασ χρονικισ περιόδου 
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Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα να προβάλλεται ςτουσ δθμότεσ το πρόγραμμα 
κάποιων εκδθλϊςεων του διμου εφκολα και γριγορα μζςα από τθν πρϊτθ ςελίδα που κα δει ο χριςτθσ 
ςυνδεόμενοσ ςτο WiFi. Το μενοφ του προγράμματοσ κα πρζπει να ςυντάςςεται εφκολα και γριγορα από 
διαχειριςτικό εργαλείο προςκζτοντασ κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ. Με τον τρόπο αυτό ο χριςτθσ όταν 
βρίςκετε ςτο αςφρματο δίκτυο κα μπορεί να ενθμερωκεί για το τι εκδθλϊςεισ πραγματοποιοφνται ςτο 
Διμο. 
 
Δυνατότθτα αξιολόγθςθσ 
Το ςφςτθμα κα προςφζρει ςελίδα αξιολόγθςθσ ζτςι ϊςτε οι δθμότεσ να μποροφν να βακμολογιςουν τθν 
ποιότθτα των υπθρεςιϊν του Διμου γριγορα, εφκολα και αποτελεςματικά(ςελίδα ανακατεφκυνςθσ). Θ 
εμφάνιςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ κα περιλαμβάνει και τα ςτοιχεία προφίλ του χριςτθ ςε 
περίπτωςθ ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο με τθ χριςθ μζςου κοινωνικισδικτφωςθσ(Facebook). 
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει print screen για όλεσ τισ παραπάνω λειτουργίεσ ςτθν 
τεχνικι του προςφορά επί ποινι αποκλειςμοφ. 
 
1.a.3 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Access Point και Cloud Management 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Μονάδεσ δικτφου διανομισ 2,4GHz 
Outdoor 

   

Τεμάχια 18   

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

Λειτουργία 2,4/5GHz ςτισ μονάδεσ 
διαςφνδεςθσ κορμοφ 

ΝΑΙ   

Ταχφτθτα Lan 2 x 
10/100/1000Mbps 

  

WiFi πρότυπα 802.11ac, 
802.11n, 802.11a, 
802.11b/g 

  

Mounting Kit ΝΑΙ   

Κουμπί Reset ΝΑΙ   

Μζγιςτθ ενεργειακι κατανάλωςθ <=9W   

Max TX Power 
2,4GHz 
5,0GHz 

>=22dBm   

Power over Ethernet ΝΑΙ   

Power Supply 48V, 0,5A PoE   

Θερμοκραςία Λειτουργίασ *°C+ -40 +70   

Υποςτιριξθ δικτφων τφπου Mesh NAI   

Χριςθ Εξωτερικι   

Ριςτοποίθςθ CE, FCC, IC   

Ρεριλαμβάνεται όλοσ ο ςυμπλθρωματικόσ 
εξοπλιςμόσ για τθν εγκατάςταςθ (Ιςτοί 
δαγκάνεσ για το αςφρματο δίκτυο, 
Καλϊδιο UTP, ClipsUTP) 

ΝΑΙ   
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Hardware Cloud controller NAI   

Αναφορζσ    

Μζςω του ςυςτιματοσ δίνονται 
πλθροφορίεσ για τουσ χριςτεσ του 
αςφρματου δικτφου (να δοκοφν 
PrintScreen από υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ 
ςτα ελλθνικά): 
-λίςτα online χρθςτϊν/επιςκεπτϊν 
-λίςτα δθμιουργθμζνων ομάδων 
-ςτατιςτικά όλων των χρθςτϊν 
-Στατιςτικά authorisations 
-Στατιςτικά stat sessions 

NAI   

Μζςω του ςυςτιματοσ δίνονται 
πλθροφορίεσ για τα 
Accesspoints/Συςκευζσ (να δοκοφν 
PrintScreen από υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ 
ςτα ελλθνικά): 
-Λίςτα ςυςκευων πουείναι ςυνδεδεμζνα 
ςτον controller (access points, routers, 
switches) 
-Λίςτα ομάδων wlan 
-Λίςτα rogue access points 

NAI   

Μζςω του ςυςτιματοσ δίνονται 
πλθροφορίεσ και ςτατιςτικά για τα 
ακόλουκα (να δοκοφν PrintScreen από 
υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ ςτα ελλθνικά): 
-Στατιςτικά 5 λεπτϊν ανα site 
-Στατιςτικά ϊρασ ανά site 
-θμεριςια ςτατιςτικά site 
-Στατιςτικά 5 λεπτϊν ανά access point 
-Στατιςτικά ϊρασ για access point 
-Θμεριςια ςτατιςτικά access point 
-Στατιςτικά για όλα τα site που 
φιλοξενοφνται ςτον controller 
-Στατιςτικά 5 λεπτϊν για τον controller 
-Στατιςτικά για port forward 

ΝΑΙ   

Ρροςφζρεται δυνατότθτα 
απομακρυςμζνθσ παραμετροποίθςθσ:  
-Λίςτα όλων των site του controller 
-Λίςτα όλων των ρυκμίςεων του site 
-Λίςτα των διαχειριςτϊν του site 
-Ρλθροφορίεσ ςυςτιματοσ 
-Ρλθροφορίεσ για τθν παραμετροποίθςθ 
του δικτφου 

ΝΑΙ   
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Δρομολογθτζσ τερματικοφ ςθμείου    

Τεμάχια 6   

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

ΝΑΙ   

10/100/1000 Ethernet ports >=4   

WiFi ΝΑΙ   

USB ports NAI   

RAM >=128MB   

Power over ethernet ΝΑΙ   

Reset button NAI   

Ενδεικτικάledsγιαpower/κφρεσethernet/ 
wifi 

NAI   

Θερμοκραςία λειτουργίασ -10 / +40C   

 
 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Καλϊδιο UTP    

Ροςότθτα ςεμζτρα (μικοσ) 250 μζτρα   

Categories Cat 5Ε ι Cat6   

Ταχφτθτα μετάδοςθσ δεδομζνων:  Ζωσ 1 Gbps   

Ράχοσ cable shield Να αναφερκεί   

Θερμοκραςία λειτουργίασ -30 / +70C   

Εφαρμογι: κατάλλθλο για εξωτερικοφσ 
χϊρουσ 

ΝΑΙ   

Ριςτοποίθςθ 
ISO/IEC 11801, 
TIA/EIA568B.2 

  

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Gateway ςυλλογισ δεδομζνων WiFi    

Na αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το 
μοντζλο 

NAI   

Αρικμόσμονάδων 2   

Επεξεργαςτισ Quad-Core SoC   

Μνιμθ RAM 3GB    

Εςωτερικιμνιμθ αποκικευςθσ >=32GB   

Σκλθρόσδίςκοσ 1TB   

Networking Interface 
10/100/1000 
Ethernet Port 

  

Power Method PoE: 48 V 802.3af or    

Power Supply 
802.3af PoE or 
Micro- USB 5V, 
Minimum 1 A 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Ριςτοποίθςθ CE, FCC, IC   

 
 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Λογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 
άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 
αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 
κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 
(Social WiFi) 

   

Ρροςφζρει πρόςβαςθ και άμεςθ πλθροφόρθςθ 
των δθμοτϊν για τοπικά νζα, εκδθλϊςεισ, 
ςυμβάντα, προτάςεισ, ζργα του Διμου, δθμοτικά 
ςυμβοφλια μζςα από τα υφιςτάμενα αςφρματα 
δίκτυα του Διμου 

ΝΑΙ   

Ρροςφζρει υπθρεςίεσ αξιολόγθςθσ των 
υπθρεςιϊν του Διμου, δθμοςκοπιςεισ, 
ψθφοφορίεσ για κζματα που αφοροφν 
ςυγκεκριμζνεσ γειτονιζσ ι περιοχζσ μζςα από το 
υφιςτάμενο αςφρματο δίκτυο (να δοκεί 
printscreen τθσ εν λόγω λειτουργικότθτασ ςτθν 
τεχνικι προςφορά του αναδόχου) 

ΝΑΙ   

Είναι ςε κζςθ να προςφζρει οργάνωςθ 
καμπάνιασ ι εκςτρατείασ με προωκθτικά 
μθνφματα προσ τουσ δθμότεσ π.χ. για το 
περιβάλλον, για τθν κακαριότθτα, τθν 
αιμοδοςία, τα αδζςποτα ηϊα και πλικοσ 
κοινωνικϊν κεμάτων με μόνθ χριςθ τα 
υφιςτάμενα αςφρματα δίκτυα 

ΝΑΙ   

Το ςφνολο του πθγαίου κϊδικα που κα παραχκεί 
ςτα πλαίςια των υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ 
λογιςμικοφ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο 
αποκλειςτικά, κα αποτελεί παραδοτζο του 
ζργου, κα ςυνοδεφεται από αναλυτικι 
τεκμθρίωςθ και κα διατίκεται με άδεια που κα 
επιτρζπει τθν περαιτζρω χριςθ του από το 
φορζα 

ΝΑΙ   

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά 

Ο ρυκμόσ μετάβαςθσ δεδομζνων ςε ΚΑΘΕ 
ΞΕΧΩΙΣΤΟ ςθμείο του δικτφου κα είναι 
100Mbit/sec download speed και 100Mbit/sec 
upload speed  (100/100) και με δυνατότθτα 
μελλοντικισ επζκταςθσ τα 1000Mbps 
 

ΝΑΙ   
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Λογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 
άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 
αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 
κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 
(Social WiFi) 

   

Content filtering: Δυνατότθτα διαχείριςθσ 
περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε ςελίδεσ 
κακόβουλου ι άςεμνου περιεχομζνου 

ΝΑΙ   

Online Alerts: Δυνατότθτα να δει ο διαχειριςτισ 
ςε πραγματικό χρόνο αλλά και απομακρυςμζνα 
τθν λειτουργία των δρομολογθτϊν του δικτφου 
Κοινι ςελίδα ςφνδεςθσ για πολλοφσ χριςτεσ.  

ΝΑΙ   

O Διμοσ αποφαςίηει ςε ποια ςθμεία WiFi spots 
κα εμφανίςει το μινυμα που επικυμεί 

ΝΑΙ   

Θ πλατφόρμα λειτουργεί υποδειγματικά ςε όλεσ 
τισ ςυνκικεσ ςφνδεςθσ μοιράηοντασ αξιόπιςτα το 
εφροσ τθσ γραμμισ/ων του δικτφου 
αυτοματοποιθμζνα. Θα πρζπει να υπάρχει 
ταυτόχρονθ ςφνδεςθ κατ’ ελάχιςτον 3000 
ταυτόχρονων χρθςτϊν 

ΝΑΙ   

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ αρχικισ ςελίδασ των χρθςτϊν 
μπορεί να γίνει βάςει των αναγκϊν του Διμου 
αλλά και ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τα 
μεγζκθ των ςυςκευϊν smartphones, tablets, 
laptop κτλ) με πολφ εφκολθ προςαρμογι μζςα 
από το περιβάλλον διαχείριςθσ web τθσ 
πλατφόρμασ. Ο διαχειριςτισ κα μπορεί να 
εμφανίςει μια ςελίδα αφετθρίασ ςτισ ςυςκευζσ 
των χρθςτϊν ανάλογα με τα events και τισ 
εκδθλϊςεισ που ςυμβαίνουν ι ζχουν 
προγραμματιςτεί ςτο Διμο, επιλζγοντασ το 
φόντο, το λογότυπο αλλά και το προωκθτικό 
μινυμα (υποςτιριξθ ζωσ 4 γλϊςςεσ) 
μετατρζποντασ το WiFi ςασ ςε ζνα εργαλείο 
επικοινωνίασ με όλουσ τουσ δθμότεσ και 
επιςκζπτεσ του Διμου.  

ΝΑΙ   

Ρροςφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά του 
αναδόχου δφο (2) ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ για 
τθν πρϊτθ ςελίδα (loginpage) του χριςτθ ςτο 
αςφρματο δίκτυο του Διμου 

ΝΑΙ   

Ο πλατφόρμα δίνει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο 
διαδίκτυο χωρίσ τθν ειςαγωγι κωδικοφ. Ο 
ανάδοχοσ κα ςυντάξει όρουσ ςφνδεςθσ 
ςυμβατοφσ και με τον κανονιςμό για το GDPR 
(πριν το Login – Terms&Conditions). 

ΝΑΙ   
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Λογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 
άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 
αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 
κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 
(Social WiFi) 

   

Δυνατότθτα ανακατεφκυνςθσ μετά τθν ςφνδεςθ ςτο αςφρματο δίκτυο WiFi ςτθν ςελίδα επιλογισ του 
Διμου 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνδεςθσ ο 
διαχειριςτισ μπορεί να ανακατευκφνει τον 
χριςτθ ςε web ςελίδα τθσ προτίμθςθσ του 
Διμου. Με τον τρόπο αυτό κα αυξάνεται θ 
διακεςιμότθτα τθσ ιςτοςελίδασ τθσ επιλογισ του 
Διμου αλλά και προωκοφνται κακθμερινά 
διαφορετικζσ υπθρεςίεσ που μπορεί να 
προςφζρει ο Διμοσ ςτουσ δθμότεσ του (να δοκεί 
printscreen τθσ εν λόγω λειτουργικότθτασ ςτθν 
τεχνικι προςφορά του αναδόχου). 

ΝΑΙ   

Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ τθσ προϊκθςθσ διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων 

Θ πλατφόρμα κα δίνει τθν δυνατότθτα να 
εκμεταλλεφεται ο Διμοσ τθν επιςκεψιμότθτα 
του ιςτοχϊρου του και προβάλλει 
διαφθμιςτικζσ/ προωκθτικζσ καταχωριςεισ κατά 
τθν ςφνδεςθ των χρθςτϊν ςτο διαδίκτυο με 
τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ 
πρόςβαςθ (ςελίδα over flip).  

ΝΑΙ   

Yποςτθρίηεται και θ προβολι βίντεο. ΝΑΙ   

Θ υπθρεςία προϊκθςθσ διαφθμιςτικϊν 
μθνυμάτων μπορεί να αφορά εκδθλϊςεισ του 
Διμου. Στο τζλοσ κάκε καμπάνιασ ο διαχειριςτισ 
κα λαμβάνει ενθμζρωςθ για τα ςτατιςτικά 
προβολισ (αρικμόσ views, μοναδικοί χριςτεσ 
κτλ) 

ΝΑΙ   

H εφαρμογι υποςτθρίηει τθν ςτατιςτικι 
προβολι δεδομζνων για: 
• Στατιςτικά ςυνδζςεων 
• Στατιςτικά ςυςκευϊν 
• Στατιςτικά χρόνου παραμονισ 
• Στατιςτικά όγκου δεδομζνων 
• Στατιςτικά νζων/επαναλαμβανόμενων 
χρθςτϊν 
(να δοκεί print screen τθσ εν λόγω 
λειτουργικότθτασ ςτθν τεχνικι προςφορά του 
αναδόχου) 

ΝΑΙ   
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Λογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 
άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 
αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 
κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 
(Social WiFi) 

   

Άμεςθ απενεργοποίθςθ των υπθρεςιϊν που 
προςφζρει θ πλατφόρμα: Ρρζπει να δίνεται θ 
δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι για άμεςθ 
παράκαμψθ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ που 
καταςτεί ανάγκθ. 

ΝΑΙ   

Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ τθσ πλατφόρμασ 
μζςω Web: Ο διαχειριςτισ κα μπορεί 
απομακρυςμζνα μζςω web να πραγματοποιεί 
όλεσ τισ παραπάνω ρυκμίςεισ μζςα από ζνα 
εφχρθςτο περιβάλλον διαχείριςθσ και να δει τισ 
αλλαγζσ ςτισ ςυςκευζσ των χρθςτϊν άμεςα. 

ΝΑΙ   

Θ προςφερόμενθ πλατφόρμα διακζτει 
ενςωματωμζνθ υπθρεςία για τθν προςταςία των 
επιςκεπτϊν από τθν προβολι ςελίδων 
κακόβουλου ι άςεμνου περιεχομζνου (Web 
Filtering και Blocking). Με τθν ενεργοποίθςθ τθσ 
υπθρεςίασ ο χριςτθσ κα πρζπει να οδθγείται ςε 
ενθμερωτικι ςελίδα μόλισ επιςκεφκεί άςεμνο 
περιεχόμενο (να δοκεί printscreen τθσ εν λόγω 
λειτουργικότθτασ ςτθν τεχνικι προςφορά του 
αναδόχου). 

ΝΑΙ   

Ο διαχειριςτισ μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
προεπιςκόπθςθσ ϊςτε να βλζπουν τα 
αποτελζςματα των αλλαγϊν ςτθν οκόνθ του 
υπολογιςτι για να γνωρίηουν πϊσ επιδροφν οι 
αλλαγζσ ςτισ ςυςκευζσ των χρθςτϊν πριν τισ 
εφαρμόςουν 

ΝΑΙ   

Με τθν πλατφόρμα υπάρχει δυνατότθτα 
προβολισ μθνφματοσ καλωςορίςματοσ (κατά τθν 
πρϊτθ μόνο ςφνδεςθ) ςτο WiFi δίκτυο ςτθ 
γλϊςςα του χριςτθ - (να δοκεί printscreen τθσ 
εν λόγω λειτουργικότθτασ ςτθν τεχνικι 
προςφορά του αναδόχου) 

ΝΑΙ   

Τα μθνφματα εμφανίηονται απευκείασ ςτθ 
γλϊςςα που ζχει ενεργοποιιςει ο χριςτθσ ςτον 
browser του, χωρίσ να απαιτείται επιλογι 
γλϊςςασ από τον χριςτθ.  

ΝΑΙ   
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

Λογιςμικό διαδραςτικισ επικοινωνίασ και 
άμεςθσ πλθροφόρθςθσ δθμοτϊν με χριςθ 
αςφρματου δικτφου (WiFi) με το μοντζλο SaaS 
κακϊσ και διαχείριςθσ του αςφρματου δικτφου 
(Social WiFi) 

   

Από το back office τθσ πλατφόρμασ κα γίνεται θ 
ενεργοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ υπθρεςίασ 
με τζτοιο τρόπο ϊςτε να γίνεται προϊκθςθ 
ςτουσ χριςτεσ τθσ ςελίδασ καλωςορίςματοσ για 
να τουσ εμφανίηετε το ςχετικό μινυμα (ςελίδα 
ανακατεφκυνςθσ). 

ΝΑΙ   

Το ςφςτθμα υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα να 
προβάλλεται ςτουσ δθμότεσ το πρόγραμμα 
κάποιων εκδθλϊςεων του διμου εφκολα και 
γριγορα μζςα από τθν πρϊτθ ςελίδα που κα δει 
ο χριςτθσ ςυνδεόμενοσ ςτο WiFi. Το μενοφ του 
προγράμματοσ κα πρζπει να ςυντάςςεται 
εφκολα και γριγορα από διαχειριςτικό εργαλείο 
προςκζτοντασ κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ. 
Με τον τρόπο αυτό ο χριςτθσ όταν βρίςκετε ςτο 
αςφρματο δίκτυο κα μπορεί να ενθμερωκεί για 
το τι εκδθλϊςεισ πραγματοποιοφνται ςτο Διμο 
(να δοκεί printscreen τθσ εν λόγω 
λειτουργικότθτασ ςτθν τεχνικι προςφορά του 
αναδόχου).   

ΝΑΙ   

 
1.a.4 Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ αςφρματου δικτφου  
Οι υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ αφοροφν τθν κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία 18 ςθμείων αςφρματθσ πρόςβαςθσ 
και περιλαμβάνουν όλα τα απαιτοφμενα υλικά ςτιριξθσ και δικτφωςθσ των 18 ςθμείων. 
 
1.a.5 Υπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ αςφρματου δικτφου  
Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ αφοροφν τθν ετιςια ςυνδρομι των υπθρεςιϊν cloud management των 18 
ςθμείων πρόςβαςθσ κακϊσ και τθν παροχι 24μινθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ και υπθρεςιϊν helpdesk προσ 
τον Διμο. 
 
1.2. φςτθμα Ζξυπνθσ Διάβαςθσ Πεηϊν 
Θ ζξυπνθ διάβαςθ πεηϊν είναι ζνα πρωτοποριακό ςφςτθμα το οποίο επιτρζπει τθν αςφαλι διζλευςθ των 
πεηϊν ςτα ςθμεία παρζμβαςθσ, μζςω τθσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ παρουςίασ πεηϊν και τθσ αυτόματθσ 
φωτεινισ ςιμανςθσ τθσ διάβαςθσ. 
Το Σφςτθμα Ζξυπνθσ Διάβαςθσ Ρεηϊν ανιχνεφει πεηοφσ που πρόκειται να διαςχίςουν τθ διάβαςθ, μζςα 
από ζνα ζξυπνο ςφςτθμα αιςκθτιρων. Αυτοί οι αιςκθτιρεσ ςτζλνουν ζνα ςιμα και ενεργοποιοφν 
αυτόματα τα LED πάνελ που είναι ενςωματωμζνα ςτο οδόςτρωμα.  
Το ςφςτθμα ςυνοδεφεται από κατακόρυφεσ φωτιηόμενεσ πινακίδεσ ςθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ανάβουν 
ταυτόχρονα με τα LED πάνελ που είναι ενςωματωμζνα ςτο οδόςτρωμα, επιτυγχάνοντασ το επικυμθτό 
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αποτζλεςμα φωτεινισ ςιμανςθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα οι οδθγοί ςτα οχιματα να αντιλαμβάνονται 
καλφτερα και από μεγαλφτερθ απόςταςθ τθν φπαρξθ πεηϊν ςτισ διαβάςεισ.    
Το Σφςτθμα Ζξυπνθσ Διάβαςθσ Ρεηϊν αποτελείται από: 

 LED Ράνελ, όπου τοποκετοφνται ςτο οδόςτρωμα χωρίσ να προεξζχουν από τθν τελικι επιφάνεια. 

Φωτεινζσ Ρινακίδεσ ςιμανςθσ διάβαςθσ πεηϊν, ςτερεωμζνεσ ςε μεταλλικό ιςτό ςτο πεηοδρόμιο.  

 Αιςκθτιρεσ παρουςίασ κίνθςθσ πεηϊν 

 Κατάλλθλεσ καλωδιϊςεισ.  

Θ τροφοδοςία γίνεται από Δθμοτικό Φωτιςμό. 
Στα πλαίςια του ζργου, κα εγκαταςτακοφν ςυςτιματα ζξυπνθσ διάβαςθσ πεηϊν ςε 10 διαβάςεισ του 
Διμου. 
 
2.a.1 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ LED Panels 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Ροςότθτα 80   

 
Τφποσ φωτεινισ ςιμανςθσ πάνελ 
για τοποκζτθςθ ςτον οδόςτρωμα: 
LED 

ΝΑΙ     

 Γωνία Θζαςθσ LED: 120o ΝΑΙ     

 
Χρόνοσ Ηωισ LED >30.000 
ϊρεσ                             

ΝΑΙ     

 Κλάςθ προςταςίασ: ΙP67 ΝΑΙ     

 
Δυνατότθτα τροφοδοςίασ από 
Δθμοτικό Φωτιςμό 

ΝΑΙ     

 
Απόδοςθ Φωτεινότθτασ (ανά 
πάνελ): >75 lm/W 

ΝΑΙ     

 Φωτεινι ροι (ανά πάνελ) > 1450 lm ΝΑΙ     

 Αντοχι >20.000 kg ανά (ανά πάνελ) ΝΑΙ     

 
Θερμοκραςία Λειτουργίασ (ανά 
πάνελ)-40 oC ζωσ +85 oC 

ΝΑΙ     

 
Υγραςία λειτουργίασ: 20 ~ 90% 
RHnon-condesing 

ΝΑΙ   

 
κερμοκραςία χρϊματοσ φωτόσ: 
6000‐6500°k 

ΝΑΙ     

 

Θ τοποκζτθςθ των φωτεινϊν πάνελ 
LED ςτο οδόςτρωμα δεν κα 
προεξζχουν από τθν επιφάνεια του 
οδοςτρϊματοσ 

ΝΑΙ 

  

 

Θ προμικεια και εγκατάςταςθ μαηί 
με όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα 
(καλϊδια, τροφοδοτικά κτλ) των LED 
αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου 

ΝΑΙ 
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2.a.2 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Φωτεινισ Ρινακίδασ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Ροςότθτα 

20 

    

 

Θ φωτεινι πινακίδα κα 
εγκαταςτακεί ςε μεταλλικό ιςτό 
ςτιριξθσ φψουσ τουλάχιςτον 2,5 m. 
Θ προμικεια και εγκατάςταςθ του 
ιςτοφ αποτελεί υποχρζωςθ του 
Αναδόχου 

ΝΑΙ 

    

 
Σε κάκε διάβαςθ απαιτοφνται 
τουλάχιςτον 2 πινακίδεσ ςιμανςθσ, 
μια ςε κάκε πλευρά 

ΝΑΙ 

    

 
Απόδοςθ Φωτεινότθτασ των LED τθσ 
Ρινακίδασ >75 lm/W 

ΝΑΙ 
    

 
Φωτεινι ροι των LED τθσ Ρινακίδασ 
> 1700 lm 

ΝΑΙ 
    

 Γωνία Θζαςθσ Ρινακίδασ: 120o ΝΑΙ     

 
Χρόνοσ Ηωισ των LED τθσ Ρινακίδασ 
>30.000 ϊρεσ                             

ΝΑΙ 
    

 
κερμοκραςία χρϊματοσ των LED τθσ 
Ρινακίδασ 6000‐6500°k 

ΝΑΙ 
    

 Ρροςταςία: ΙP67 ΝΑΙ     

 
Μζγεκοσ Ρινακίδασ 600 x 600 x 180 
mm 

ΝΑΙ 
    

 
2.a.3 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Αιςκθτιρα Κίνθςθσ Ρεηϊν 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Ροςότθτα 20   

 
Ζνασ (1) Αιςκθτιρασ κίνθςθσ 
τοποκετθμζνοσ ςε κάκε ςτφλο 

ΝΑΙ     

 
Κατανάλωςθ Ιςχφοσ αιςκθτιρα  
<1W 

ΝΑΙ 
    

 Ρροςταςία: ΙP54 ΝΑΙ   

 Γωνία αναγνϊριςθσ >= 110ο ΝΑΙ   

 Απόςταςθ αναγνϊριςθσ >=8m ΝΑΙ   
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1.3. Τπθρεςίεσ 
Ο Ανάδοχοσ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Ζργου κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ οι οποίεσ περιγράφονται 
αναλυτικά ςτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν και οι οποίεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτισ 
τιμζσ που κα δοκοφν για τθν προμικεια των υλικϊν. 
 
Υπθρεςίεσ Μελζτθσ Εφαρμογισ 
Κατά τθν πρϊτθ φάςθ υλοποίθςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα επικαιροποιιςει τθν προςφορά του και κα 
οριςτικοποιιςει το ςχεδιαςμό του Ζργου με βάςθ τα ςτοιχεία που κα προκφψουν από επιτόπια αυτοψία 
που κα διενεργθκεί κατά τθ φάςθ αυτι. Ριο ςυγκεκριμζνα και κατά τθν πρϊτθ φάςθ υλοποίθςθσ του 
Ζργου ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ  και κα ςυντάξει τθ ςχετικι Μελζτθ Εφαρμογισ:  

 Θα οριςτικοποιιςει ι/και επικαιροποιιςει τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του Ζργου και το πλάνο 

ποιότθτασ αυτοφ 

 Θα προβεί ςε επιτόπια αυτοψία προκειμζνου να επιβεβαιϊςει τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό (όπου 

αυτό απαιτείται και ςτα ςθμεία που αυτόσ διαςυνδζεται ι/και ςχετίηεται με τθν υλοποίθςθ του 

παρόντοσ Ζργου) 

 Θα επικαιροποιιςει – οριςτικοποιιςει τθν αρχιτεκτονικι υλοποίθςθ 

 Θα ςχεδιάςει και κα καταγράψει όλεσ τισ ενζργειεσ για τθ ςφνδεςθ και παραμετροποίθςθ του 

εξοπλιςμοφ 

 Θα παρουςιάςει τθ μεκοδολογία κακϊσ και τα εργαλεία –λογιςμικό με τα οποία κα πιςτοποιιςει 

τθ ςωςτι λειτουργία του εξοπλιςμοφ και κα παραδϊςει πλιρεσ ςετ δοκιμϊν ελζγχου - αποδοχισ 

του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν 

 Θα καταγράψει τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και το πρόγραμμα αυτισ. 

Υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ 
Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει το ςφνολο των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και 
εφαρμογϊν, ζτςι ϊςτε όλα τα επιμζρουσ δομικά ςτοιχεία τθσ λφςθσ να παραδοκοφν ςε πλιρθ λειτουργία. 
Ριο αναλυτικά οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ κα προβεί ο Ανάδοχοσ κατ’ ελάχιςτον είναι: 

 Θ Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν 

 Διενζργεια των δοκιμϊν ελζγχου για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ του εγκατεςτθμζνου 

εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν όπωσ ζχουν περιγραφεί ςτθ Μελζτθ Εφαρμογισ και 

πικανι επικαιροποίθςι τουσ. 

 Σφνταξθ Εγχειριδίων Τεκμθρίωςθσ (λειτουργικισ & υποςτθρικτικισ) για το ςυνολικό αντικείμενο 

όπωσ τελικά υλοποιικθκε 

 Ραράδοςθ των manuals του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν. 

Οι ανωτζρω τεχνικζσ ενζργειεσ κα αποςαφθνιςκοφν κατά τθν φάςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ και κα 
υλοποιθκοφν με βάςθ αυτι. 
Υπογραμμίηεται ότι όλεσ οι εργαςίεσ του υποψθφίου Αναδόχου κα πρζπει να εναρμονίηονται πλιρωσ με 
το υπάρχον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο και να ςυμμορφϊνονται με αυτό κατά περίπτωςθ. 
Τζλοσ τονίηεται, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παρζχει και όποιεσ επιπλζον υπθρεςίεσ ι/και υλικά που 
τυχόν απαιτθκοφν (πχ καλϊδια, connectors, modules, ιςτοί, βάςεισ κλπ), ακόμθ και αν δεν ηθτοφνται ρθτά 
ςτθν παροφςα, προκειμζνου θ λφςθ που κα υλοποιιςει να είναι πλιρωσ λειτουργικι και το τελικό 
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αποτζλεςμα να ενταχκεί και αξιοποιθκεί παραγωγικά ςτθν κακθμερινι λειτουργία των υπθρεςιϊν του 
Διμου. 
 
Υπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ενϊ χριςτεσ του 
Φορζα κα το αξιοποιοφν πλιρωσ.  Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν: 

 Επιβεβαίωςθ επικαιροποίθςθ ςεναρίων – μετριςεων ελζγχου όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςτθν 

Μελζτθ Εφαρμογισ. ςε κατάςταςθ πραγματικισ λειτουργίασ και φορτίου και επικαιροποίθςι τουσ 

εφόςον χρειαςκεί 

 Τελικζσ δοκιμζσ ελζγχου λειτουργικότθτασ, προςκικεσ/ τροποποιιςεισ, ςφνκεςθ, πιλοτικι χριςθ 

κλπ. με ςτόχο να επιβεβαιωκεί θ απόλυτα εφρυκμθ λειτουργία των επιμζρουσ ςυςτθμάτων και 

όλα μαηί με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

 Τθν υποςτιριξθ του Φορζα ςτθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν 

 Τισ βελτιϊςεισ του εξοπλιςμοφ και των προςφερόμενων υπθρεςιϊν εφόςον απαιτθκοφν (tuning) 

 Τθν επίλυςθ προβλθμάτων-υποςτιριξθ χρθςτϊν 

 Τθ διόρκωςθ / διαχείριςθ λακϊν 

 Τθν υποςτιριξθ ςτο χειριςμό και λειτουργία  του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 

 Τθν επικαιροποίθςθ και οριςτικοποίθςθ των Εγχειριδίων Τεκμθρίωςθσ με τισ πρόςκετεσ 

προςαρμογζσ που τυχόν απαιτθκοφν 

 Τθν ςφνταξθ Τεφχουσ Αποτελεςμάτων Ριλοτικισ Λειτουργίασ, με τεκμθριωμζνθ (ςυνοπτικι) 

ειςιγθςθ για τθν επιχειρθςιακι ετοιμότθτα του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ που κα περιλαμβάνει 

κατ’ ελάχιςτον: 

 Καταγραφι των ςυμβάντων ενεργειϊν υποςτιριξθσ 

 Ιςτορικό των τυχόν ςφαλμάτων που προζκυψαν και τισ ενζργειεσ ανάταξισ τουσ. 

Ο χρόνοσ απόκριςθσ ςτισ περιπτϊςεισ αναφοράσ – διαπίςτωςθσ προβλιματοσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά 
τισ οκτϊ (8) ϊρεσ. 
 
Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 
Στόχοσ τθσ ηθτοφμενθσ εκπαίδευςθσ είναι θ εξοικείωςθ των διαχειριςτϊν του εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και 
εφαρμογϊν με τθν παραμετροποίθςθ, τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, 
λογιςμικοφ και εφαρμογϊν και των παρεχόμενων, μζςω αυτοφ, λειτουργιϊν. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ ςτουσ 
Διαχειριςτζσ των ςυςτθμάτων, με ςτόχο αφενόσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ  τουσ και 
αφετζρου τθ δυνατότθτα ςυντιρθςισ τουσ μετά το πζρασ των υπθρεςιϊν Εγγφθςθσ που κα παρζχει ο 
Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου.   
 
Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ (ΡΕΣ) 
Ωσ ΡΕΣ ορίηεται θ ςυνολικι περίοδοσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ, με ζναρξθ τθν οριςτικι παραλαβι του 
Ζργου και με χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. 
Θ περίοδοσ ςυντιρθςθσ ξεκινά με τθ λιξθ τθσ προςφερόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ και λιγει με τθ λιξθ 
τθσ ΡΕΣ. 
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Σθμείωςθ: Είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων αναδόχων να προςφζρουν περίοδο εγγφθςθσ μεγαλφτερθ 
τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, όμωσ αυτι κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των προϊόντων και υπθρεςιϊν για 
ακζραιο αρικμό ετϊν. 
 
 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 Ρρολθπτικι ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ. Ο τελικόσ κακοριςμόσ τθσ ςυχνότθτασ με τθν οποία πρζπει να 

διενεργοφνται από εξουςιοδοτθμζνουσ τεχνικοφσ οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ και ζλεγχοι ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ λειτουργία τουσ χωρίσ προβλιματα και με το μικρότερο δυνατό αρικμό βλαβϊν 

κα προκφψει από τθν Τεκμθρίωςθ και τα ευριματα τθσ τεκμθρίωςθσ. 

 Θ ανωτζρω προλθπτικι ςυντιρθςθ ενδεικτικά δφναται να περιλαμβάνει ανά εξάμθνο τισ εξισ 

εργαςίεσ: 

o Εκτζλεςθ διαγνωςτικϊν προγραμμάτων για τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ των μονάδων 

του εξοπλιςμοφ 

o Αντικατάςταςθ τυχόν φκαρμζνων ι/και ελαττωματικϊν ανταλλακτικϊν  

o Ζλεγχοσ και tuning του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ. 

 Αποκατάςταςθ βλαβϊν εξοπλιςμοφ. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι ενζργειεσ (εργαςίεσ και 

ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεςτοφν ςτον εξοπλιςμό (hardware) προκειμζνου να 

αποκαταςτακοφν οι προχποκζςεισ για τθν ομαλι λειτουργία τουσ μετά τθν εμφάνιςθ ςχετικοφ 

προβλιματοσ.  

 Εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν. Υποχρζωςθ του Αναδόχου εκτόσ των άλλων αποτελεί θ εξαςφάλιςθ  

όλων των απαραίτθτων καινοφργιων ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των 

ςυςτθμάτων προκειμζνου να τθροφνται οι χρόνοι διακεςιμότθτασ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/ δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ αυτϊν. Κατόπιν τεκμθριωμζνθσ 

ειδοποίθςθσ από τον Φορζα Λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα 

προβλιματα εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν αναγγελία μιασ βλάβθσ εφόςον 

αυτά δεν ζχουν προκφψει από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων. Αν θ πλιρθσ και 

οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ δεν είναι εφικτι εντόσ του ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου 

όπωσ προβλζπεται ςε προθγοφμενθ παράγραφο επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ ριτρεσ  

 Ραράδοςθ βελτιωτικϊν εκδόςεων των λογιςμικϊν και εφαρμογϊν 

 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 

εγχειριδίων λογιςμικοφ και εφαρμογϊν. 

 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Βαςικι υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ οργάνωςθ και λειτουργία ςφγχρονου Γραφείου Υποςτιριξθσ 
(Helpdesk) το οποίο κα είναι διακζςιμο ςε ϊρεσ ΚΩΚ. Στο πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ αυτισ ο Ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τα ακόλουκα: 
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 Να καταγράφει τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των αναγγελιϊν που αναφζρονται από το προςωπικό 

του Φορζα. Κάκε περιςτατικό πρζπει να λαμβάνει ζνα μοναδικό κλειδί αναφοράσ (ticket) και να 

καταγράφεται τουλάχιςτον θ εξισ πλθροφορία: ςθμείο που εμφανίηει τθ βλάβθ, Είδοσ εξοπλιςμοφ 

ι λογιςμικοφ, Ρεριγραφι βλάβθσ, Ϊρα αναγγελίασ , Ενζργειεσ επίλυςθσ του προβλιματοσ 

 Οι αναγγελίεσ κα γίνονται εναλλακτικά με όλουσ τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

o Τθλζφωνο 

o Email 

 Ο εξοπλιςμόσ και οι εφαρμογζσ που κα χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ για τθ λειτουργία του Γραφείου 

Υποςτιριξθσ ανικουν ςτθν κυριότθτα του Ανάδοχου.  

 Στο τζλοσ κάκε μινα, ο Ανάδοχοσ υποβάλλει Μθνιαίεσ Εκκζςεισ από τισ οποίεσ κα προκφπτει ο 

βακμόσ ικανοποίθςθσ των υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ. Θ Ζκκεςθ κα υποβάλλεται μζςα ςτο 

πρϊτο δεκαιμερο κάκε μινα, και κα περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία για τον προθγοφμενο 

μινα:  

o Αρικμόσ αναγγελιϊν και είδοσ (π.χ. βοικεια, πρόβλθμα)  

o Αναλυτικά ςτοιχεία για χρόνουσ απόκριςθσ Γραφείου Υποςτιριξθσ ανά κλιςθ και 

ςυνολικι κατανομι. 

o Αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε κλιςθ προβλιματοσ (βλάβθ ι δυςλειτουργία) που 

εξυπθρετικθκε πζραν των χρονικϊν υποχρεϊςεων που αναφζρονται ςτθ παροφςα. 

o Αναλυτικά ςτοιχεία και για τθν επιβολι ποινϊν (ριτρεσ μθ ςυμμόρφωςθσ), όπωσ αίτιο, 

χρόνοσ, αντίτιμο ριτρασ κοκ., αλλά και ςυνολικό αντίτιμο επιβολισ ποινϊν.  

Μζςω του ανωτζρω αναφερόμενου Γραφείου Υποςτιριξθσ ο Ανάδοχοσ κα παρζχει: 

 Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω του Helpdesk (ςε περίπτωςθ που το αίτθμα ι/και θ βλάβθ 

μπορεί να αντιμετωπιςτεί/διεκπεραιωκεί απομακρυςμζνα) 

 On-site υποςτιριξθ. Πταν τα αναφερόμενα προβλιματα δεν μποροφν να επιλυκοφν απευκείασ και 

οριςτικά από το πρϊτο επίπεδο παρζμβαςθσ (Helpdesk), πρζπει να προωκοφνται ςε ειδικοφσ οι 

οποίοι κα δίνουν τθν απαιτοφμενθ λφςθ. 

 Αντιμετϊπιςθ λακϊν και ςφαλμάτων ςτθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ – λογιςμικοφ -- εφαρμογϊν 

υπθρεςιϊν. 

 Ενθμζρωςθ των διαχειριςτϊν του Διμου Νάουςασ  για τυχόν αλλαγζσ ςτθ λειτουργικότθτα του 

ςυςτιματοσ. 

 
Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να υπογράψει Σφμβαςθ 
Συντιρθςθσ διάρκειασ δφο (2) ετϊν. Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ που ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
παρζχει κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ είναι ίδιεσ με τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται για 
τθν περίοδο Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ. Θ Ρερίοδοσ Συντιρθςθσ είναι δφο (2) ζτθ μετά το πζρασ τθσ 
Ρεριόδου Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ. 
 
Οριςμοί 
Κατθγορία Α – Εξοπλιςμοφ  – Λογιςμικοφ – Τπθρεςιϊν ορίηεται ωσ το ςφνολο των διακριτϊν μονάδων 
εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ, εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν θ εφρυκμθ λειτουργία των οποίων επθρεάηει τθν 
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ομαλι λειτουργία των επί μζρουσ ςυςτθμάτων ι και τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ (π.χ. βλάβθ accesspoint, 
αιςκθτιρα, καλϊδια διαςφνδεςθσ κλπ.)  
ΚΩΚ (κανονικζσ ϊρεσ κάλυψθσ): Το χρονικό διάςτθμα 08:00 – 17:00 για όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ τισ 
εβδομάδασ. 
ΕΩΚ (επιπλζον ϊρεσ κάλυψθσ): Το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα. 
Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ /δυςλειτουργίασ είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο χρονικό διάςτθμα από 
τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ μζχρι και τθν αποκατάςταςι τθσ. Σθμειϊνεται ότι, ανά διακριτι μονάδα, ο 
Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ / δυςλειτουργίασ προςμετράται ακροιςτικά ςε μθνιαία βάςθ. Ο χρόνοσ 
αυτόσ ορίηεται ωσ εξισ ανά Κατθγορία: 
Κατθγορία Α 
οχτϊ (8) ϊρεσ από τθ ςτιγμι τθσ ανακοίνωςθσ τθσ εμφάνιςθσ τθσ βλάβθσ/δυςλειτουργίασ ανεξαρτιτωσ αν 
θ ανακοίνωςθ του προβλιματοσ πραγματοποιικθκε εντόσ ι εκτόσ ΚΩΚ. 
 
ιτρεσ 
Μθ διακεςιμότθτα Κατθγορία Α 
Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του χρόνου αποκατάςταςθσ βλάβθσ /δυςλειτουργίασ, επιβάλλεται ςτον 
Ανάδοχο ριτρα ίςθ με το: 

 0,05% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ μονάδασ/τμιματοσ που είναι εκτόσ λειτουργίασ για κάκε 

επιπλζον ϊρα βλάβθσ (μθ διακεςιμότθτασ), εφόςον αυτι είναι εντόσ ΚΩΚ 

 το ιμιςυ του ωσ άνω υπολογιηόμενου ποςοφ, εφόςον θ ϊρα είναι εκτόσ ΚΩΚ. 

Διευκρινίηεται ότι: 
• ζνα ςφςτθμα / υποςφςτθμα / υπθρεςία κεωρείται ολικά μθ διακζςιμο/θ εάν είναι μθ διακζςιμο 
ζςτω και ζνα μικρό μζροσ τθσ λειτουργικότθτασ που παρζχει 
• θ μθ διακεςιμότθτα μιασ μονάδασ επιφζρει τθ μθ διακεςιμότθτα όλων των μονάδων του 
Συςτιματοσ (εξοπλιςμόσ, λογιςμικό ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν) που εξαρτϊνται λειτουργικά από αυτιν, 
και ςυνυπολογίηεται ςτον προςδιοριςμό τθσ ριτρασ 
• ωσ μονάδα κεωρείται το ςφνολο εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ που τρζχει ι είναι εγκατεςτθμζνο 
ςτον εξοπλιςμό (ενδεικτικά αναφζρεται ότι το ςφςτθμα Θ/Υ με λειτουργικό ςφςτθμα, λογιςμικό 
αυτοματιςμοφ γραφείου κλπ κεωρείται ωσ μια αδιαίρετθ μονάδα) 
• εάν θ δυςλειτουργία μιασ μονάδασ (π.χ. switch τοπικοφ δικτφου) επθρεάηει τθν εφρυκμθ 
λειτουργία κάποιων ςυςχετιηόμενων με αυτιν μονάδων (των διαςυνδεδεμζνων κζςεων εργαςίασ), τότε θ 
μθ διακεςιμότθτα και άρα θ ριτρα υπολογίηεται επί του τιμιματοσ του ςυνόλου των μονάδων αυτϊν 
(δθλαδι switch, Θ/Υ και λογιςμικά αυτϊν, εκτυπωτζσ). 
 
Ρρογραμματιςμζνεσ Διακοπζσ Υπθρεςίασ 
Επιτρζπεται θ διενζργεια προγραμματιςμζνων διακοπϊν τθσ Υπθρεςίασ (PlannedOutages), τόςο κατά τθν 
υλοποίθςθ του Ζργου, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ ΡΕΣ, ςφμφωνα με τισ παρακάτω ςυνκικεσ: 

1. Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ από τον Ανάδοχο κα ανακοινϊνεται τουλάχιςτον 

15 εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα ςτο Φορζα, και κα πρζπει να τεκμθριϊνεται κατάλλθλα. 

2. Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιείται μόνο εφόςον ρθτά 

ςυμφωνθκεί μεταξφ των δφο μερϊν. 

3. Θ μζγιςτθ διάρκεια μίασ προγραμματιςμζνθσ διακοπισ υπθρεςιϊν κα ςυμφωνείται ρθτά μεταξφ 

των δφο μερϊν. 

4. Θα πραγματοποιείται μόνο ςε ϊρεσ ΕΩΚ (όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα). 
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5. Θ χρονικι περίοδοσ απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ που οφείλεται ςε προγραμματιςμζνθ διακοπι δε κα 

υπολογίηεται ςτθ μζτρθςθ των Ροιοτικϊν Κριτθρίων. 

Σε περιπτϊςεισ όπου, θ διάρκεια τθσ προγραμματιςμζνθσ διακοπισ υπθρεςίασ υπερβεί τθν 
προςυμφωνθμζνθ χρονικι διάρκεια, και γι’ αυτό ευκφνεται αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ, τότε θ επιπλζον 
χρονικι διάρκεια απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ κεωρείται ωσ βλάβθ. 
 
Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ και Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 
Θ απρόςκοπτθ παροχι και διάκεςθ των παραπάνω ψθφιακϊν υπθρεςιϊν κα εξαςφαλίηεται με τθν 
ανάπτυξθ/παραμετροποίθςθ ενιαίου Συςτιματοσ, θ οποία κα βαςίηεται ςε λογιςμικό διαδικτυακισ 
πλατφόρμασ εφαρμογϊν και το οποίο κα υποςτθρίηει και κα παρζχει πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των 
ακόλουκων υποςυςτθμάτων: 

 cloud λογιςμικοφ με πλιρεσ περιβάλλον ςτα ελλθνικά για τθ ςυλλογι, διαχείριςθ, προβολι και 

επεξεργαςία δεδομζνων από τα διάφορα υποςυςτιματα και τουσ αιςκθτιρεσ το οποίο κα μπορεί 

να διαςυνδζςει κάκε τφπο αιςκθτιρα ανεξάρτθτα από τον καταςκευαςτι.  

 κεντρικοφ λογιςμικοφ ζξυπνθσ πόλθσ (ενιαία πλατφόρμα διαχείριςθσ) με πλιρεσ περιβάλλον ςτα 

ελλθνικά. Το Λογιςμικό κα αποτελεί μια ενιαία πλατφόρμασ διαχείριςθσ, θ οποία κα δίνει τθ 

δυνατότθτα να ςυνδεκοφν εφαρμογζσ τρίτων: πχ, ςφνδεςθ με ςφςτθμα διαχείριςθσ κάδων κτλ. 

Ο Ανάδοχοσ του Ζργου κα εγκαταςτιςει το ςφνολο των εφαρμογϊν ςτο G-Cloud. 
Θ κεντρικι εφαρμογι κα είναι αποκθκευμζνθ ςε ζναν κεντρικό εξυπθρετθτι ςτον οποίο οι χριςτεσ κα 
ζχουν πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου. Για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του ςυςτιματοσ προτείνεται 
αρχιτεκτονικι τριϊν επιπζδων, θ οποία περιλαμβάνει τρία λογικά επίπεδα (tiers): 

1. Το επίπεδο δεδομζνων (data tier), που είναι υπεφκυνο για τθν αποκικευςθ δεδομζνων. 

2. Το επίπεδο εφαρμογϊν (application tier), που ενςωματϊνει τθ λογικι των εφαρμογϊν (business 

logic) δθλαδι όλουσ τουσ επιχειρθςιακοφσ κανόνεσ (business rules) που διζπουν τθ λειτουργία τθσ 

κάκε εφαρμογισ 

3. Το επίπεδο χρθςτϊν (client tier), που είναι υπεφκυνο για τθ διεπαφι με τον τελικό χριςτθ και τθν 

παρουςίαςθ των δεδομζνων. 

4. Σφμφωνα με το παραπάνω: 

5. Τα δεδομζνα τθσ εφαρμογισ κα οργανϊνονται χωριςτά. Για τθν αποδοτικότερθ οργάνωςθ 

απαιτείται θ χριςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςχεςιακισ βάςθσ δεδομζνων. 

6. Για τθν διάκεςθ τθσ εφαρμογισ ςτο διαδίκτυο απαιτείται θ χριςθ εξυπθρετθτι διαδικτφου και 

εφαρμογϊν. 

7. Για τθν χριςθ τθσ mobile εφαρμογισ, προτείνεται να εγκαταςτακεί ςτο προφίλ του αναδόχου ο 

οποίοσ κα αναλάβει και τθν ςυντιρθςθ τουσ για όλο το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

8. Τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Αρχιτεκτονικισ, που κα πρζπει να τεκμθριϊνονται ςτθν πρόταςθ 

του αναδόχου κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον: 

o Θζματα ολοκλιρωςθσ των διακριτϊν υποςυςτθμάτων ςε ζνα νζο ολοκλθρωμζνο 

πλθροφοριακό  ςφςτθμα. 

o Θ διαλειτουργικότθτα των νζων υποςυςτθμάτων, με το υπάρχον ςφςτθμα τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ του Διμου.  Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει ςτθν προςφορά 

του τον τρόπο διαςφνδεςθσ. 
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o Θ οργάνωςθ, αποκικευςθ και διαχείριςθ των  δεδομζνων του νζου ςυςτιματοσ 

o Θζματα απόδοςθσ και αςφάλειασ του ςυςτιματοσ 

o Θζματα φυςικισ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ ςτον υπό προμικεια 

εξοπλιςμό. 

Οι χριςτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι μζςω δικτφου με χριςθ οποιουδιποτε web browser. 
Επιπροςκζτωσ, κα μποροφν να κάνουν χριςθ των Mobile εφαρμογϊν ςε Android και iOS ϊςτε να είναι πιο 
εφκολθ θ επικοινωνία με τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίςει υψθλι αξιοπιςτία για τον εξοπλιςμό αλλά και τισ απαιτοφμενεσ 
εφαρμογζσ 
 
Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου 
Στο πλαίςιο του ζργου κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςε ζνα ςφνολο από ειδικζσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, οι 
οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν αποτελεςματικι παροχι των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν.  
Οι γενικζσ αρχζσ που κα διζπουν το Σφςτθμα ςε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

1. Σφςτθμα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (open architecture), δθλαδι υποχρεωτικι χριςθ ανοικτϊν 

προτφπων που κα διαςφαλίηουν: 

o τθν ομαλι λειτουργία και ςυνεργαςία μεταξφ του ςυνόλου των εφαρμογϊν του νζου 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

o τθν επεκταςιμότθτα των υποςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι τουσ. 

o Οι εφαρμογζσ του Συςτιματοσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να 

παρζχουν τθ δυνατότθτα εφκολθσ επικοινωνίασ, διαςφνδεςθσ ι και ολοκλιρωςθσ με 

τρίτεσ εφαρμογζσ ι / και υποςυςτιματα. Γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει να παρζχουν κατ’ 

ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

o Τεκμθριωμζνα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρζπουν τθν 

ολοκλιρωςθ/ διαςφνδεςθ με τρίτεσ εφαρμογζσ, όπου αυτό είναι απαραίτθτο. Ριο 

ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να τεκμθριϊνεται θ δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ/ διαςφνδεςθσ με 

εφαρμογζσ και δεδομζνα που ενςωματϊνουν τθν επιχειρθςιακι λογικι με ςκοπό τθν 

κάλυψθ ενδεχόμενων μελλοντικϊν αναγκϊν. 

o Δυνατότθτα διαςφνδεςθσ / επικοινωνίασ με τρίτεσ εφαρμογζσ βάςει διεκνϊν standards 

(XML, SOAP, UDDI κλπ.). 

2. Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ 

του λογιςμικοφ. 

3. Αρχιτεκτονικι Ν-tier για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και φορτίου μεταξφ κεντρικϊν 

ςυςτθμάτων και ςτακμϊν εργαςίασ, για τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ του δικτφου και τθν ευκολία 

ςτθν επεκταςιμότθτα, αλλά και ςτθ ςυντιρθςι του. 

4. Λειτουργία των επιμζρουσ εφαρμογϊν και λφςεων που κα αποτελζςουν διακριτά τμιματα του 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ςε ζνα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο κα αποτελζςει το 

βαςικό «χϊρο εργαςίασ» με ςτόχο τα εξισ: 

o Επίτευξθ ομοιομορφίασ ςτισ διεπαφζσ χρθςτϊν μεταξφ των διακριτϊν εφαρμογϊν. 

o Επιλογι κοινϊν και φιλικϊν τρόπων παρουςίαςθσ, όςον αφορά τισ διεπαφζσ χρθςτϊν με 

τισ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ. 
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5. Χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (RDBMS) για τθν ευκολία 

διαχείριςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων,.  

6. Χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ λειτουργίασ των χρθςτϊν για τθν αποδοτικι χριςθ των 

εφαρμογϊν και τθν ευκολία εκμάκθςισ τουσ. 

7. Χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ των εφαρμογϊν. 

8. Διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ, ποιότθτασ, ακεραιότθτασ και αςφάλειασ των δεδομζνων των 

εφαρμογϊν. 

9. Πλεσ ανεξαιρζτωσ οι προςφερόμενεσ εφαρμογζσ (εκτόσ των mobile applications) κα πρζπει ςτο 

περιβάλλον εργαςίασ του τελικοφ χριςτθ να απαιτοφν μόνο ζναν κοινό web browser, ςε όλα τα 

λειτουργικά ςυςτιματα που αυτοί υποςτθρίηουν: 

o Microsoft IE 6+. 

o Firefox 2+. 

o Google Chrome 1+. 

o Opera 9+. 

o Safari 3+. 

10. Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να βαςίηονται όλεσ ςε μία κοινι πλατφόρμα ανάπτυξθσ (π.χ. JavaEE, 

Microsoft .NET, PHP, Ionic, Angular JS,  Ruby, Python ι αντίςτοιχα). 

11. Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ / φιλοξενίασ τουσ ςε περιςςότερα του ενόσ εναλλακτικά 

λειτουργικά ςυςτιματα εξυπθρετθτι, εφόςον προκφψει από τον φορζα μελλοντικά τζτοια 

ανάγκθ. 

12. Ππου απαιτείται είςοδοσ χριςτθ με κωδικοφσ κα πρζπει να γίνεται άπαξ για το ςφνολο των νζων 

εφαρμογϊν και να μθν χρειάηεται ςε καμιά περίπτωςθ επανειςαγωγι του κωδικοφ (Single Sign 

On). 

Το ςφνολο του προτεινόμενου ςχεδίου υλοποίθςθσ κα πρζπει να ακολουκεί τισ ακόλουκεσ αρχζσ: 

 Σχεδιαςμόσ “digital by default” για όλα τα νζα ζργα που αφοροφν ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, με τθν 

εφαρμογι των αρχϊν «Privacy by Design and by Default» του κανονιςμοφ GDPR 

 Διαλειτουργικότθτα μζςω ανοικτϊν προτφπων, διάκεςθσ ανοικτϊν APIs και ανάπτυξθσ δθμόςιων 

SDKs. 

Χριςθ Τεχνολογικϊν Standards-Portability 
Οι τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ Εφαρμογϊν, κα πρζπει να 
είναι ςυμβατζσ με διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα δικτφωςθσ και διακίνθςθσ διαδικτυακοφ 
περιεχομζνου (όπωσ HTML, XML, SOAP, Voice CXML, LDAP κλπ).  
 
Χριςθ ςφγχρονων/Δοκιμαςμζνων Τεχνολογιϊν 
Θ υλοποίθςθ των υποςυςτθμάτων κα πρζπει να βαςιςτοφν ςε ςφγχρονεσ και δοκιμαςμζνεσ τεχνολογίεσ, 
εξαςφαλίηοντασ με αυτόν τον τρόπο, ανκεκτικότθτα ςτο χρόνο, αξιοπιςτία και επεκταςιμότθτα.  
Θ αρχιτεκτονικι που κα προτείνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να διαςφαλίηει 
υψθλι διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ και να υποςτθρίηει ςφγχρονεσ τεχνικζσ αξιοποίθςθσ υλικοφ όπωσ 
Virtualization, Server & Storage consolidation. 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να ενςωματϊνει τεχνολογίεσ νζφουσ και να μπορεί να εγκαταςτακεί πλιρωσ ςε 
ιδεατζσ μθχανζσ ςτο νζφοσ. 
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Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά να παρουςιάςει τισ χρθςιμοποιοφμενεσ 
τεχνολογίεσ. 
 
Υψθλι Διακεςιμότθτα 
Σε ότι αφορά ςτθ διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ (highavailability) των υπθρεςιϊν του 
Συςτιματοσ, το προςφερόμενο λογιςμικό των DatabaseServers, ApplicationServers και WebServers αλλά 
και ο γενικότεροσ ςχεδιαςμόσ τθσ λφςθσ,  πρζπει  να εξαςφαλίηει δυνατότθτεσ ανταπόκριςθσ ςε υψθλό 
φορτίο και  επζκταςθσ ςε μοντζλο ανάκαμψθσ από καταςτροφζσ, να παρζχει δυνατότθτεσ για τθν 
υλοποίθςθ αρχιτεκτονικισ χωρίσ μοναδικό ςθμείο ςφάλματοσ (nosinglepointoffailure), να διαςφαλίηει τθν 
προςταςία και γριγορθ ανάκαμψθ από ανκρϊπινα λάκθ, τθν υψθλι διακεςιμότθτα κατά τθ διάρκεια 
διαδικαςιϊν αναδιοργάνωςθσ, ςυντιρθςθσ, λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ, κακϊσ και τθν διάκεςθ 
υπθρεςιϊν fail-over για τισ εφαρμογζσ με τρόπο διαφανι προσ τουσ χριςτεσ. 
 
Τεχνικζσ Virtualization 
Θ αρχιτεκτονικι που κα προτείνει και κα περιγράψει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι του προςφορά 
κα πρζπει να προβλζπει τθν ενςωμάτωςθ ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν με τθ ςτρατθγικι χριςθσ εικονικϊν 
μθχανϊν (virtualization). 
 
Διαλειτουργικότθτα & Διαςυνδεςιμότθτα 
Θ διαλειτουργικότθτα αφορά ςτθν ικανότθτα του προτεινόμενου ςυςτιματοσ για τθ μεταφορά και 
χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ – που αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί – με άλλα πλθροφοριακά 
ςυςτιματα. Συγκεκριμζνα αφορά ςε: 

 Μια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα δόμθςθσ τθσ 

πλθροφορίασ / δεδομζνων και τθσ μετά-πλθροφορίασ / δεδομζνων). 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν 

(τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφζρεται θ πλθροφορία με τθν μορφι 

που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο). 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και ςτα 

δεδομζνα (αςφάλεια / ζλεγχοσ πρόςβαςθσ δθλαδι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

προςταςία των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ). 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν και των 

δεδομζνων (τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, καταλόγου ι άλλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο των διαλειτουργικϊν υπθρεςιϊν). 

Πςον αφορά ςτθ διαςυνδεςιμότθτα ςτο πλαίςιο του ζργου, αυτι ορίηεται ωσ εξισ: 

 Διαςυνδεςιμότθτα των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν που κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο. 

 Διαςυνδεςιμότθτα με υφιςτάμενθ υποδομι εφαρμογϊν και βάςεων δεδομζνων όπωσ θ 

υφιςτάμενθ διαδικτυακι πφλθ του Διμου . 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω γενικϊν αρχϊν 
διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ. 
 
Κάποια βαςικά ςτοιχεία κάκετθσ διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ με τα ιδθ 
υπάρχοντα ςυςτιματα του Διμου είναι τα εξισ: 

 Διαςφνδεςθ και πλιρθ και ομαλι επικοινωνία με τον υπάρχοντα δικτυακό τόπο του Διμου. 
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Πςον αφορά ςτθν εξωτερικι διαλειτουργικότθτα και διαςυνδεςιμότθτα του ςυςτιματοσ, αυτι αφορά ςτα 
εξισ ςθμεία: 

 Δυνατότθτα για μελλοντικι διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με άλλα αντίςτοιχα ι παρόμοιου 

χαρακτιρα ςυςτιματα  

 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ροζσ δεδομζνων (RSSFeeds), μζςω άλλων δικτυακϊν τόπων, με χριςθ 

ςυναφϊν τεχνολογιϊν RSSAggregators/readers. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν Σεχνικι του Προςφορά να περιγράψει τουσ τρόπουσ και τισ 
τεχνολογίεσ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει για τθν επίτευξθ του μζγιςτου βακμοφ οριηόντιασ, 
κάκετθσ και εξωτερικισ διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ. 
 
Αςφάλεια Επικοινωνίασ 
Ανάμεςα ςτισ κφριεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ ανικει θ προςταςία των ευαίςκθτων δεδομζνων που κα 
διακινοφνται. Ραραδείγματα τζτοιων δεδομζνων είναι τα ςτοιχεία ταυτότθτασ και οι ςχετικοί κωδικοί που 
διακινοφνται. Πςον αφορά ςτθν αςφάλεια τθσ επικοινωνίασ, υπάρχουν οι τρεισ βαςικοί πυλϊνεσ: 
 Θ Μυςτικότθτα (Secrecy) των μθνυμάτων, δθλαδι να εξαςφαλίηεται ότι μόνο ο αποςτολζασ και ο 

παραλιπτθσ μποροφν να τα διαβάηουν και, κυρίωσ, να τα κατανοοφν. 

 Θ Ακεραιότθτα (Integrity) των μθνυμάτων, δθλαδι ότι τα μθνφματα δεν ζχουν αλλοιωκεί 

ακουςίωσ ι εκουςίωσ. 

 Θ Αυκεντικοποίθςθ (Authentication) των επικοινωνοφντων μερϊν, δθλαδι τα δφο μζρθ τθσ 

επικοινωνίασ (αποςτολζασ και παραλιπτθσ) κα πρζπει να αποδεικνφουν/πιςτοποιοφν τθν 

ταυτότθτά τουσ, ζτςι ϊςτε το κακζνα να είναι ςίγουρο για τθν ταυτότθτα του άλλου. 

Θ χρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ ςφγχρονων και πιςτοποιθμζνων μεκόδων για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
αςφαλοφσ επικοινωνίασ, όςον αφορά ςτουσ παραπάνω τρεισ πυλϊνεσ, κρίνεται επιτακτικι και 
απαραίτθτθ, ϊςτε να κερδθκεί θ εμπιςτοςφνθ του χριςτθ, κάτι που αποτελεί βαςικό παράγοντα επιτυχίασ 
του ςυςτιματοσ τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ. Ενδεικτικά, αναφζρονται τα πρωτόκολλα αςφαλοφσ 
επικοινωνίασ SSL και TLS που προςφζρουν κρυπτογράφθςθ και αυκεντικοποίθςθ μεταξφ πελατϊν και 
εξυπθρετθτϊν ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό (και όχι μόνο), κοκ. 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται ςτθν Σεχνικι του Προςφορά να περιγράψει τισ τεχνολογίεσ που κα 
αξιοποιιςει και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο κα μεριμνιςει, όςον αφορά ςτουσ παραπάνω 
βαςικοφσ πυλϊνεσ (Μυςτικότθτα, Ακεραιότθτα, Αυκεντικοποίθςθ) αςφαλοφσ επικοινωνίασ. 
 
Ευχρθςτία - Ρροςβαςιμότθτα 
Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και το θλεκτρονικό περιεχόμενο που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου κα 
πρζπει να υιοκετοφν τθν αρχι του «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ 
προςβαςιμότθτασ ςε ΤΡΕ για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ, τισ 
οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ελζγξιμεσ 
Οδθγίεσ για τθν Ρροςβαςιμότθτα του Ρεριεχομζνου του Ιςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο προςβαςιμότθτασ 
τουλάχιςτον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA), 
Επίςθσ, ςε ό,τι αφορά τθν προςφορά διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για χριςθ από φορθτζσ ςυςκευζσ, 
επιπλζον τθσ προθγοφμενθσ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι ελζγξιμεσ Βζλτιςτεσ 
Ρρακτικζσ του Κινθτοφ Ραγκοςμίου Ιςτοφ ζκδοςθ 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0). 
Σθμειϊνεται ότι ςυμμόρφωςθ με τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ ανά περίπτωςθ εφαρμογισ κα 
ελεγχκεί με ςυςτθματικό τρόπο προ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των παραδοτζων του ζργου. 
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Το ςχεδιαηόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να διακρίνεται από υψθλό επίπεδο χρθςτικότθτασ ςτθν οργάνωςθ 
και παρουςίαςθ των ψθφιακϊν / θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που κα παρζχει. 
Ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει να λάβει υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό, τισ διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν κι 
επομζνωσ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ εκπλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ λειτουργικότθτασ χωρίσ να 
μειϊνεται θ χρθςτικότθτα των εφαρμογϊν. Κρίνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν με βαςικι αρχι τθν 
επίτευξθ υψθλισ χρθςτικότθτασ και εργονομίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ για το παρόν ζργο. Θ 
λογικι - λειτουργικι πλθρότθτα των εφαρμογϊν δεν αποτελεί από μόνθ τθσ ικανι ςυνκικθ για επιτυχι 
λειτουργία του ςυςτιματοσ, αλλά οφείλει να ςυνυπάρχει με μία διεπαφι (ι διεπαφζσ) που επιτρζπει ςε 
χριςτεσ ελάχιςτα εξοικειωμζνουσ με δικτυακζσ εφαρμογζσ να διεκπεραιϊςουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με 
ευκολία. 
Οι κυριότερεσ αρχζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ χρθςτικότθτασ περιλαμβάνουν:  

1. Συμβατότθτα: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι ςυμβατζσ με τρεισ (3) τουλάχιςτον, από του πιο 

διαδεδομζνουσ, φυλλομετρθτζσ/web browser, 

2. Συνζπεια: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να ζχουν ομοιόμορφθ εμφάνιςθ και να τθρείται ςυνζπεια ςτθ 

χριςθ των λεκτικϊν και των ςυμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι 

εννοιϊν, ςθμείων και λειτουργιϊν ςε όλο το εφροσ των εφαρμογϊν και των ςυςτθμάτων πρζπει 

να είναι ςαφζσ για τον απλό χριςτθ, να χρθςιμοποιείται ορολογία τθσ εφαρμογισ (χριςθ απλισ 

Ελλθνικισ γλϊςςασ) και όχι computer jargon, και τα μθνφματα να μθν είναι απλϊσ πλθροφοριακά 

περί του τι ςυνζβθ, αλλά να υποδεικνφουν ςτο χριςτθ πϊσ να απεμπλακεί για να ςυνεχίςει τθ 

εργαςία του ι που να αποτανκεί για βοικεια. Αντίςτοιχθ ςυνζπεια πρζπει να επιδεικνφουν οι 

οποιεςδιποτε γραφικζσ απεικονίςεισ, θ διαμόρφωςθ ςελίδων και θ τοποκζτθςθ αντικειμζνων ςτο 

χϊρο των ιςτοςελίδων. Στο επίπεδο των εφαρμογϊν και διαδραςτικϊν λειτουργιϊν, παρόμοιεσ 

λεκτικζσ και λειτουργικζσ απεικονίςεισ πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε ανάλογα αποτελζςματα. 

3. Αξιοπιςτία: Ο χριςτθσ πρζπει να αντιλαμβάνεται δια μζςου τθσ εμφάνιςθσ και ςυμπεριφοράσ του 

ςυςτιματοσ ότι: οι πλθροφορίεσ που ειςάγει ςτο ςφςτθμα είναι ςωςτζσ και αρκετζσ 

(ελαχιςτοποίθςθ λακϊν χριςτθ μζςω ολοκλθρωμζνου πρωτοβάκμιου ελζγχου) οι πλθροφορίεσ 

που λαμβάνει από το ςφςτθμα είναι ακριβείσ και επικαιροποιθμζνεσ 

4. Ρροςανατολιςμόσ: Σε κάκε ςθμείο τθσ περιιγθςισ του ςτο δικτυακό τόπο ι ςτισ εφαρμογζσ, ο 

χριςτθσ πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι του εμφανι ςθμάδια που υποδεικνφουν που βρίςκεται 

(κεματικι ενότθτα ι εφαρμογι, κατθγορία, λειτουργία, κλπ) που μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι 

πρζπει να κάνει. Επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει Sitemap ςε ευκρινζσ ςθμείο. 

5. Υποςτιριξθ Χρθςτϊν: Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει λειτουργίεσ υποςτιριξθσ και 

βοικειασ ςτουσ χριςτεσ οι οποίεσ να παρζχουν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ όποτε και όταν 

απαιτοφνται. Κατ' ελάχιςτο κα πρζπει να παρζχεται: 

o Να δίνει τθλζφωνα επικοινωνίασ και ϊρεσ λειτουργίασ για βοικεια ςε τεχνικά και άλλα 

προβλιματα 

o Ρρόςβαςθ ςτα αρχεία βοικειασ με περιςςότερουσ του ενόσ τρόπουσ, όπωσ: δια μζςου 

πινάκων περιεχομζνου (με αντίςτοιχουσ ςυνδζςμουσ), με άμεςθ υποβολι ερωτιςεων με 

τθ μορφι λζξεων κλειδιϊν, δια μζςου αλφαβθτικοφ ευρετθρίου λζξεων ι και ςυνδζςμων 

ςχετικϊν κεμάτων κλπ. 

o Πλο το περιβάλλον χριςτθ (user interface, on-line help, μθνφματα, κλπ.) και τα αναλυτικά 

εγχειρίδια χριςθσ κα πρζπει να είναι γραμμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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o Το ςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει όμοιο περιβάλλον ςε όλα τα υποςυςτιματα του, 

όπωσ: Λίςτεσ λειτουργιϊν (Menu), Εργαλειοκικεσ (Toolbar), ςυντομεφςεισ λειτουργιϊν 

(keyboard shortcuts). 

6. Ζλεγχοσ Χρθςτικότθτασ: Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να περάςουν ζλεγχο χρθςτικότθτασ (usability 

test) κατά τθν διάρκεια τθσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ και τα αποτελζςματα να χρθςιμοποιθκοφν για 

τθν βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ των εφαρμογϊν. 

Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξυπθρετιςει μεγάλο αρικμό ταυτοχρόνων επιςκεπτϊν/χρθςτϊν 
(τθσ τάξθσ των 1000) με ςτακερι και ικανοποιθτικι απόδοςθ, γριγορθ απόκριςθ και με δυνατότθτα 
γριγορθσ κλιμάκωςθσ ςε περιπτϊςεισ αφξθςθσ του φορτίου. 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι διαρκϊσ διακζςιμο ςτουσ χριςτεσ. Το ποςοςτό διακεςιμότθτασ κα πρζπει 
να υπερβαίνει το 99% για τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ. (Σαν ποςοςτό διακεςιμότθτασ ορίηεται το πθλίκο 
του χρόνου που το ςφςτθμα λειτουργεί προσ το ςυνολικό χρόνο αναφοράσ). 
 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να περιγράψει τισ μεκόδουσ που κα 
χρθςιμοποιιςει για τθν επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ διακεςιμότθτασ και τθσ γενικότερθσ ευχρθςτίασ του 
ςυςτιματοσ. 
 
Ανοιχτά Ρρότυπα 
Το ζργο, λαμβάνει υπόψθ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και πρακτικζσ, ςε ότι αφορά τθν υιοκζτθςθ ανοικτϊν 
προτφπων. Είναι γνωςτό ότι, λογιςμικό και δεδομζνα κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνεργάηονται 
μεταξφ τουσ, με τα ςυςτιματα του φορζα και με ςυςτιματα άλλων οργανιςμϊν. Ο ςτόχοσ είναι εφικτόσ 
μζςω τθσ χριςθσ κοινά αποδεκτϊν προτφπων που ορίηουν ζνα κοινό ςθμείο αναφοράσ και κζτουν τισ 
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ ςυνεργαςία των πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων. Τα πρότυπα που ζχουν επιλεγεί 
για τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι: 
 Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακοφ κόμβου, κα γίνει με ςφγχρονα εργαλεία και κα 

είναι ανοιχτι ςε Internet Standards. Θ αρχιτεκτονικι του λογιςμικοφ κα είναι αρκρωτι (modular), 

ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα ομαλισ επζκταςθσ των λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν που κα 

προςφζρονται. Θ δυνατότθτα επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ 

ετερογενϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, κα 

υλοποιθκεί μζςω χριςθσ XML και web services. Θ χριςθ αρχείων XSD είναι αναγκαία κακότι κα 

περιγράφουν τουσ τφπουσ των δεδομζνων που κα ανταλλάςςονται μζςω των web services. Θ 

Βάςθ Δεδομζνων κα υλοποιείται από ςφγχρονο Σχεςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεωσ 

Δεδομζνων ςυμβατό με SQL (υποςτιριξθ XML), 

 Το ψθφιοποιθμζνο και τεκμθριωμζνο υλικό κα πρζπει να εξαςφαλίηει ςυμβατότθτα με διεκνι 

πρότυπα ψθφιοποίθςθσ εικόνασ και ιχου που κα κακιςτοφν άμεςα εκμεταλλεφςιμεσ τισ 

υπθρεςίεσ web services, ςυμβατότθτα με το πρότυπο Dublin Core, ςυμβατότθτα με το MPEG7, 

 Το ςφςτθμα κα πρζπει να εκτείνει τθ χριςθ των ανοικτϊν προτφπων και προσ τθν πολυκαναλικι 

κατεφκυνςθ προάγοντασ τθ δυνατότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ των δεδομζνων και υπθρεςιϊν του 

ςυςτιματοσ ςε χριςτεσ φορθτϊν ςυςκευϊν. Θα είναι ςε κζςθ να χειρίηεται τθν πολυπλοκότθτα 

των διαφόρων τφπων ςυςκευϊν, πρωτοκόλλων διαςφνδεςθσ που ςυνικωσ ςυναντά κανείσ ςτθν 

ανάπτυξθ τζτοιων εφαρμογϊν και να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία XML. 
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2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΦΑΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 
2.1. Χρονοδιάγραμμα του Ζργου 
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε ζξι(6)μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Θ 
ανάλυςθ του Ζργου ανά Φάςθ ζχει ωσ εξισ: 
 

Σίτλοσ Φάςθσ 

Μζγιςτθ 
Διάρκεια 

Τλοποίθςθσ 
Φάςθσ 

Προχπόκεςθ Ζναρξθσ Φάςθσ 

ΦΑΣΘ Α: ΜελζτθΕφαρμογισ 1μινασ Ζναρξθ με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

ΦΑΣΘ Β: Ρρομικεια του 
εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ 

3 μινεσ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Α’  

ΦΑΣΘ Γ: Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ 
και Λογιςμικοφ, παραμετροποίθςθ 
Εφαρμογϊν 

1μινεσ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Β’ 

ΦΑΣΘ Δ: Ριλοτικιλειτουργία  1 μινασ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ 

ΦΑΣΘ Ε: Εκπαίδευςθ 1μινασ Ζναρξθ με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ 

 
Το χρονοδιάγραμμα του Ζργου ζχει ωσ εξισ: 
 

 
Διάρκεια 
(μινεσ) 

1 2 3 4 5 6 

A 1 
            

Β 3 
            

Γ 1 
            

Δ 1 
            

Ε 1 
            

 
Σθμείωςθ: ςτα ανωτζρω δεν ζχουν περιλθφκεί και αποτυπωκεί οι χρόνοι παραλαβισ των προθγοφμενων 
φάςεων/ παραδοτζων. 
 
2.2. Φάςεισ και Παραδοτζα του Ζργου 
ΦΑΣΘ Α’ – ΜελζτθΕφαρμογισ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 
Θ ΦΑΣΘ Α’ – Μελζτθ Εφαρμογισ κα ξεκινιςει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και κα πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ μινα. 
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‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

ΜελζτθΕφαρμογισ - Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ1. ΜελζτθΕφαρμογισ Σφμφωνα με τθν Ραραρτιμα Ι,  παρ. φάλμα! Άγνωςτθ 
παράμετροσ αλλαγισ. 

 

ΦΑΣΘ Β’ – Ρρομικεια του εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 
Θ ΦΑΣΘ Β’ – Ρρομικεια του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ κα ξεκινιςει με τθν παραλαβι τθν ΦΑΣΘ Α’ και κα 
πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν. 
‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

Ρρομικεια του εξοπλιςμοφ - Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ2. Ραράδοςθ του εξοπλιςμοφ και 
λογιςμικοφ ςτα ςθμεία 
εγκατάςταςθσ 

Ροςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ και 
λογιςμικοφ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ με βάςθ τισ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 

 

 
ΦΑΣΘ Γ’ – Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 
Θ ΦΑΣΘ Γ’ – Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ κα ξεκινιςει με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Β’ – 
Ρρομικεια του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ και κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα πζντε 
μθνϊν. 
‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

Εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, Λογιςμικοφ και Ραραμετροποίθςθ Εφαρμογϊν- Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ3. Εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ και 
λογιςμικό ςε λειτουργικι 
ετοιμότθτα. Ραραμετροποίθςθ 
Εφαρμογϊν μεςτόχοτθν 
πλιρθδιαλειτουργικότθτα 

Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δοκιμϊν ελζγχου ορκισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ και 
λογιςμικοφ και των αποτελεςμάτων τουσ 

Ρ4. ΕγχειρίδιοΤεκμθρίωςθσ Σφνταξθ των Εγχειριδίων Τεκμθρίωςθσ (λειτουργικισ & 
υποςτθρικτικισ) για το ςυνολικό αντικείμενο όπωσ τελικά 
υλοποιικθκε ςυμπεριλαμβάνοντασ τα επικαιροποιθμζνα 
ςενάρια ελζγχων και δοκιμϊν 

Ρ5. Εγχειρίδια του καταςκευαςτι 
του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 

Ραράδοςθ όλων των manuals του καταςκευαςτι του 
εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 
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ΦΑΣΘ Δ’ – Ριλοτικι λειτουργία 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 
Θ ΦΑΣΘ Δ’ – Θ Ριλοτικι λειτουργία κα ξεκινιςει με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ – Εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν και κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ 
μινα. 
‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

ΡιλοτικιΛειτουργία - Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ6. Ρλιρωσ ελεγμζνοσ εξοπλιςμόσ, 
λογιςμικό και εφαρμογζσ ςε 
ςυνκικεσ πλιρουσ επιχειρθςιακισ 
λειτουργίασ  

Σφμφωνα με όλεσ τισ διαδικαςίεσ με βάςθ το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

Ρ7. Τεφχοσ Αποτελεςμάτων 
Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

Ρ8. Επικαιροποιθμζνο 
ΕγχειρίδιοΤεκμθρίωςθσ 

Επικαιροποιθμζνθ ςειρά εγχειριδίων τεκμθρίωςθσ 
(Λειτουργικισ & Υποςτθρικτικισ)  

 

 
ΦΑΣΘ Ε’ – Εκπαίδευςθ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΘΣ: 
Θ ΦΑΣΘ Ε’ – Εκπαίδευςθ μπορεί να ξεκινιςει με τθν παραλαβι τθσ ΦΑΣΘΣ Γ’ Εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν κα υλοποιθκεί ταυτόχρονα με τθν ΦΑΣΘ Δ’ και κα πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ μινα. 
‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΘΣ:  

ΜελζτθΕφαρμογισ - Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ9. Εκπαίδευςθ Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του ςχζδιο Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ του 
Ζργου, καλφπτοντασ τουλάχιςτον τισ παρακάτω περιοχζσ: 
 Οργανωτικό Σχιμα/ Δομι Διοίκθςθσ Ζργου 

 Σχζδιο Επικοινωνίασ 

 Ραρακολοφκθςθ χρονοδιαγράμματοσ Ζργου 

 Διαχείριςθ Θεμάτων  

 Εκτίμθςθ - Διαχείριςθ Κινδφνων 

 Διαςφάλιςθ – Ζλεγχοσ Ροιότθτασ 

 Διαχείριςθ Αρχείων - Δεδομζνων 

 Διαχείριςθ Αλλαγϊν. 

Επίςθσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Ρροςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ 
για το ςχιμα διοίκθςθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, με ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ για τον Υπεφκυνο Ζργου, 
Αναπλθρωτι Υπεφκυνου και Ομάδα Ζργου ανά κεματικι περιοχι του ζργου. 
 
3.1. Μεκοδολογία διοίκθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά του ςχζδιο Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ του 
Ζργου, καλφπτοντασ τουλάχιςτον τισ παρακάτω περιοχζσ: 
 Οργανωτικό Σχιμα/ Δομι Διοίκθςθσ Ζργου 

 Σχζδιο Επικοινωνίασ 

 Ραρακολοφκθςθ χρονοδιαγράμματοσ Ζργου 

 Διαχείριςθ Θεμάτων  

 Εκτίμθςθ - Διαχείριςθ Κινδφνων 

 Διαςφάλιςθ – Ζλεγχοσ Ροιότθτασ 

 Διαχείριςθ Αρχείων - Δεδομζνων 

 Διαχείριςθ Αλλαγϊν. 

Επίςθσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Ρροςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ 
για το ςχιμα διοίκθςθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, με ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ για τον Υπεφκυνο Ζργου, 
Αναπλθρωτι Υπεφκυνου και Ομάδα Ζργου ανά κεματικι περιοχι του ζργου. 
 
3.2. Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ 
Να περιγράψει ο υποψιφιοσ τα μζτρα που λαμβάνει και τισ τεχνικζσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων. 
 

Νάουςα, 9-09-2022 
Ελζγχκθκε    Θεωρικθκε  

Ο ςυντάξασ                                          Ο αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Τ.Μ.Δ.Δ. Ο  Διευκυντισ  Τ.Υ.Δ.Ν. 
  
 
Κυράνοσ Θωμάσ   Κυράνοσ Θωμάσ   Κυριακίδθσ Ραφλοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ                 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ   Ρολιτικόσ Μθχανικόσ          
 



 

  

4. Προχπολογιςμόσ 
Ο ςυνολικόσ εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι  191.590,42 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % και 
περιγράφεται αναλυτικά ωσ ακολοφκωσ: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΘ  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
WiFi acces point εξωτερικοφ χϊρου και 
παρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ  1.800,00 € 18 32.400,00 € 

2 
LED Ράνελ για τοποκζτθςθ ςτο οδόςτρωμα 
(ζξυπνθ διάβαςθ) 400,00 € 80 32.000,00 € 

3 Μεταλλικοί ιςτοί 500,00 € 20 10.000,00 € 

4 
Φωτεινι πινακίδα με ζνδειξθ Διάβαςθσ 
Ρεηϊν 1.500,00 € 20 30.000,00 € 

5 Αιςκθτιρεσ παρουςίασ και κίνθςθσ πεηϊν 800,00 € 20 16.000,00 € 

6 Καλωδιϊςεισ και παρελκόμενα 1.118,84 € 10 11.188,40 € 

7 Ετιςια Συνδρομι Cloud Controller 230,00 € 18 4.140,00 € 

8 
Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ Αςφρματου 
Δικτφου 210,00 € 18 3.780,00 € 

9 
Εγκατάςταςθ και λειτουργία του 
ςυςτιματοσ ζξυπνων διαβάςεων 1.500,00 € 10 15.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 154.508,40 € 

ΦΡΑ 24%: 37.082,02 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΡΑ: 191.590,42 € 

 
 
 

Νάουςα, 9-09-2022 
Ελζγχκθκε    Θεωρικθκε  

Ο ςυντάξασ                                          Ο αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Τ.Μ.Δ.Δ. Ο  Διευκυντισ  Τ.Υ.Δ.Ν. 
  
 
Κυράνοσ Θωμάσ   Κυράνοσ Θωμάσ   Κυριακίδθσ Ραφλοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ                 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ   Ρολιτικόσ Μθχανικόσ          



 

  

5. Γενικι Και Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 
Άρκρο 1ο Αντικείμενο υγγραφισ 
Με τθν παροφςα Μελζτθ προβλζπεται θ ανάκεςθ για τθν «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Wi-Fi & 
Ζξυπνων Διαβάςεων». 
Θ δαπάνθ προχπολογίηεται ςτο ποςό των  191.590,42 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 
Είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2022  με ΚΑΕ 02.64.7324.001. 
Εργοδότθσ/Φορζασ ςτα παρακάτω κα ονομάηεται ο Διμοσ Θ.Ρ. Νάουςασ 
Ανάδοχοσ δε ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο κα ανατεκεί θ εργαςία  και κα πρζπει να είναι ικανόσ να τθν 
εκτελζςει.  
 
Άρκρο 2ο Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

7. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

8. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

9. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 

νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 

των άρκρων 324-337 

10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

11. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

13. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 

διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ 

Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 

διατάξεισ» 

14. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

15. τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 

“φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 1781)  

16. τθσ με αρ. 64233 (Β’ 2453/09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και 

Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των 

Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν 

του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

17. τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 

Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

18. τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 

τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων». 



 

  

19. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ» 

20. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

21. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

22. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

23. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

24. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 

δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

25. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 

Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

26. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία»,  

27. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

28. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 

των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

29. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»,  

30. του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 

των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 

Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

31. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 

για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

32. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ 

αρικμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ και 

αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί 

κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 

Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”». 

Αντικατάςταςθ τθσ YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ3521) για τουσ Εκνικοφσ κανόνεσ 

επιλεξιμότθτασ δαπανϊν - Ελζγχουσ νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ΕΣΡΑ 2014-2020 

(ΥΡΑΣΥΔ)»,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 



 

  

33. Το με Α.Ρ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 ζγγραφο τθσ ΕΥΘΥ με κζμα: «Ρεριγραφι του Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τα ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014-2020 που χρθματοδοτοφνται από το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ και 

το ΤΣ ςτο πλαίςιο του Στόχου: Επενδφςεισ ςτθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ», όπωσ  ιςχφει. 

34. Τθν με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργικι Απόφαςθ "Βαςικζσ κατευκφνςεισ υποςτιριξθσ 

δικαιοφχων για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτάσ τουσ 

ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων δθμόςιου χαρακτιρα". 

35. Τθν με αρ. με αρ. 64233/2021 (ΦΕΚ Β' 2453/09-06-2021) Απόφαςθσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», 

36. Τθν αρικμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ 2784/Β'/21.12.2015) απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και 

διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του Κρατικοφ 

Ρροχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 

2014-2020, ςφμφωνα με το άρκρο 22 του ν. 4314/2014». 

37. Τθν με Α.Ρ. 382/21-01-2022 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με MIS 5037918  και τίτλο  «Ρρομικεια για 

τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ». 

38. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

39. Τθσ απόφαςθσ .................. τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

40. Τθσ απόφαςθσ .................. τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τθσ υπ’ αρικμόν 39/2022 Μελζτθσ, που ςυνζταξε θ Δ.Τ.Υ. Διμου Θ.Ρ. Νάουςασ. 

 
Άρκρο 3ο υμβατικά τοιχεία 
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

 Ρροχπολογιςμόσ. 

 Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

 Τεχνικι Ζκκεςθ. 

 Οικονομικι Ρροςφορά. 

 H Διακιρυξθ. 

Άρκρο 4ο Χρόνοσ Εκτζλεςθσ τθσ Τπθρεςίασ 
Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 5ο Τποχρεϊςεισ Εντολοδόχου – Αναδόχου 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία του Φορζα και άλλου αρμοδίου Φορζα ι 
Αρχισ, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Φορζα. 



 

  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Φορζα αναφορζσ, πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, ςχετικά με το αντικείμενο 
τθσ Σφμβαςθσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει με τον κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθσ ι λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςτο Φορζα 
τα αποτελζςματα, πλθροφορίεσ, ςτοιχεία, κάκε ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το αντικείμενο τθσ παροφςασ, που 
κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν με δαπάνεσ του Φορζα. Σε περίπτωςθ αρχείων ςε θλεκτρονικι μορφι, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνοδεφει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ 
τουσ. Πλα τα παραπάνω αποτελοφν ιδιοκτθςία του Φορζα, ο οποίοσ μπορεί να τα διαχειρίηεται και να τα 
εκμεταλλεφεται ελεφκερα. 
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κεωρεί κάκε πλθροφορία, που λαμβάνει, ωσ εμπιςτευτικι και να 
μθν τθν χρθςιμοποιεί ι αποκαλφπτει ςε άλλα πρόςωπα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Φορζα. 
 
Άρκρο 6ο Τποχρεϊςεισ του Εντολζα – Φορζα 
Ο Φορζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα 
για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ – υπθρεςίασ. 
Ο Φορζασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία, που μπορεί να επζλκει ςτον εξοπλιςμό του 
Αναδόχου κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 7ο Ανωτζρα Βία 
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω και εάν 
για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ 
ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ ι ο Φορζασ είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του 
Αναδόχου κ.α. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει 
αμελλθτί το Φορζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί 
τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω ανωτζρασ βίασ. 
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για το Φορζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 
 
Άρκρο 8ο Ανακεϊρθςθ Σιμϊν 
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ και 
αμετάβλθτεσ. 
 
Άρκρο 9ο Σρόποσ Πλθρωμισ 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ πλθρωμισ, τον οποίο κα 
πρζπει να επιλζξει ο ανάδοχοσ με ςαφινεια ςτθν οικονομικι του προςφορά : 
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν και όλων των εφαρμογϊν 
β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με τθν 
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ  καλισ 
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ 
του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν είτε με 
πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του 
μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΡΑ μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ 
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία 
οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου 
των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ 



 

  

προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν 
εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 
γ) 15% μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ, 45% μετά τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, του ζτοιμου 
λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν, 40% με τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι παραλαβι του ζργου 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. 
 
Άρκρο 10ο Φόροι, Σζλθ και Κρατιςεισ 
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Υπουργείου Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
επί του κακαροφ ποςοφ. 
Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Φορζα. 
 
Άρκρο 11ο Επίλυςθ Διαφορϊν 
Οι διαφορζσ που ενδεχόμενα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ επιλφονται ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
 

Νάουςα, 9-09-2022 
Ελζγχκθκε    Θεωρικθκε  

Ο ςυντάξασ                                          Ο αναπλ. Ρροϊςτάμενοσ Τ.Μ.Δ.Δ. Ο  Διευκυντισ  Τ.Υ.Δ.Ν. 
  
 
Κυράνοσ Θωμάσ   Κυράνοσ Θωμάσ   Κυριακίδθσ Ραφλοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ                 Ρολιτικόσ Μθχανικόσ   Ρολιτικόσ 
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