
   

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο 

«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Αλεξάνδρειας 

Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: HH/MM/EEΕΕ 

Ηµεροµηνία Αποστολής ∆ηµοσίευσης στο ΦΕΚ ∆ηµοσίων Συµβάσεων: 

HH/MM/EEΕΕ 

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: HH/MM/EEΕΕ 

Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης: ∆εκατέσσερις (14) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης 

Προϋπολογισµός: € 115.172,36 (χωρίς ΦΠΑ) – ΦΠΑ: € 26.489,64 

(περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης όπως ορίζονται στο άρθρο 21 του Π∆ 

118/07 και στο άρθρο 8 παρ. 1 του Π∆ 60/2007) 

∆ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 

µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά 

Κωδικός ΟΠΣ:  304444 

Ταξινόµηση κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς 

υπηρεσίες» 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
«∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύµβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες 
πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόµηση 
κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και 
συναφείς υπηρεσίες»  

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 
εκατό σαράντα ενός χιλιάδων, εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ 
(141.662,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 23 % 

(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 115.172,36 € – ΦΠΑ: 
26.489,64 €) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
Εθνικούς Πόρους. 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων, και την οικεία ΣΑΕ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

∆εκατέσσερις (14) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ../../2011 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

../../2011 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

../../2011 και ώρα ..:.. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η έδρα του ∆ήµου Αλεξάνδρειας: Εθνικής Αντίστασης 42, 
Αλεξάνδρεια, Τ.Κ.: 59300 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

../../2011 και ώρα ..:.. 
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Συντοµογραφίες – Γενικά 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

ΕΥ∆ ΨΣ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» 

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 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Ο∆Ε Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου 

ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση 

WS Web Services 

Συντοµογραφίες  Έργου 

ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου  

Ορισµοί ∆ιακηρύξεων 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 
Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας 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. 

Αρµόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

∆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. 

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

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. 

Κύριος του Έργου ∆ήµος Αλεξάνδρειας. 

Προϋπολογισµός 
Έργου 

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

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

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύµβαση,  
β. τη ∆ιακήρυξη,  
γ. την Προσφορά του Αναδόχου.  

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

Φορέας Λειτουργίας ∆ήµος Αλεξάνδρειας. 

Φορέας Υλοποίησης ∆ήµος Αλεξάνδρειας. 
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ΜΕΡΟΣ  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 .0 Περιβάλλον του Έργου 

 .0.0 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου 

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 

ΨΣ 
ΕΥ∆ ΨΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΕΠΠΕ - 

 

 .0.0.0 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας 

(∆ήµος Αλεξάνδρειας) 

Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας αποτελεί τόσο το φορέα υλοποίησης όσο και το φορέα λειτουργίας του 

έργου. Ο νέος ∆ήµος Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα 

Καλλικράτης), ύστερα από τη συγχώνευση των Καποδιστριακών ∆ήµων Αλεξάνδρειας, Πλατέος, 

Μελίκης και Αντιγονιδών. Έτσι, ο νέος δήµος Αλεξάνδρειας περιλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερις 

δηµοτικές ενότητες:  

� ∆ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας. 

� ∆ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών. 

� ∆ηµοτική Ενότητα Μελίκης. 

� ∆ηµοτική Ενότητα Πλατέος.  

Ως έδρα του νέου ∆ήµου έχει οριστεί η πόλη της Αλεξάνδρειας. 

Στο σύνολό του, ο νέος δήµος έχει αποδείξει την τεχνογνωσία και την απόλυτη εµπειρία του στη 

διαχείριση, υλοποίηση και λειτουργία ανάλογων σε έκταση (φυσικού και οικονοµικού 
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αντικειµένου) έργων, σε σχέση αυτό που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Ενδεικτικά, 

αναφέρονται τα παρακάτω έργα, τα οποία αφορούν στις διάφορες δηµοτικές ενότητες: 

� Το έργο «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» µε κωδικό 

MIS (ΟΠΣ) 102233 και συνολικό προϋπολογισµό 441.421,75 €, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, 

του Ε.Π. ΚτΠ και του µέτρου 4.2 «Ανάπτυξη Υποδοµών ∆ικτύων Τοπικής Πρόσβασης». 

� Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) 133690 και συνολικό προϋπολογισµό 

147.939,80 €, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του µέτρου 4.2 «Ανάπτυξη 

Υποδοµών ∆ικτύων Τοπικής Πρόσβασης». 

� Το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΠΕ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) 299793 και συνολικό 

προϋπολογισµό 84.260,00 €, στο πλαίσιο του ∆’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ), Άξονα Προτεραιότητας 2 

«Αναβάθµιση των ∆ηµόσιων Πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού  

πλαισίου και των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013». 

� Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» µε κωδικό MIS 

(ΟΠΣ) 304445 και συνολικό προϋπολογισµό 143.600,00 €, στο πλαίσιο ΤΟΥ ∆΄ ΚΠΣ 

(ΕΣΠΑ), Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην 

ΠΚΜ», του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη». 

� Το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» 

µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) 103141 και συνολικό προϋπολογισµό 176.531,79 €, στο πλαίσιο 

ΤΟΥ Γ΄ ΚΠΣ, Ε.Π. ΚτΠ, Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη Υποδοµών ∆ικτύων Τοπικής Πρόσβασης». 

� Το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΠΛΑΤΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) 105480 και συνολικό 

προϋπολογισµό 92.890,68  €, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του µέτρου 4.3 

«Προηγµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις». 

� Το έργο «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΛΑΤΕΟΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) 131860 και συνολικό 

προϋπολογισµό 170.000,00 €, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του µέτρου 4.2 

«Ανάπτυξη Υποδοµών ∆ικτύων Τοπικής Πρόσβασης». 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 14 από 228 

 
 

A.1.1.2 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του 

Έργου 

Φορέας Λειτουργίας και Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας. ∆εν υπάρχει 

εµπλοκή άλλων φορέων στην υλοποίηση του έργου. 

A.1.1.3   Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου) 

Τα βασικά όργανα και οι επιτροπές που θα επιφορτισθούν µε την διακυβέρνηση του έργου είναι 

τα παρακάτω: 

A.1.1.3.1 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 

 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». 

Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και 

οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου.  

 .0.0.0.0 Οµάδα ∆ιοίκησης και Συντονισµού του Έργου 

 

Με απόφαση ∆ηµάρχου θα οριστεί ο υπεύθυνος του Έργου καθώς και η Οµάδα ∆ιοίκησης του 

Έργου (Ο.∆.Ε.), που θα έχουν την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση του έργου και την 

επικοινωνία του Φορέα µε την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση».  

 

 .0.0.0.0 Λοιπές ∆οµές Στήριξης Λειτουργίας του Έργου 

 

Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας θέτοντας ως προτεραιότητα την ανάδειξη και προβολή του πλούσιου 

πολιτιστικού αποθέµατος της ευρύτερης περιοχής του, προέβη στη σύσταση (ΦΕΚ Β’ 757/06-05-

2011) της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.∆.Α.), βασικοί καταστατικοί 

σκοποί της οποίας είναι:  

• Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος του ∆ήµου και της τοπικής 

κοινωνίας. 

• Η οργάνωση και λειτουργία δοµών καθώς και η εφαρµογή υπηρεσιών για την ανάδειξη 

και προστασία του τοπικού πολιτισµού και των τοπικών καλλιτεχνών, την προβολή των 

πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 
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επίπεδο, την εξοικείωση των πολιτών µε τις Τέχνες και την ενίσχυση της συµµέτοχής 

τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες. 

• Η προώθηση τοπικών, εθνικών ή διεθνών συνεργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των 

πολιτιστικών ανταλλαγών, για την ανάδειξη πολιτιστικών και άλλων ενδιαφερόντων 

στοιχείων της περιοχής. 

• Η οργάνωση και λειτουργία Πολιτιστικών και Πνευµατικών Κέντρων, Μουσείων, 

Πινακοθήκης, Κινηµατογράφου, Θεάτρου, Φιλαρµονικών, Ωδείου, Σχολών και 

Εργαστηρίων Χορού, Εικαστικών, Φωτογραφίας, Ζωγραφικής, Γλυπτικής, κλπ.  

• Η ανάπτυξη της συνεργασίας µε τους πολιτιστικούς φορείς, τα ερασιτεχνικά 

συγκροτήµατα και την εκπαιδευτική κοινότητα του ∆ήµου, καθώς και η παροχή, µε κάθε 

δυνατό τρόπο, ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, µε στόχο την 

ενίσχυση της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και την διεύρυνση του πεδίου των 

πρωτοβουλιών και των παρεµβάσεών τους. 

• Η συγκέντρωση και καταγραφή των παραδοσιακών πληροφοριών και η οργάνωση και 

λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου.   

• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

• Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, µε τα τµήµατα που διαθέτει έχει ως στόχο 

αφενός τη συντήρηση, εκµετάλλευση, έρευνα σχετικά µε την τεκµηρίωση και προβολή της 

πλούσιας παράδοσης της περιοχής του ∆ήµου Αλεξάνδρειας τόσο από πλευράς κτηριακού 

πλούτου, όσο και άλλων υλικών και προφορικών στοιχείων που συνθέτουν την έννοια της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και αφετέρου την προαγωγή του αθλητισµού, της παράδοσης και των 

εθίµων της περιοχής. Στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, η Κοινωφελής Επιχείρηση 

προχώρησε στη σύνταξη ∆ιετούς Προγράµµατος ∆ράσης, µε έναρξη τον ∆εκέµβριο του 2010, 

που προβλέπει την υλοποίηση πληθώρας δράσεων στους τοµείς του Πολιτισµού, του 

Αθλητισµού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν από 

ιδίους πόρους της Επιχείρησης, από τον ∆ήµο Αλεξάνδρειας και από επιχορηγήσεις που θα 

προέλθουν µέσω της υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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 .0.0 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του 

Έργου) 

 .0.0.0 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας 

του Φορέα Λειτουργίας 

Στην επικράτεια του ∆ήµου Αλεξάνδρειας δραστηριοποιείται ένα µεγάλο σύνολο από 

πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους, οι οποίοι συµβάλλουν στα πολιτιστικά δρώµενα, 

αξιοποιώντας τους πολιτιστικούς χώρους για την οργάνωση µιας µεγάλης γκάµας τακτικών και 

έκτακτων δραστηριοτήτων. Οι πολιτιστικοί φορείς της περιοχής του ∆ήµου Αλεξάνδρειας είναι οι 

εξής: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε∆ΡΑ 
1 Σύλλογος Γυναικών Μελίκης Μελίκη 
2 Σύλλογος Αιµοδοτών Μελίκης Μελίκη 
3 Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Κωστή» Μελίκη 
4 Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων «Ο Ακρίτας» Νέου Προδρόµου Ν. Πρόδροµος 
5 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας Αγία Τριάδα 
6 Μορφωτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων «Αστήρ» Αγκαθιάς Αγκαθιά 
7 Κέντρο Έρευνας Ρουµλουκιώτικης Λαογραφίας & Παράδοσης Αγκαθιά 
8 Εκπολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος «Μέλισσα» Κυψέλης Κυψέλη 
9 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοκάστρου Νεόκαστρο 
10 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Παλαιού Προδρόµου Π. Πρόδροµος 
11 Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Μελίκης και Περιχώρων Π. Πρόδροµος 
12 Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Χαµαετός» Καβασίλων Καβάσιλα 
13 Μορφωτικός-Αναπτυξιακός-Λαογραφικός Σύλλογος «Εστία» Σταυρός 
14 Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοχωρίου «Η Ειρήνη» Κεφαλοχώρι 
15 Πολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος Επισκοπής Επισκοπή 
16 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ξεχασµένης «Γεώργιος Σεφέρης» Ξεχασµένη 
17 Ένωση Βλάχων Περιβολιωτών και Φίλων Ν. Ηµαθίας Π. Σκυλίτσι 
18 Λαογραφικός Όµιλος Ντόπιων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων «Το 

Ρουµλούκι» 
Αλεξάνδρεια 

19 Μουσικοχορευτικός Όµιλος Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια 
20 Σύλλογος Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων Αλεξάνδρεια 
21 Σύλλογος Σερβιωτών Κοζάνης «Ο Αµάραντος» Αλεξάνδρεια 
22 Σύλλογος Σαρακατσαναίων «Οι Σταυραετοί» Αλεξάνδρεια 
23 Σύλλογος Κολινδρινών Αλεξάνδρειας «Παυσίλυπος» Αλεξάνδρεια 
24 Σύλλογος Ηπειρωτών Αλεξάνδρειας «Η ∆ωδώνη» Αλεξάνδρεια 
25 Σύλλογος Γρεβενιωτών Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια 
26 Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων Αλεξάνδρεια 
27 Σύλλογος Φίλων Ιστορικού Μουσείου Νησίου Ηµαθίας / Ενεργοί 

Πολίτες – Φίλοι Περιβάλλοντος, Ιστορίας και Πολιτισµού 
 

Αλεξάνδρεια 
28 Πολιτιστικός Σύλλογος Νησελίου Νησέλι 
29 Πολιτιστικός Σύλλογος Σχοινά Σχοινά 
30 Πολιτιστικός Σύλλογος Καψόχωρας «Ο Άγιος ∆ηµήτριος» Καψόχωρα 
31 Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Νεοχώρι 
32 Μορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων & Νεανίδων Λουτρού Λουτρός 
33 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βρυσακίου Βρυσάκι 
34 Πολιτιστικός Σύλλογος Νησίου Νησί 
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35 Πολιτιστικός Σύλλογος Καµποχωρίου «Μέγας Αλέξανδρος» Καµποχώρι 
36 Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου-Λιανοβεργίου «Ο Φίλιππος» Παλαιοχώρι 
37 Σύλλογος Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασός» Πλατύ 
38 Σύλλογος Ποντίων Πλατέος «Οι Κοµνηνοί» Πλατύ 
39 Εκπολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Τρικάλων Ηµαθίας  

«Η Ανατολική Ρωµυλία» 
 

Τρίκαλα 
40 Εκπολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Πλατάνου Πλάτανος 
41 Σύλλογος Ποντίων Αράχου «Ο Πόντος» Άραχος 
42 Μορφωτικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» Πρασινάδας Πρασινάδα 
43 Πολιτιστικός Σύλλογος Νησελουδίου Ηµαθίας «Το Παλιό Σχολείο» Νησελούδι 
44 Μορφωτικός Σύλλογος Κορυφής Κορυφή 
45 Μορφωτικός Σύλλογος Νεοχωρόπουλου Νεοχωρόπουλο 
46 Πολιτιστικός-Μορφωτικός-Αθλητικός Σύλλογος «Ο Φίλιππος» Κλειδί 
47 Σύλλογος Αιµοδοτών Τρικάλων Ηµαθίας Τρίκαλα 

 
Επίσης αναφέρουµε ότι στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης του ∆ήµου 

λειτουργεί η ∆ηµοτική Φιλαρµονική του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, το Χορωδιακό Εργαστήρι 

«Αλεξανδρινές Φωνές», που αποτελεί µεικτή πολυφωνική χορωδία και η παιδική-νεανική 

χορωδία «Μελισσάνθη». 

Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας διαθέτει ένα σύνολο από αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία, παλαιούς 

Ιερούς Ναούς και πολιτιστικούς χώρους και καταβάλει συνεχείς προσπάθειες προς ανάδειξή 

τους.  

Οι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία που βρίσκονται στην περιοχή του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας είναι τα εξής: 

 

Ονοµασία Μνηµείου Ναός Αγίων Αναργύρων, Κοσµά και ∆αµιανού 
∆ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Αλεξάνδρειας / Νησί 

 
Περιγραφή 

Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, που κτίστηκε το 
1813 και αποτελεί αξιόλογο δείγµα εκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής των αρχών του 19ου αιώνα. 

Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνηµείο 
Είδος Μνηµείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή 
Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια 
 

Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ 
ΥΑ 27702/25-1-1969, ΦΕΚ 84/Β/5-2-1969 
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/25767/656/11-7-1986, ΦΕΚ 659/Β/2-
10-1986 

Ονοµασία Μνηµείου Τόξο Ρωµαϊκής Γέφυρας 
∆ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Πλατέος / Κλειδί 

 
 

Περιγραφή 

Στην απόφαση κηρύξεως της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου 
αναφέρεται: «Το τόξον της ρωµαϊκής γέφυρας, το ευρισκόµενον 
παρά την Κοινότητα Κλειδίου του Νοµού Ηµαθίας, ως το µόνον 
γνωστόν του είδους εις τον χώρον της Μακεδονίας». 

Τύπος Κήρυξης Αρχαιολογικός Χώρος  
Είδος Μνηµείου Γέφυρες, Αρχαιολογικές Θέσεις 

Χρονική Περίοδος Ρωµαϊκή 
Φορέας Προστασίας ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Έδρα Φορέα Προστασίας Έδεσσα 
Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/17222/1284/19-11-1976, ΦΕΚ 1504/Β/15-12-
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1976 
Ονοµασία Μνηµείου Τούµπα Βασιλιά 

∆ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Μελίκης / Κυψέλη 
 
 

Περιγραφή 

Η θέση «Τούµπα του Βασιλιά» βρίσκεται σε δασική και χέρσα 
έκταση 172 στρεµµάτων περίπου της Τοπικής Κοινότητας 
Κυψέλης της ∆ηµοτικής Ενότητας Μελίκης και αποτελεί 
αρχαιολογικό χώρο, διότι έχει επανειληµµένα αποδειχθεί ότι ο 
χώρος είχε κατοικηθεί από τους προϊστορικούς µέχρι και τους 
ρωµαϊκούς χρόνους. 

Τύπος Κήρυξης Αρχαιολογικός Χώρος 
Είδος Μνηµείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα 

Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα 
Φορέας Προστασίας ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Έδρα Φορέα Προστασίας Έδεσσα 
Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ Α ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/2315/15/16-3-1981, ΦΕΚ 345/Β/16-6-

1981 
Ονοµασία Μνηµείου Ναός Αγίας Τριάδας 

∆ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Μελίκης / Νέος Πρόδροµος 
Περιγραφή Παλαιός ιστορικός Ιερός Ναός 

Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνηµείο 
Είδος Μνηµείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή 
Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια 
Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ Π∆ 26-8-1930, ΦΕΚ 303/Α/1-9-1930 

Ονοµασία Μνηµείου Περιοχή Επισκοπής – θέση Ρουντίνα 
∆ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Αντιγονιδών / Επισκοπή 

Περιγραφή  
Τύπος Κήρυξης Αρχαιολογικός Χώρος, Αρχαίο Μνηµείο  
Είδος Μνηµείου Αρχαιολογικές Θέσεις  

Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή  
Φορέας Προστασίας 

(συναρµοδιότητα) 
ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Έδρα Φορέα Προστασίας Έδεσσα, Βέροια 
 

Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ 
ΥΑ 15794/19-11-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962 
ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966 

Ονοµασία Μνηµείου Ιερός Ναός Αγίου ∆ηµητρίου 
∆ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Αντιγονιδών / Καβάσιλα 

Περιγραφή  
Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνηµείο  
Είδος Μνηµείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή  
Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια 
 

Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ 
ΥΑ 27702/25-1-1969, ΦΕΚ 84/Β/5-2-1969 
ΥΑ 19654/1287/18-9-1972, ΦΕΚ 847/Β/16-10-1972{ 

Ονοµασία Μνηµείου Ιερός Ναός Αγίου ∆ηµητρίου 
∆ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Αντιγονιδών / Ξεχασµένη 

 
 

Περιγραφή 

Στην απόφαση κηρύξεως αναφέρεται: «Xαρακτηρίζεται ο Iερός 
Nαός Aγίου ∆ηµητρίου στον οικισµό της Kοινότητας Ξεχασµένης 
Nοµού Hµαθίας, ως µνηµείο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής 
προστασίας. Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική µε 
γυναικωνίτη και περίστωο στη ∆υτική και Nότια πλευρά, που 
χρονολογείται µε επιγραφή στον νότιο τοίχο της εκκλησίας στα 
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1756». 
Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνηµείο  
Είδος Μνηµείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι 

Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή  
Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια 
Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/39057/813/2-9-1994, ΦΕΚ 713/Β/22-9-

1994 
 

Επίσης, σηµαντικά µνηµεία, αρχιτεκτονικά κτήρια και πολιτιστικοί χώροι του ∆ήµου είναι: 

� Η Μονή της Αγίας Κυριακής. 

� Το εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου. 

� Η Μονή Προφήτου Ηλία Νεόκαστρου. 

� Κτίσµατα από την περίοδο της Τουρκοκρατίας: 

o Το "κονάκι του Τουρκαλβανού", στο χωριό Νησελούδι. 

o Το "κονάκι του Μπέη", στο χωριό Παλαιόχωρα. 

o το κονάκι του Μεχµέτ Σεφικ Πασά στην Αλεξάνδρεια. 

� Τα «Σπίτια του εποικισµού», στο Πλατύ. 

� Οι σιδηροδροµικοί Σταθµοί Πλατέος και Αλεξάνδρειας  

� Το Συνεδριακό Κέντρο Ιστορίας και Λαογραφίας (∆ηµοτικό Αµφιθέατρο) στην πόλη της 

Αλεξάνδρειας. 

� Τα ∆ηµοτικά Αµφιθέατρα Πλατέος και Μελίκης. 

Σε πολλούς από τους ανωτέρω αναφερθέντες χώρους, ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας και οι ανωτέρω 

αναφερθέντες πολιτιστικοί φορείς διοργανώνουν µια σειρά από τακτικές και έκτακτες 

πολιτιστικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες είναι οι εξής:  

 

� Το καρναβάλι Μελίκης. 

� Η αναβίωση του εθίµου του Ρουµλουκιώτικου γάµου. 

� Το ετήσιο Φεστιβάλ Γκάιντας. 

� Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι µε τα εννιά φαγιά. 

� Τα Ρουγκάτσια που σχετίζονται µε τους βυζαντινούς µισθοφόρους. 

� Οι Ντουντουλίνες. 

� Τα Αναστενάρια, που αναβιώνουν στη Μελίκη κάθε χρόνο στις 21 και 23 Μαΐου, στα 

πλαίσια του εορτασµού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

� Οι φωτιές, που αναβιώνουν το βράδυ της 23ης Ιουνίου, την παραµονή των γενεθλίων 

του Αη Γιάννη του Κλείδωνα. 

� Το «τραγούδι της Χελιδόνας», που αναβιώνει κάθε 1η Μαρτίου. 

� Ο «Τρανός Χορός», που αναβιώνει κάθε δεκαπενταύγουστο. 

� Ο «Αράπης», έθιµο που αναβιώνει στις Απόκριες. 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 20 από 228 

 
 

� Θεατρικές παραστάσεις. 

� Παραστάσεις θεάτρου σκιών. 

Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας διαθέτει δύο ∆ηµοτικές-δανειστικές βιβλιοθήκες, που διαθέτουν συνολικά 

19.000 περίπου τίτλους βιβλίων, τοπικά ιστορικά τεκµήρια, περιοδικό, οπτικο-ακουστικό υλικο, 

κ.ά., διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πολιτιστική αναβάθµιση της περιοχής καθώς επίσης 

και  διαπαιδαγωγικό και επιµορφωτικό ρόλο στο ∆ήµο Αλεξάνδρειας. Η Βιβλιοθήκη της πόλης 

της Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε το έτος 1986 και στεγάζεται σε κτήριο επί της οδού Φιλίππου 61, 

στην πλατεία Ελευθερίας. ∆ιαθέτει περί 11.500 τόµους βιβλίων διαφόρων κατηγοριών (π.χ. 

ιστορία, κοινωνιολογία, λογοτεχνία ελληνική και ξένη, ποίηση, αρχαία ελληνική γραµµατεία, 

κλπ.), από τους οποίους οι 2.700 είναι παιδικά βιβλία, αρχείο τοπικών και ηµερησίων 

εφηµερίδων, ιστορικό αρχείο της κοινότητας Γιδά, λεξικά, περιοδικά, και λοιπά έντυπα. Αριθµεί 

περίπου 5.000 εγγεγραµµένα µέλη. Η βιβλιοθήκη εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέα βιβλία, µεγάλο 

µέρος των οποίων προέρχεται από προσφορές πολιτών. Επίσης, οι Βιβλιοθήκες του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας συνεργάζονται µε τη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για τη λειτουργία 

κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης (βιβλιο-αυτοκίνητο) που επισκέπτεται τακτικά τα σχολεία 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της περιοχής. Τέλος, στη βιβλιοθήκη 

διοργανώνονται συνεχώς εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις βιβλίων, εκθέσεις παιδικής ζωγραφικής, 

έκθεση ντόπιων καλλιτεχνών, οµιλίες από συγγραφείς παιδικών βιβλίων, βραβεύσεις 

αριστούχων µαθητών, τουρνουά σκακιού, κλπ. 

 .0.0.0 Οργανωτική ∆οµή και Στελέχωση του Φορέα 

Το οργανόγραµµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τον πρόσφατο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(ΦΕΚ Β’ 1116/03-06-2011), περιλαµβάνει τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 

0. Γενικός Γραµµατέας. 
0. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου. 

0. Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων. 
0. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικών και Ειδικών Συνεργατών. 

0. Νοµική Υπηρεσία. 
0. Γραφείο ∆ιαφάνειας. 

0. Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας. 
0. Γραφείο Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, που περιλαµβάνει 
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α) Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης. 
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β) Γραφείο Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας.  

γ) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
β) Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Εµπορίου. 

γ) Τµήµα Απασχόλησης και Τουρισµού. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

0. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 
Τµήµατα: 

α) Τµήµα Πολεοδοµίας. 
β) Τµήµα Περιβάλλοντος.  

 
0. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα 

παρακάτω Τµήµατα: 
α) Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών. 

β) Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων. 
γ) Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου. 

δ) Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 
Γραφεία: 

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής. 
β) Γραφείο Ισότητας. 

γ) Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Προγραµµάτων. 
δ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας. 

 
2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα 

παρακάτω Γραφεία: 
α) Γραφείο Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης. 

β) Γραφείο Πολιτισµού.  
γ) Γραφείο ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών.  

δ) Γραφείο Νέας Γενιάς και Αθλητισµού. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

0. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Τµήµατα: 
α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου. 

β) Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου. 
γ) Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 

δ) Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού.  
ε) Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
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0. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 
ενότητες: 

α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών. 
β) Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας. 
γ) Τµήµα Ταµείου. 

 
0. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 
α) Τµήµα Συγκοινωνιακών και Κτηριακών Έργων. 

β) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Σηµατοδότησης. 
γ) Τµήµα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων. 

δ) Τµήµα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων. 
 

0. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης. 
 

0. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες:  

 α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης.   

 β) Γραφείο Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθµευσης Οχηµάτων. 
 γ) Γραφείο Ελέγχου Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων, Κοινόχρηστων Χώρων και Πλανόδιου 

Εµπορίου. 

 

 

 .0.0.0 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 

Οι επιχειρησιακές διεργασίες στις οποίες στοχεύει το έργο και οι οποίες επηρεάζονται από τα 

αποτελέσµατα της υλοποίησης είναι οι παρακάτω: 

� Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου Αλεξάνδρειας µέσω των πλέον 

σύγχρονων τεχνικών ψηφιακής απεικόνισης και αναπαράστασης. Συγκεκριµένα, 

προστιθέµενη αξία στην πολιτιστική διαπαιδαγώγηση και επιµόρφωση του επισκέπτη της 

νέας πολιτιστικής πύλης αναµένεται να δοθεί από την αξιοποίηση των κάτωθι 

καινοτόµων τεχνολογιών: 

o Των πανοραµικών φωτογραφιών στα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

o Της τρισδιάστατης εικονικής αναπαράστασης αντικειµένων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, µε διαδραστικό χαρακτήρα. 

o Της διαδραστικής, εσωτερικής και εξωτερικής πλοήγησης µνηµείων. 

o Της δυνατότητας αναβάθµισης και εµπλουτισµού του πολιτιστικού περιεχοµένου 

της πύλης από τον ίδιο τον επισκέπτη – πιστοποιηµένο (εγγεγραµµένο) χρήστη. 
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� Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας κρατήσεων θέσεων και εισιτηρίων για τις πολιτιστικές 

και αθλητικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. Προς το παρόν, ο δικτυακός τόπος 

του νέου ∆ήµου Αλεξάνδρειας δε έχει ενηµερωθεί πλήρως, ενώ οι δικτυακοί τόποι των 

επιµέρους δηµοτικών κοινοτήτων αποτελούν τη µοναδική πηγή ενηµέρωσης, όσον 

αφορά στις εκδηλώσεις αυτές. Ως εκ τούτου, η παροχή της δυνατότητας για 

αυτοµατοποιηµένη διαδικασία στο κλείσιµο των εισιτηρίων προσδίδει ολοφάνερα µια 

προστιθέµενη αξία πάνω σε αυτόν τον τοµέα. 

� Αυτοµατοποίηση της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών στην επικράτεια του 

∆ήµου Αλεξάνδρειας. Πρόκειται για τη δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στην πόλη 

της Αλεξάνδρειας και τη δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στο Πλατύ. Η 

αυτοµατοποίηση των διεργασιών που πραγµατοποιούνται στις βιβλιοθήκες του ∆ήµου και 

η ψηφιοποίηση µέρους των αρχείων τους, που αφορούν ιδίως σπάνια τεκµήρια της 

τοπικής ιστορίας, αναµένεται µε την υλοποίηση του έργου να προσδώσει προστιθέµενη 

αξία στη λειτουργία τους. 

 .0.0.0 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

Η υπάρχουσα υποδοµή σε ΤΠΕ στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Αλεξάνδρειας κρίνεται ανεπαρκής 

για τη στέγαση του συστήµατος της διαδικτυακής πύλης που προτείνεται στην παρούσα 

διακήρυξη, ώστε να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ως εκ τούτου, η 

επιλογή της φιλοξενίας (Hosting) σε ανεξάρτητο data center της επιλογής του αναδόχου 

κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της 

αποδοτικότητας του προτεινόµενου συστήµατος της διαδικτυακής πύλης. 

Ο νέος ∆ήµος Αλεξάνδρειας διαθέτει διαδικτυακή πύλη (http://www.alexandria.gr/), η οποία 

παρουσιάζει βασικές ελλείψεις και απουσία επικαιροποίησης, όσον αφορά στην ανάδειξη του 

συνολικού πολιτιστικού θησαυρού του. Προς το παρόν, στην ανάδειξη της συνολικής 

πολιτιστικής κληρονοµιάς συµβάλλουν αναγκαστικά και οι επιµέρους διαδικτυακοί τόποι των 

δηµοτικών ενοτήτων που συνθέτουν το νέο ∆ήµο Αλεξάνδρειας (δηλ., http://www.dimos-

antigonidon.gr/, http://www.dimosmelikis.gr/ και http://www.dimos-plateos.gr/). Αυτοί οι 

δικτυακοί τόποι – στη σηµερινή τους µορφής – παρέχουν πενιχρές υπηρεσίες ενηµέρωσης του 

επισκέπτη πάνω σε µια γκάµα θεµάτων – π.χ. Πολιτιστικοί σύλλογοι, χώροι, δραστηριότητες, 

έντυπα, φωτογραφικό άλµπουµ, κλπ. ∆ηλαδή, το επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης, σε σχέση µε τις 

λειτουργίες των δικτυακών τόπων όσον αφορά στον πολιτισµό, θεωρείται χαµηλό (ουσιαστικά, 

πρώτου βαθµού). 

Όσον αφορά στη διαχείριση της λειτουργίας της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, αυτή στηρίζεται στην 

απαρχαιωµένη έκδοση 4.0 της εφαρµογή ABEKT (Αυτοµατισµός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου 
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Τεκµηρίωσης), που λειτουργεί σε περιβάλλον MS-DOS. Το εν λόγω λογισµικό προσφέρει τη 

δυνατότητα για: 1. Καταλογογράφηση, 2. Ευρετηρίαση / Απλή και σύνθετη αναζήτηση, 3. 

∆ανεισµό (µε χρήση γραµµικού κώδικα barcode), 4. Εκτύπωση δελτίων βιβλιοκαταλόγων, 

έντυπων καταλόγων σε διάταξη ISDB, αυτοκόλλητων ετικετών ταξιθέτησης κοκ., και 5. 

Εξαγωγή δεδοµένων σε ASCII. Επιπλέον, το ΑΒΕΚΤ 4.0 έχει τη δυνατότητα να εξάγει τα 

βιβλιογραφικές εγγραφές σε µορφή UMIMARC που ακολουθεί το πρότυπο ISO 2709.  

 .0 Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του 

Έργου 

 .0.0 Αντικείµενο του Έργου 

Το προτεινόµενο έργο έχει ως στόχο να αναδείξει και να προβάλλει την πολιτιστική ταυτότητα 

της περιοχής του νέου ∆ήµου Αλεξάνδρειας µέσα από την ιστορία, τα µνηµεία, τη λαογραφία, τη 

µουσική, τη λογοτεχνία, τη θρησκεία, τις τέχνες κλπ. Αντικείµενο του έργου είναι ο σχεδιασµός, 

η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η υποστήριξη και η συντήρηση µιας ολοκληρωµένης ∆ιαδικτυακής 

Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών για λογαριασµό του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, µε 

πλούσιο υλικό αλλά και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους δηµότες/πολίτες, τους 

µελετητές, τους επισκέπτες του ∆ήµου και λοιπούς ενδιαφερόµενους.  

Μέσω του συστήµατος της διαδικτυακής πύλης πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών του 

∆ήµου Αλεξάνδρειας, ο επισκέπτης θα µπορεί: 

� Να περιηγηθεί στην ιστορία και στα µνηµεία της περιοχής (αρχαίοι χρόνοι, ρωµαϊκή – 

βυζαντινή περίοδος, νεότερα χρόνια κλπ). Η περιήγηση θα συνοδεύεται από 

φωτογραφίες, κείµενα, βίντεο, ηχητικά ντοκουµέντα, χάρτες, λευκώµατα, κλπ. 

� Να περιηγηθεί ανά θεµατική ενότητα (µνηµεία, παράδοση, λαογραφία, εκδηλώσεις κλπ). 

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης του θα µπορέσει µεταξύ πολλών άλλων να έρθει σε 

επαφή µε / θαυµάσει: 

o Επιλεγµένα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και µνηµεία µέσα από 

τουλάχιστον πενήντα (50) πανοραµικές φωτογραφίες, των οποίων η δηµιουργία 

και ενσωµάτωση στην Πύλη αποτελεί επίσης αντικείµενο του έργου. Ενδεικτικά 

αναφέρονται τα παρακάτω σηµεία ενδιαφέροντος, τα οποία θα 

συγκεκριµενοποιηθούν κατά τη φάση 1 του έργου (σε παρένθεση φαίνεται o 

ενδεικτικός αριθµός πανοραµικών φωτογραφιών ανά σηµείο ενδιαφέροντος): 

� Αρχαιολογικός Χώρος Κυψέλης (4). 

� Ο µεγάλος τύµβος που είναι γνωστός ως «Μεγάλη Τούµπα» (2) 

� Ρωµαϊκός  Λουτρώνας Νησίου (3). 

� Ρωµαϊκή Τοξωτή Γέφυρα Κλειδίου (3). 
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� Το κονάκι του Τουρκαλβανού (3). 

� Το κονάκι του Μπέη (3). 

� Το κονάκι του Μεχµέτ Σεφίκ Πασά (3). 

� Το Μοναστήρι Αγίων Αναργύρων (3). 

� Το Μοναστήρι της Αγίας Κυριακής (3). 

� Το εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου (3). 

� Η εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου (3). 

� Κτήρια των σιδηροδροµικών Σταθµών Αλεξάνδρειας και Πλατέος (4). 

� Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Νεόκαστρου (3). 

� Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίστας (3). 

� Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου (2). 

� Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας στα νότια της Μελίκης (3). 

� Το αµφιθέατρο της πόλης της Αλεξάνδρειας (2). 

o Το ιστορικό αρχείο του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, τριών χιλιάδων, πεντακοσίων 

(3.500) σελίδων. 

o Πολιτιστικές εκδηλώσεις µέσω Βίντεο (Video) συνολικής διάρκειας πενήντα (50) 

ωρών. 

o Είκοσι (20) λευκώµατα και είκοσι (20) ιστορικούς χάρτες. 

o Πρόσθετο πολιτιστικό υλικό, επτακοσίων (700) φωτογραφιών. 

� Να έχει πρόσβαση στο πολιτισµικό πλούτο αλλά και στη σύγχρονη εικόνα της περιοχής, 

µέσω προηγµένης Εφαρµογής Πολυµεσικής Παρουσίασης. Συγκεκριµένα, θα µπορέσει 

µεταξύ πολλών άλλων να έρθει σε επαφή µε / θαυµάσει: 

o Πανοραµικό βίντεο (video) συγκεκριµένων διαδροµών του οδικού δικτύου. Το 

σύνολο των διαδροµών θα είναι 5 χλµ.  

o Εικονική Περιήγηση µε σφαιρικά πανοράµατα ανά 10 µέτρα. Οι διαδροµές που θα 

καταγραφούν είναι συνολικά 10 χλµ., έτσι ώστε να καλύπτουν το σύνολο των 

πολιτιστικών σηµείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

o Πανοραµικές φωτογραφίες 180°x90° σε πέντε (5) επιλεγµένα σηµεία 

ενδιαφέροντος του ∆ήµου µε ευρύτερη οπτική του ορίζοντα. 

o Επιλεγµένα αντικείµενα, µέσα από τουλάχιστον σαράντα (40) τρισδιάστατες (3D) 

αναπαραστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες ευρηµάτων-

αντικειµένων, τα οποία θα συγκεκριµενοποιηθούν κατά τη φάση 1 του έργου (σε 

παρένθεση φαίνεται o ενδεικτικός αριθµός πανοραµικών φωτογραφιών ανά 

σηµείο ενδιαφέροντος): 

� Αρχαιολογικά Ευρήµατα και Μνηµεία (10). 

� Γεωργικά Εργαλεία Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος (10). 

� Παραδοσιακά Όργανα, π.χ. Νταούλι, Ζουρνάς, κλπ. (10). 
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� Παραδοσιακές Φορεσιές (10). 

o Επιλεγµένα αντικείµενα, µέσα από τουλάχιστον είκοσι-πέντε (25) εικονικές 

τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω 

κατηγορίες ευρηµάτων-αντικειµένων, τα οποία θα συγκεκριµενοποιηθούν κατά τη 

φάση 1 του έργου (σε παρένθεση φαίνεται o ενδεικτικός αριθµός πανοραµικών 

φωτογραφιών ανά σηµείο ενδιαφέροντος): 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά εργαλεία (4). 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά όργανα (3). 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά σπίτια (3). 

� σχεδιαγράµµατα από κτήρια που υπάρχουν µερικώς η δεν υπάρχουν πια 

(3). 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακές τοπικές ενδυµασίες (4). 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά σκεύη καθηµερινής χρήσης (4). 

� σχεδιαγράµµατα από λοιπά αντικείµενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος (4). 

o Να ενηµερωθεί για την παράδοση (ήθη, έθιµα, χορούς, στολές, κλπ.) και την 

ιστορία του ∆ήµου, µέσα από 25λεπτο ψηφιακό βίντεο σε δύο τουλάχιστον 

γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική. 

� Να µπορεί µέσω του κινητού του τηλεφώνου να έχει πρόσβαση στη ∆ιαδικτυακή Πύλη, 

τουλάχιστον όσον αφορά στα κείµενα, τις εικόνες και τη λοιπή πληροφορία που µπορεί 

να παρουσιαστεί στο χρήστη µέσω smartphones. 

� Να συµβάλλει στο εµπλουτισµό της ∆ιαδικτυακής Πολιτισµικής Πύλης µε περιεχόµενο 

που θα δηµιουργήσει ο ίδιος και θα ανεβάσει σε αυτή. 

� Να ενηµερωθεί και να σχολιάσει ή να βαθµολογήσει περιεχόµενο που έχουν ανεβάσει 

άλλοι επισκέπτες, ο ∆ήµος ή έχει ανακτηθεί αυτόµατα µέσω εφαρµογής news-

aggregator. 

� Να κάνει κράτηση θέσης για να παρακολουθήσει κάποιος µια αθλητική ή πολιτιστική 

εκδήλωση του ∆ήµου, µέσω εξειδικευµένης για αυτό το σκοπό Εφαρµογής. Η δηµιουργία 

και η σύνδεση (ενσωµάτωση και ολοκλήρωση) της σχετικής εφαρµογής µε το σύστηµα 

της Πύλης αποτελεί αντικείµενο του έργου. 

� Να αναζητήσει βιβλία και τεκµήρια της τοπικής ιστορίας από τη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη 

του ∆ήµου (όπου πέρα από τον τίτλο και τον συγγραφέα θα έχει τη δυνατότητα να δει 

και κάποιες σελίδες του βιβλίου π.χ. εσώφυλλο, εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, αλλά και να 

κάνει αναζήτηση µε βάση τα περιεχόµενα) να ενηµερωθεί για τη διαθεσιµότητα στους και 

να κάνει σχετική κράτηση/δέσµευση κάποιου βιβλίου προς δανεισµό, µέσω 

εξειδικευµένης για αυτό το σκοπό Εφαρµογής Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής 

Βιβλιοθήκης. Η δηµιουργία και η σύνδεση (ενσωµάτωση και ολοκλήρωση) του σχετικής 
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Εφαρµογής µε το σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης πολιτιστικού περιεχοµένου και 

υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας αποτελεί αντικείµενο του Έργου. 

Τέλος, στο αντικείµενο του έργου ανήκουν και οι κάτωθι διακριτές/ά δραστηριότητες/στοιχεία: 

� Η δηµιουργία ανεξάρτητης Εφαρµογής Κινητών Τηλεφώνων που θα δίνει στον πολίτη τη 

δυνατότητα γνωριµίας µε το ∆ήµο και τα χαρακτηριστικά του, µέσω του κινητού του 

τηλεφώνου.  

� Η ψηφιοποίηση ενδεικτικού περιεχοµένου πέντε (5) σελίδων – µεταξύ των οποίων το 

εξώφυλλο και το εσώφυλλο – τριακοσίων (300) βιβλίων για την εισαγωγή τους στη βάση 

δεδοµένων που αξιοποιεί η Εφαρµογή της υποστήριξης λειτουργίας της δανειστικής 

βιβλιοθήκης. 

� Η φιλοξενία (hosting) του συστήµατος της πύλης σε data center της επιλογής του 

Αναδόχου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

� Η µετάφραση εκατό (100) σελίδων επιλεγµένου πολιτιστικού υλικού (επιλεγµένων και 

συνοδευτικών στο ανωτέρω αναφερθέν υλικό κειµένων) και του εισαγωγικού 25λεπτου 

βίντεο στην Αγγλική γλώσσα. 

� Η εκπόνηση της σχετικής µελέτης (βλέπε παρ. Α.3.13) για την ανάδειξη του πολιτιστικού 

αποθέµατος του δήµου και τα παρεπόµενά της, δηλαδή, επιλογή του πολιτιστικού υλικού 

(δηλ., φωτογραφίες, βίντεο εκδηλώσεων, ιστορικό αρχείο και χάρτες, λευκώµατα, κλπ.) 

προς χρήση και ψηφιοποίηση, η συγγραφή και η επιλογή των κειµένων προς τεκµηρίωση 

και µετάφραση, προτάσεις για συλλογή επιπρόσθετου υλικού, κλπ. 

� Η εκπαίδευση των χρηστών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του συστήµατος της 

Πύλης. 

� Η πιλοτική λειτουργία του Έργου. 

� ∆ράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως η διοργάνωση µιας ενηµερωτικής ηµερίδας 

και τύπωση και διανοµή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ενηµερωτικών εντύπων για το 

έργο. 

 .0.0 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη 

Όσον αφορά στη σκοπιµότητα της προτεινόµενης πράξης για το ∆ήµο Αλεξάνδρειας, αυτή 

συνοψίζεται στα εξής σηµεία: 

� Το προτεινόµενο έργο θα αναδείξει στο µέγιστο βαθµό την πολιτιστική και λαογραφική 

κληρονοµιά, τα ήθη, τα έθιµα και την λαϊκή παράδοση του δήµου. Συγκεκριµένα: 

o Θα προσφέρει µία ολοκληρωµένη εµπειρία διαδικτυακής επίσκεψης στους 

πολιτιστικούς χώρους του ∆ήµου. 

o Η επαφή του επισκέπτη µε τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των αντικειµένων 

και των εκθεµάτων θα του δώσει την αίσθηση της επίσκεψης σε ένα εικονικό 
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µουσείο. Κάτι τέτοιο είναι πολύ χρήσιµο για άτοµα που αδυνατούν να 

επισκεφτούν τα πραγµατικά µουσεία, λόγω των ανυπέρβλητων αποστάσεων ή 

ανειληµµένων υποχρεώσεων. 

� Χάρη στην υποστήριξη της Αγγλικής, τουλάχιστον, γλώσσας από τη νέα διαδικτυακή 

πύλη, άνθρωποι από όλο τον κόσµο θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε το 

πολιτιστικό γίγνεσθαι του δήµου, συµβάλλοντας έτσι στην προσέλκυση εν δυνάµει 

τουριστών από το εξωτερικό. 

� Όσον αφορά στη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, η αυτοµατοποίησή της 

αποσκοπεί: 

o Στην προσέλκυση υποψηφίων µελών, µέσω της ενηµέρωσής τους ως προς την 

ποικιλία των βιβλίων που περιλαµβάνει. Μια ενδεχόµενη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής εγγραφής θα έδινε επιπλέον κίνητρα στα υποψήφια µέλη, 

αναβαθµίζοντας σηµαντικά την ίδια την υπηρεσία. 

o Στη διευκόλυνση των ήδη εγγεγραµµένων µελών, µέσω της αυτοµατοποιηµένης 

διαδικασίας κράτησης βιβλίων προς δανεισµό. Έτσι, αναστέλλεται προσωρινά η 

αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας τους στο χώρο της βιβλιοθήκης, κάτι που 

είναι πολύ χρήσιµο σε περιπτώσεις αδυναµίας άµεσης επίσκεψης (λόγω π.χ. 

ανειληµµένων υποχρεώσεων). Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι µε κατάλληλη 

αλλαγή της πολιτικής δανεισµού από την πλευρά της βιβλιοθήκης (π.χ. παράδοση 

κατ’ οίκον µε επιβολή κάποιου αντιτίµου) απαλλάσσει εντελώς το µέλος από την 

αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας του στη βιβλιοθήκη, αναβαθµίζοντας ακόµη 

περισσότερο την ποιότητα της παρεχόµενη υπηρεσίας. 

� Όσον αφορά στην κράτηση των εισιτηρίων για τα αθλητικά και λοιπά πολιτιστικά 

δρώµενα στο δήµο, επιτυγχάνεται ακριβώς παρόµοιος στόχος µε αυτόν που περιγράφηκε 

παραπάνω σχετικά µε την εξυπηρέτηση των εγγεγραµµένων µελών της δανειστικής 

βιβλιοθήκης. 

Σε γενικές γραµµές, οι ενέργειες ανάπτυξης, υλοποίησης και υποστήριξης της διαδικτυακής 

πύλης πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας θα λειτουργήσουν 

προς όφελος: 

� του ίδιου του δήµου και της εικόνας του προς τους διαδικτυακούς επισκέπτες, 

εξελίσσοντάς τον σε ένα δυναµικό, µε σύγχρονες τεχνολογικές υποδοµές δήµο, ο οποίος 

θα είναι σε θέση (1) να προσφέρει µία ολοκληρωµένη εµπειρία εικονικής επίσκεψης σε 

πολιτιστικούς χώρους µε τη διαδραστική συµµετοχή των επισκεπτών και (2) να 

υποστηρίξει γνωστικά τη γνωριµία τους µε αντιπροσωπευτικά πολιτιστικά εκθέµατα του 

τόπου. 

� των διαδικτυακών επισκεπτών του δήµου, στους οποίους θα προσφέρεται µία µοναδική 

εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εµπειρία γνωριµίας µε την πολιτιστική και ιστορική 
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κληρονοµιά του δήµου, που θα υποκαθιστά επάξια και µε το παραπάνω την 

αναγκαιότητα για πραγµατική/φυσική επίσκεψη στους χώρους του δήµου, παρέχοντας 

ανταγωνιστική σε εύρος πληροφορία και ενηµέρωση. 

� της εκπαιδευτικής κοινότητας (µαθητές και δάσκαλοι), δεδοµένου ότι οι τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται µπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα πολύτιµο εκπαιδευτικό εργαλείο 

διδαχής πάνω στην ιστορία του δήµου. 

� όλων των επισκεπτών του κόµβου από την Ελλάδας και το εξωτερικό, στους οποίους 

δίνεται η δυνατότητα γνωριµίας µε το δήµο και την πολιτιστική δράση του, χωρίς να 

απαιτείται η φυσική τους παρουσία εκεί. 

� των φορέων πολιτισµού και τουρισµού (π.χ. ΕΟΤ), δεδοµένου ότι η προτεινόµενη 

πολιτιστική πύλη µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό παρακλάδι ευρύτερων 

διαδικτυακών τόπων ανάδειξης του Ελληνικού πολιτισµού. 

� των µελετητών και λοιπών ερευνητών, δεδοµένου ότι η γνώση που αποκρυσταλλώνεται 

µπορεί να αποτελέσει το έρεισµα που θα δώσει το έναυσµα για περαιτέρω έρευνα (π.χ. 

ανασκαφές, οργάνωση συνεδρίων, κλπ.).  

� της τοπικής κοινωνίας του ∆ήµου Αλεξάνδρειας και της ευρύτερης περιοχής, από άποψη 

προβολής και οικονοµικής τόνωσης της περιοχής, µέσω της προσέλκυσης εσωτερικού και 

εξωτερικού τουρισµού. 

 .0.0 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Οι κυριότεροι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι που καθορίζουν άµεσα ή έµµεσα την έκταση του έργου 

είναι οι κάτωθι:  

0. ΣΤΟΧΟΣ 1: Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας αναβαθµισµένης διαδικτυακής πύλης 

πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών. 

0. ΣΤΟΧΟΣ 2: Η ανάδειξη επιλεγµένων πολιτιστικών χώρων του δήµου, µέσω τουλάχιστον 

πενήντα (50) πανοραµικών φωτογραφιών 

0. ΣΤΟΧΟΣ 3: Η δηµιουργία τρισδιάστατων πραγµατικών ή εικονικών αναπαραστάσεων 

τουλάχιστον πενήντα (50) πολιτιστικών τεκµηρίων και η διαθεσιµότητά τους στην 

δικτυακή πύλη, µε σκοπό την καλύτερη πολιτιστική διαπαιδαγώγηση του κοινού. 

0. ΣΤΟΧΟΣ 4: Η ψηφιοποίηση περισσότερων από τριών χιλιάδων (3.000) τεκµηρίων 

(φωτογραφιών, σελίδων ιστορικού αρχείου και λευκωµάτων, χαρτών), µε σκοπό την 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και των ηθών και των εθίµων του δήµου. 

0. ΣΤΟΧΟΣ 5: Η αυτοµατοποίηση δύο (2) βασικών επιχειρησιακών διεργασιών του δήµου, 

δηλαδή της λειτουργίας της δηµοτικής βιβλιοθήκης (όσον αφορά τουλάχιστον στην 

αναζήτηση, ενηµέρωση διαθεσιµότητας και κράτηση των βιβλίων) και της διαχείρισης 

των κρατήσεων θέσεων και εισιτηρίων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 
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Μετρήσιµος Στόχος Τιµή 

∆ιαδικτυακή πολιτιστική πύλη 1 

Αριθµός (#) πανοραµικών φωτογραφιών για 

ανάδειξη επιλεγµένων πολιτιστικών χώρων 

του δήµου 

≥50 

# τεκµηρίων προς τρισδιάστατη (3D) 

αναπαράσταση (εικονική ή πραγµατική) και 

διαθεσιµότητα στην πύλη 

≥50 

# τεκµηρίων προς ψηφιοποίηση και 

διαθεσιµότητα στην πύλη 
>3000 

# αυτοµατοποιηµένων επιχειρησιακών 

διεργασιών του δήµου 
2 

 

 .0.0 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Οι κρίσιµοι παράγοντες που αναµένεται να επηρεάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση και την 

επίτευξη των αποτελεσµάτων του έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κρίσιµος Παράγοντας 

Επιτυχίας 
Τύπος1 

Σχετικές Ενέργειες 

Αντιµετώπισης 

Υποστήριξη παραγωγικής 

λειτουργίας συστήµατος. 
Τ 

Εκπαίδευση του αρµόδιου 

προσωπικού 

πληροφορικής του 

∆ήµου, ώστε να είναι 

δυνατή η συνεχής 

υποστήριξη της 

παραγωγικής λειτουργίας 

του συστήµατος. 

Μειωµένη συµµετοχή των 

στελεχών του δήµου στις 

φάσεις υλοποίησης του 

έργου λόγω φόρτου 

εργασίας 

∆ 

Κατάλληλη προετοιµασία, 

προγραµµατισµός, 

επιµερισµός εργασίας και 

διαρκής συνεννόηση µε 

τις εσωτερικές µονάδες 

του δήµου και του 

Αναδόχου 

                                                      
 
1
 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 31 από 228 

 
 

Συλλογή πολιτιστικού 

περιεχοµένου που θα 

δοθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή 

Ο 

Σε στενή συνεργασία µε 

την Αναθέτουσα Αρχή, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να 

συγκεντρώσει, να 

ψηφιοποιήσει και να 

ενσωµατώσει στη 

διαδικτυακή πύλη το 

πολιτιστικό περιεχόµενο 

 

 .0 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

 .0.0 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται από την λειτουργία της προτεινόµενης 

διαδικτυακής πολιτιστικής πύλης του ∆ήµου Αλεξάνδρειας παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Περιγραφή Υπηρεσίας 

Απαιτούµενα 

στοιχεία 

(δεδοµένα 

εισόδου) 

Στοιχεία 

αποτελέσµατος 

(δεδοµένα 

εξόδου) 

Παρατηρήσεις (π.χ. 

επίπεδο 

«ηλεκτρονικοποίησης», 

επίπεδο Υπηρεσίας 

κλπ.) 

 

Ψηφιοποιηµένο 

πολιτιστικό 

περιεχόµενο / 

απόθεµα (εικόνα, 

ήχος, βίντεο, 3D 

αναπαραστάσεις, 

κλπ.) 

 

1 

 Υπηρεσία Πληροφόρησης 

ιστορικού / πολιτιστικού 

/ λαογραφικού 

πολυµεσικού 

περιεχοµένου Στοιχεία θέσης 

(Στίγµα GPS) για 

την περίπτωση 

προηγµένου 

κινητού (Smart 

Phone) 

Απόσταση και 

πλοήγηση προς 

το πολιτιστικό 

σηµείο στόχος 

για την 

περίπτωση 

5 
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προηγµένου 

κινητού (Smart 

Phone) 

Υπηρεσία ηλεκτρονικής 

κράτησης εισιτηρίων 

πολιτιστικών/αθλητικών 

εκδηλώσεων 

Στοιχεία 

Ταυτότητος 

χρήστη 

∆εδοµένα 

κράτησης 

Επιβεβαίωση / 

Στοιχεία 

κράτησης 

εισιτηρίου 

3 

Υπηρεσία Ευρετηρίασης 

δηµοτικής βιβλιοθήκης 

Στοιχεία 

Ταυτότητος 

χρήστη 

Στοιχεία (Κωδικός) 

κάρτας µέλους 

δανειστικής 

βιβλιοθήκης 

∆εδοµένα 

Ευρετηρίασης 

Επιβεβαίωση / 

στοιχεία 

κράτησης 

βιβλίων προς 

δανεισµό 

3 

 

 .0.0 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος 

Η απρόσκοπτη παροχή και διάθεση των παραπάνω ψηφιακών υπηρεσιών (βλέπε παράγραφο 

Α.3.1 του παρόντος) θα εξασφαλίζεται µε την ανάπτυξη/παραµετροποίηση ενιαίου 

Πληροφοριακού Συστήµατος, δηλ. του Συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού 

Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, το οποίο θα βασίζεται σε λογισµικό 

διαδικτυακής πλατφόρµας εφαρµογών και το οποίο θα υποστηρίζει και θα παρέχει πρόσβαση 

στο σύνολο των ακόλουθων πέντε (5) βασικών υποσυστηµάτων-εφαρµογών λογισµικού: 

� Η ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη. 

� Η Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης. 

� Η Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις. 

� Η Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης. 

� Η Εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων, η οποία θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες. 

Η ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη θα αποτελέσει το κεντρικό λειτουργικό πυρήνα του όλου 

συστήµατος, γύρω από τον οποίο θα κτιστούν και θα ολοκληρωθούν οι τρεις επόµενες ως προς 
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τη σειρά που παρουσιάστηκαν παραπάνω Εφαρµογές (δηλ., η εφαρµογή πολυµεσικής 

παρουσίασης, η εφαρµογή ηλεκτρονικών κρατήσεων για πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις 

και η εφαρµογή υποστήριξης λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης). Αντικειµενικός σκοπός του 

είναι να διευκολύνει την επικοινωνία και τη διαδραστικότητα µε το χρήστη, αξιοποιώντας στο 

έπακρο τις σύγχρονες τεχνολογίες του Παγκοσµίου Ιστού. Έτσι, θα παρέχει στο χρήστη µια 

διασύνδεση προσανατολισµένη σε περιβάλλον παγκοσµίου ιστού (Web-based Interface), µέσω 

της οποίας αυτός – µε χρήση ενός κοινού πράκτορα πλοήγησης (Web Browser) – θα είναι σε 

θέση: 

� να έρθει σε επαφή µε το ψηφιοποιηµένο (διαδραστικό και µη διαδραστικό) πολιτιστικό 

περιεχόµενο – δηλ., κείµενα, εικόνες, ηχητικά ντοκουµέντα, βίντεο, τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις, κοκ. – του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, 

� να σχολιάζει και να βαθµολογεί το πολιτιστικό περιεχόµενο που έχει ανεβάσει ο δήµος, ή 

κάποιος άλλος επισκέπτης, ή αυτό που έχει ανακτηθεί αυτόµατα µέσω µιας εφαρµογής 

news-aggregator. 

� να ενηµερώνει – ως εγγεγραµµένος στο σύστηµα χρήστης – τη δεξαµενή (βάση) 

πολιτιστικού περιεχοµένου του δήµου, ανεβάζοντας ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο προς 

δηµοσίευση, το οποίο έχει δηµιουργήσει και επιµεληθεί ο ίδιος. 

� να ενηµερώνεται σχετικά µε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις/δραστηριότητες και 

να πραγµατοποιεί κρατήσεις εισιτηρίων για όποιες επιθυµεί, 

� να αναζητά βιβλία, να ενηµερώνεται για τη διαθεσιµότητά τους και να είναι σε θέση να 

κάνει κράτηση βιβλίων µε σκοπό το δανεισµό από τη δανειστική βιβλιοθήκη του δήµου.  

Αναλυτική παρουσίαση µε τις προδιαγραφές του υποσυστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πολιτισµικής 

Πύλης δίνεται στην παράγραφο Α.3.4.1 και στο σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.2, της 

παρούσας διακήρυξης. 

Η Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης περιλαµβάνει και διαχειρίζεται τις προηγµένες 

πολυµεσικές τεχνολογίες ανάδειξης του πολιτιστικού περιεχοµένου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, οι 

οποίες προσφέρονται στο χρήστη διαµέσου ενός σύγχρονου και κατάλληλα 

ενηµερωµένου/ρυθµισµένου πράκτορα πλοήγησης. Η ενσωµάτωση και ολοκλήρωση της εν 

λόγω Εφαρµογής µε τη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη θεωρείται απαραίτητη, για την επίτευξη 

του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος, όσον αφορά στην επικοινωνία και τη διαδραστικότητα 

του χρήστη µέσω του ∆ιαδικτύου και της υπηρεσίας του Παγκοσµίου Ιστού. Οι προδιαγραφές 

της Εφαρµογής Πολυµεσικής Παρουσίασης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο Α.3.4.2 

και στο σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.3, της παρούσας διακήρυξης. 

Η Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις (1) θα 

ενηµερώνεται από το ∆ήµο και τους διάφορους πολιτιστικούς φορείς σχετικά µε επερχόµενες 

εκδηλώσεις και (2) θα δέχεται και θα επεξεργάζεται τα αιτήµατα των πολιτών για την κράτηση 

εισιτηρίων σχετικά µε εκδηλώσεις που τους ενδιαφέρουν. Η διασύνδεση (ή ακόµα και η 
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ενσωµάτωση και ολοκλήρωση) της εν λόγω Εφαρµογής µε τη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη 

θεωρείται απαραίτητη, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος, όσον αφορά 

στην επικοινωνία και τη διαδραστικότητα του χρήστη µέσω του ∆ιαδικτύου και της υπηρεσίας 

του Παγκοσµίου Ιστού. Οι προδιαγραφές της Εφαρµογής Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για 

Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο Α.3.4.3 και 

στο σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.4, της παρούσας διακήρυξης. 

Η Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 

ευρετηρίασης και αναζήτησης, ενηµέρωσης διαθεσιµότητας και κράτησης/δέσµευσης (µε σκοπό 

το δανεισµό) των βιβλίων στη δανειστική βιβλιοθήκη του δήµου. Η ενσωµάτωση και 

ολοκλήρωση της εν λόγω Εφαρµογής µε τη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη θεωρείται επίσης 

απαραίτητη, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος, όσον αφορά στην 

επικοινωνία και τη διαδραστικότητα του χρήστη µέσω του ∆ιαδικτύου και της υπηρεσίας του 

Παγκοσµίου Ιστού. Η αναλυτικότερη παρουσίαση και οι προδιαγραφές της Εφαρµογής 

Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 

Α.3.4.4 και στο σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.5, της παρούσας διακήρυξης. 

Η Εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων θα απευθύνεται σε κατόχους κινητών τελευταίας γενιάς 

(smartphones) και θα αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο ανάδειξης του πολιτιστικού 

περιεχοµένου και όχι µόνο. Θα είναι σε θέση να πληροφορεί/ενηµερώνει, αλλά και να 

προσανατολίζει το χρήστη προς κάποιο σηµείο ενδιαφέροντος, λαµβάνοντας υπόψη το στίγµα 

του µέσω της εφαρµογής GPS του κινητού τηλεφώνου. Οι προδιαγραφές της εν λόγω 

Εφαρµογής Κινητών Τηλεφώνων περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο Α.3.4.5 και στο 

σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.6. 

Το πολιτιστικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί ως περιεχόµενο του συστήµατος της διαδικτυακής 

πύλης πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας θα δοθεί στον 

ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να το επεξεργαστεί και να το ψηφιοποιήσει, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης (βλέπε παραγράφους A.3.4.1.1 και Α.3.4.2, καθώς και 

τους σχετικούς πίνακες συµµόρφωσης C.3.2.1 – C.3.2.7 και C.3.3.1 – C.3.3.6), ώστε να 

εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την πολιτιστική διαπαιδαγώγηση του 

επισκέπτη. 

Ο Ανάδοχος του Έργου θα αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας (Hosting) για το σύνολο 

του συστήµατος της διαδικτυακής πύλης πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας, αλλά και του πολιτιστικού περιεχοµένου. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας θα 

αναπτυχθούν ως Πάροχος Υπηρεσιών Εφαρµογών στο Data-Center του µε βάση Συµφωνία 

Επιπέδου Παρεχοµένων Υπηρεσιών (SLA) για διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους (δηλ., µέχρι 

τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» – Βλέπε παράγραφο Α.4.4, παρακάτω). 

Επιπροσθέτως ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον το επιθυµεί ο φορέας, να επεκτείνει το 
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χρονικό διάστηµα αυτό και µε τίµηµα το κόστος φιλοξενίας που αναφέρεται στην Προσφορά 

του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει υψηλή αξιοπιστία για τον εξοπλισµό αλλά και τις 

απαιτούµενες εφαρµογές. 

 .0.0 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Στο πλαίσιο του έργου θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ένα σύνολο από ειδικές ποιοτικές 

προδιαγραφές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική παροχή των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών.  

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το Σύστηµα ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου 

και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

� Σύστηµα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση 

ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: 

o την οµαλή λειτουργία και συνεργασία µεταξύ του συνόλου του προς προµήθεια 

εφαρµογών του νέου πληροφοριακού συστήµατος. 

o την επεκτασιµότητα των υποσυστηµάτων χωρίς αλλαγές στη δοµή και 

αρχιτεκτονική τους. 

o Οι εφαρµογές του Πληροφοριακού Συστήµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

σχεδιασµένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, 

διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης µε τρίτες εφαρµογές ή / και υποσυστήµατα. Γι’ 

αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

− Τεκµηριωµένα API (Application Programming Interface) τα οποία να 

επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση µε τρίτες εφαρµογές, όπου 

αυτό είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να τεκµηριώνεται 

η δυνατότητα ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης µε εφαρµογές και δεδοµένα 

που ενσωµατώνουν την επιχειρησιακή λογική µε σκοπό την κάλυψη 

ενδεχόµενων µελλοντικών αναγκών. 

− ∆υνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας µε τρίτες εφαρµογές βάσει 

διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI κλπ.). 

� Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήµατος, ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές 

επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών 

τµηµάτων λογισµικού ή εξοπλισµού. 

� Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανοµής του κόστους και φορτίου µεταξύ 

κεντρικών συστηµάτων και σταθµών εργασίας, για την αποδοτική εκµετάλλευση του 

δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιµότητα, αλλά και στη συντήρησή του. 
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� Λειτουργία των επιµέρους εφαρµογών και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τµήµατα 

του πληροφοριακού συστήµατος, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα 

αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» µε στόχο τα εξής: 

o Επίτευξη οµοιοµορφίας στις διεπαφές χρηστών µεταξύ των διακριτών εφαρµογών 

των υποέργων. 

o Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές 

χρηστών µε τις διαδικτυακές εφαρµογές των υποέργων. 

� Χρήση συστηµάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) για την ευκολία 

διαχείρισης µεγάλου όγκου δεδοµένων, όπως αυτά θα παράγονται από την εναπόθεση 

δεδοµένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου, είτε ως πρωτόλειο 

υλικό είτε κατόπιν επεξεργασίας. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η αυξηµένη 

διαθεσιµότητα και πρόσβαση των χρηστών στα διαθέσιµα δεδοµένα.  

� Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των 

εφαρµογών και την ευκολία εκµάθησής τους. 

� Χρήση γραφικού περιβάλλοντος διαχείρισης των εφαρµογών. 

� Ύπαρξη πλήρους περιβάλλοντος ασφαλούς τροποποίησης επέκτασης των εφαρµογών την 

οποία ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να τεκµηριώσει. 

� ∆ιασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδοµένων 

των εφαρµογών. 

� Σχεδιασµός και υλοποίηση µε βασική αρχή την οικονοµία πόρων αλλά και τη βέλτιστη 

απόδοση των συστηµάτων που θα προσφερθούν. 

� Όλες ανεξαιρέτως οι προσφερόµενες εφαρµογές θα πρέπει στο περιβάλλον εργασίας του 

τελικού χρήστη να απαιτούν µόνο έναν κοινό web browser, σε όλα τα λειτουργικά 

συστήµατα που αυτοί υποστηρίζουν: 

o Microsoft IE 6+. 

o Firefox 2+. 

o Google Chrome 1+. 

o Opera 9+. 

o Safari 3+. 

� Οι εφαρµογές θα πρέπει να βασίζονται όλες σε µία κοινή πλατφόρµα ανάπτυξης (π.χ. 

JavaEE, Microsoft .NET, PHP, Ruby, Python ή αντίστοιχα). 

� Επιθυµητή είναι η δυνατότητα εκτέλεσης / φιλοξενίας τους σε περισσότερα του ενός 

εναλλακτικά λειτουργικά συστήµατα εξυπηρετητή, εφόσον προκύψει από τον φορέα 

µελλοντικά τέτοια ανάγκη. 

� Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη µε κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το σύνολο 

των νέων εφαρµογών και να µην χρειάζεται σε καµιά περίπτωση επανεισαγωγή του 

κωδικού (Single Sign On). 
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Πιο συγκεκριµένα: 

A.3.3.1 Χρήση Τεχνολογικών Standards-Portability 

Οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση των επιµέρους Εφαρµογών, θα 

πρέπει να είναι συµβατές µε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα δικτύωσης και διακίνησης 

διαδικτυακού περιεχοµένου (όπως HTML, XML, SOAP, Voice CXML, LDAP κλπ).  

A.3.3.2 Χρήση σύγχρονων/∆οκιµασµένων Τεχνολογιών  

Η υλοποίηση των υποσυστηµάτων και η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού θα πρέπει να 

βασιστούν σε σύγχρονες και δοκιµασµένες τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο, 

ανθεκτικότητα στο χρόνο, αξιοπιστία και επεκτασιµότητα.  

Η αρχιτεκτονική που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να 

διασφαλίζει υψηλή διαθεσιµότητα του συστήµατος και να υποστηρίζει σύγχρονες τεχνικές 

αξιοποίησης υλικού όπως Virtualization, Server & Storage consolidation. 

Το ΠΣ θα πρέπει να ενσωµατώνει τεχνολογίες νέφους και να µπορεί να εγκατασταθεί πλήρως σε 

ιδεατές µηχανές στο νέφος. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην Τεχνική του Προσφορά να παρουσιάσει 

αναλυτικά τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες. 

A.3.3.3 Υψηλή ∆ιαθεσιµότητα 

Σε ότι αφορά στη διασφάλιση της υψηλής διαθεσιµότητας (high availability) των υπηρεσιών του 

Συστήµατος, το προσφερόµενο λογισµικό των Database Servers, Application Servers και Web 

Servers αλλά και ο γενικότερος σχεδιασµός της λύσης,  πρέπει  να εξασφαλίζει δυνατότητες 

ανταπόκρισης σε υψηλό φορτίο και  επέκτασης σε µοντέλο ανάκαµψης από καταστροφές, να 

παρέχει δυνατότητες για την υλοποίηση αρχιτεκτονικής χωρίς µοναδικό σηµείο σφάλµατος (no 

single point of failure), να διασφαλίζει την προστασία και γρήγορη ανάκαµψη από ανθρώπινα 

λάθη, την υψηλή διαθεσιµότητα κατά τη διάρκεια διαδικασιών αναδιοργάνωσης, συντήρησης, 

λήψης αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και την διάθεση υπηρεσιών fail-over για τις εφαρµογές µε 

τρόπο διαφανή προς τους χρήστες. 

A.3.3.4 Τεχνικές Virtualization 

Η αρχιτεκτονική που θα προτείνει και θα περιγράψει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική του 

προσφορά θα πρέπει να προβλέπει την ενσωµάτωση ανάπτυξης υπηρεσιών µε τη στρατηγική 

χρήσης εικονικών µηχανών (virtualization). 
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A.3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, 

Εφαρµογών) 

Τα διάφορα υποσυστήµατα και οι εφαρµογές που συνιστούν τις βασικές λειτουργικές ενότητες 

του συνολικού συστήµατος της διαδικτυακής πύλης πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών 

του  ∆ήµου Αλεξάνδρειας, που περιγράφεται στο έργο, παρουσιάζονται παρακάτω: 

 .0.0.0  ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη 

Οι κυριότερες λειτουργίες και προδιαγραφές της διαδικτυακής πολιτισµικής πύλης θα πρέπει να 

είναι οι ακόλουθες: 

� Υποστήριξη περιεχοµένου σε δύο τουλάχιστον γλώσσες: Ελληνική και Αγγλική. 

� Πλήρη συµβατότητα µε τους κυριότερους πράκτορες περιήγησης (ΙΕ Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome, Safari, κλπ.) στον Παγκόσµιο Ιστό. 

� Εξασφάλιση της πρόσβασης από σταθµούς εργασίας ανεξαρτήτως λειτουργικού 

συστήµατος και λογισµικού περιήγησης (Web Browser). 

� ∆υνατότητα πλοήγησης µέσω υπολογιστών παλάµης (PDAs) και κινητά τηλέφωνα 

τελευταίας γενιάς (Smart Phones), τουλάχιστον για περιεχόµενο που η κωδικοποίησή 

του το επιτρέπει (π.χ. κείµενα, εικόνες, κλπ.). 

� Υποστήριξη ανοιχτών αρχιτεκτονικών και προτύπων για διασύνδεση, επικοινωνία και 

διαλειτουργικότητα:  

o ∆ιαλειτουργικότητα µε τρίτα συστήµατα µέσω υποστήριξη των πρωτοκόλλων 

SOAP, WSDL και UUDI. 

o Υποστήριξη πρωτοκόλλων τεχνολογίας TCP/IP σε επίπεδο δικτύου και εφαρµογής 

(IP v4, DNS, FTP, HTTP, SMTP/MIME, POP3, IMAP, LDAP v3). 

o ∆ιανοµή περιεχοµένου µέσω RSS.  

o ∆ιανοµή περιεχοµένου µέσω OAI-PMH. 

o Υποστήριξη πρωτοκόλλων CIDOC-CRM, MARC. 

� Υποστήριξη διαδεδοµένων αρχιτεκτονικών υλοποίησης εφαρµογών (J2EE ή ισοδύναµη). 

� Ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού, αναφορών, σχεδιασµού 

επιχειρησιακών διαδικασιών. 

� Συµβατότητα µε εφαρµογές διαχείρισης γραφείου που υποστηρίζουν τη µορφή Open 

Document Format (ODF) (MS Office, OpenOffice  ή ισοδύναµο). 

� ∆υνατότητα δηµιουργίας εγγραφών δεδοµένων σε µορφή αρχείου XML ή plain text για 

ενοποίηση µε εφαρµογές τρίτων. 

� Ενσωµάτωση και πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του πολιτιστικού περιεχοµένου, το 

οποίο ο δήµος θα εµπιστευτεί στον υποψήφιο ανάδοχο προς επεξεργασία και 
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ψηφιοποίηση του, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται λεπτοµερώς στην 

παρούσα διακήρυξη (Βλέπε υποπαράγραφο Α.3.4.1.1, παρακάτω). 

� Κεντρική καταχώρηση και διαχείριση της εισαγόµενης πληροφορίας στην Πύλη έτσι ώστε 

η ίδια πληροφορία να µην απαιτείται να επανεισαχθεί σε κανένα άλλο σηµείο. 

� ∆υνατότητα περιήγησης στο πολιτιστικό περιεχόµενο ανά ιστορική περίοδο (π.χ. αρχαίοι 

χρόνοι, Ρωµαϊκή-Βυζαντινή εποχή, νεότερα χρόνια, κλπ.) και ανά θεµατική ενότητα (π.χ. 

µνηµεία, παράδοση, λαογραφία, εκδηλώσεις, κλπ.). 

� ∆υνατότητα διαχείρισης του περιεχοµένου της πύλης, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

o ∆υνατότητα εισαγωγής κειµένου στις διάφορες ενότητες, αλλά και οποιασδήποτε 

µορφής αρχείου κειµένου (pdf, κλπ.), εικόνας (jpeg, gif, κλπ), ήχου (mp3, wma, 

κλπ.), βίντεο (mpeg4, avi, κλπ.), κλπ. 

o ∆υνατότητα αλλαγής /τροποποίησης του περιεχοµένου. 

o ∆υνατότητα διαγραφής περιεχοµένου. 

� ∆υνατότητα εισαγωγής σχολίων και βαθµολόγησης του πολιτιστικού περιεχοµένου. 

� Υποστήριξη συστήµατος ασφάλειας που θα λαµβάνει υπόψη οµάδες χρηστών µε 

διαφορετικά δικαιώµατα, όσον αφορά στη διαχείριση του περιεχοµένου (όπως αυτή 

περιγράφεται παραπάνω), στη συµπεριφορά τους κατά την πλοήγηση, αλλά και στη 

διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας της πύλης. Περισσότερες λεπτοµέρειες 

σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για το εν λόγω σύστηµα ασφάλειας µε τις οµάδες 

των χρηστών περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.10.1 της παρούσας διακήρυξης. 

� ∆υνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχοµένου που αφορούν σε νέα και 

ανακοινώσεις. Η διαχείριση των νέων/ανακοινώσεων θα γίνεται από ένα κεντρικό σηµείο 

µε δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των υπαρχόντων, ενώ θα 

υποστηρίζεται διάθεση αυτών µέσω τεχνολογίας RSS feed 2.0. 

� ∆ιαχείριση λογαριασµών χρηστών, ώστε ο επισκέπτης να µπορεί να εισέρχεται στο 

σύστηµα της διαδικτυακής πύλης και να ανεβάζει πολιτιστικό περιεχόµενο ή να σχολιάζει 

και να βαθµολογεί το ήδη υπάρχον περιεχόµενο, πιστοποιώντας την ταυτότητά του. 

� Υποστήριξη µηχανισµού ασφαλούς επικοινωνίας για τη διασφάλιση προσωπικών και 

λοιπών ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και δεδοµένων υψηλής διαβάθµισης ασφαλείας, 

µε βάση τους τρεις βασικούς πυλώνες: Μυστικότητα µηνυµάτων, Ακεραιότητα 

Μηνυµάτων, Αυθεντικοποίηση επικοινωνούντων µερών (Βλέπε παράγραφο Α.3.10.2). 

� Υποστήριξη µηχανισµού αναζήτησης περιεχοµένου µε τα εξής χαρακτηριστικά:  

o Απλή αναζήτηση µε βάση λέξεις ή φράσεις. 

o Κατά την αναζήτηση λέξεων θα αγνοούνται τονικά λάθη ή απουσία τονισµού και 

δε θα γίνεται διάκριση πεζών/κεφαλαίων. 

o Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης θα περιλαµβάνουν το πολιτιστικό περιεχόµενο 

της ∆ιαδικτυακής Πολιτισµικής Πύλης. 
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� Εκτύπωση σελίδας/κειµένου. Όταν τυπώνεται µία σελίδα, θα πρέπει να εκτυπώνονται 

µόνο το περιεχόµενο αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό Layout του ∆ιαδικτυακού 

Τόπου. 

� Πλήρη ενσωµάτωση και ολοκλήρωση της Εφαρµογής Πολυµεσικής Παρουσίασης (βλέπε 

παρ. Α.3.4.2), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και οµαλή επικοινωνία και συνεργασία µε 

αυτή, και ο επισκέπτης να απολαµβάνει τις υπηρεσίες της διαµέσου του Παγκοσµίου 

Ιστού. 

� ∆ιασύνδεση µε την Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές & Αθλητικές 

Εκδηλώσεις (βλέπε παρ. Α.3.4.3), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και οµαλή επικοινωνία 

και συνεργασία µε αυτή, και ο επισκέπτης να απολαµβάνει τις υπηρεσίες της διαµέσου 

του Παγκοσµίου Ιστού. 

� ∆ιασύνδεση µε την Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης (βλέπε 

παρ. Α.3.4.4), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και οµαλή επικοινωνία και συνεργασία µε 

αυτή, και ο επισκέπτης να απολαµβάνει τις υπηρεσίες της διαµέσου του Παγκοσµίου 

Ιστού. 

� ∆υνατότητα τροποποίησης εξέλιξης των Εφαρµογών µέσα από γραφικό περιβάλλον 

διαχείρισης – ανάπτυξης εφαρµογών. 

� Να επιτρέπεται στο ∆ήµο να παρέχει µέσα από γραφικά εργαλεία και µε ασφαλή τρόπο τη 

χρήση των Εφαρµογών µε τη µέθοδο Λογισµικό ως Υπηρεσία σε άλλους φορείς (π.χ. 

Πολιτιστικοί φορείς της περιοχής) µε πλήρη διαχείριση χαρακτηριστικών (π.χ. όριο 

χρηστών, διαθέσιµες εφαρµογές, όριο µεγέθους αποθετηρίου κλπ) και δικαιωµάτων 

(δικαίωµα πρόσβασης, δικαίωµα τροποποίησης εφαρµογών, δικαίωµα ανάπτυξης 

εφαρµογών). 

� Υποστήριξη προγραµµατιστικής διεπαφής εφαρµογών (Application Programming 

Interface, ΑΡΙ) και γενικότερα ενός τεκµηριωµένου µοντέλου αντικειµένων (Object 

Model ή Customization Workbench), ώστε να είναι δυνατή επέκταση των Εφαρµογών 

από προγραµµατιστές του Οργανισµού ή την Ανοιχτή Κοινότητα. 

� Η ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη και οι συνδεδεµένες σε/ ενσωµατωµένες µε αυτή 

Εφαρµογές να έχουν αναπτυχθεί κάτω από κοινή πλατφόρµα ανάπτυξης και διαχείρισης 

και να ενσωµατώνουν τεχνολογία νέφους. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές σχετικά µε τη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη περιγράφονται στον 

σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.2. 

 .0.0.0.0 Ψηφιοποιηµένο Πολιτιστικό Περιεχόµενο Πύλης 

Ανάµεσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η επεξεργασία και ψηφιοποίηση πολιτιστικού 

υλικού που θα του εµπιστευτεί ο ∆ήµος και η ενσωµάτωση του στη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική 

Πύλη, το οποίο θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 

κουλτούρας του δήµου, ώστε να αποτελέσει το βασικό πόλο έλξης διαδικτυακών επισκεπτών. 
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Οι ως άνω αναφερθείσες υποχρεώσεις του αναδόχου συνοψίζονται παρακάτω: 

� Μετάφραση περί των εκατό (100) σελίδων επιλεγµένου υλικού και ενσωµάτωσή τους στη 

∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη (βλέπε σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.2.1). 

� ∆ηµιουργία, ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση στη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη 

τουλάχιστον πενήντα (50) πανοραµικών φωτογραφιών σηµείων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος (βλέπε σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.2.2). 

� Ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση στη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη περί των επτακοσίων 

(700) φωτογραφιών πολιτιστικού περιεχοµένου (βλέπε σχετικό πίνακα συµµόρφωσης 

C.3.2.3). 

� Ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση στη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη περί των πενήντα (50) 

ωρών βίντεο πολιτιστικού περιεχοµένου (βλέπε σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.2.4). 

� Ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση στη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη περί των τριών 

χιλιάδων, πεντακοσίων (3500) σελίδων ιστορικού αρχείου (βλέπε σχετικό πίνακα 

συµµόρφωσης C.3.2.5). 

� Ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση στη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη είκοσι (20) 

λευκωµάτων (Βλέπε σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.2.6). 

� Ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση στη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη είκοσι (20) ιστορικών 

χαρτών (βλέπε σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.2.7). 

Η επιλογή και η έγκριση όλου του πολιτιστικού υλικού (δηλ. ιστορικό αρχείο και χάρτες, 

λευκώµατα, βίντεο από εκδηλώσεις, φωτογραφίες κλπ.), που θα αξιοποιηθεί και θα αναδειχθεί 

µε τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω, θα πραγµατοποιηθεί ύστερα από µελέτη του 

Αναδόχου που θα λάβει χώρα κατά τη φάση 1 του Έργου (βλέπε παρ. Α.3.13). 

Η ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη θα πρέπει να παρουσιάζει το παραπάνω περιεχόµενο 

οργανωµένο σε θεµατικές ενότητες και ανά ιστορική περίοδο. 

 .0.0.0 Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης 

Η Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης θα πρέπει να πρέπει να είναι πλήρως ενσωµατωµένη και 

ολοκληρωµένη µε τη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και οµαλή 

επικοινωνία και συνεργασία µε αυτή και ο χρήστης να µπορεί να απολαµβάνει το πολιτιστικό 

υλικό διαµέσου των προηγµένων τεχνολογιών αναπαράστασης, µε χρήση ενός σύγχρονου και 

κατάλληλα ρυθµισµένου προγράµµατος περιήγησης στον παγκόσµιο ιστό.  

Η Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης θα περιλαµβάνει όλες τις εξειδικευµένες και σύγχρονες 

τεχνολογίες απεικόνισης και αναπαράστασης των πολιτιστικών µνηµείων, χώρων και 

αντικειµένων. Για την κάλυψη των αναγκών της εν λόγω Εφαρµογής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει 

τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
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� Τη δηµιουργία πανοραµικού βίντεο (video) µήκους καταγραφής περίπου 5 χιλιοµέτρων 

και την ενσωµάτωση του στην Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης. Πιο συγκεκριµένα, 

το πανοραµικό βίντεο (video) θα πρέπει να προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα 

πλοήγησης στην εικόνα 360°x360° σε όλο το µήκος της καταγραφής και ταυτόχρονα να 

βλέπει τη θέση του σε ένα δυναµικό χάρτη. Οι σχετικές προδιαγραφές παρουσιάζονται 

λεπτοµερώς στον πίνακα συµµόρφωσης C.3.3.1. 

� Τη δηµιουργία πανοραµικών φωτογραφιών σε 5 σηµεία ενδιαφέροντος του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας, οι οποίες θα καλύπτουν 180°x90° του σηµείου όπου έχουν τραβηχτεί, και 

την ενσωµάτωση τους στην Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης. Πιο συγκεκριµένα, οι 

πανοραµικές φωτογραφίες 180°x90° θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης και να 

αφορούν σηµεία που προσφέρουν ευρύτερη οπτική επισκόπηση της περιοχής, µε 

δυνατότητα µεγέθυνσης (zoom) σε µακρινά σηµεία. Οι σχετικές προδιαγραφές 

παρουσιάζονται λεπτοµερώς στον πίνακα συµµόρφωσης C.3.3.2. 

� Τη δηµιουργία µιας εικονικής περιήγησης µε σφαιρικά πανοράµατα ανά 10 µέτρα, και την 

ενσωµάτωση της στην Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης. Πιο συγκεκριµένα, η 

εικονική περιήγηση θα πρέπει να περιλαµβάνει πολλά σφαιρικά πανοράµατα, τα οποία 

έχουν απόσταση µεταξύ τους 10 µέτρα µε δυνατότητα πλοήγησης 360°x360°. Η θέση 

του κάθε σφαιρικού πανοράµατος θα πρέπει να φαίνεται σε ένα δυναµικό χάρτη. Ο 

χρήστης θα έχει την δυνατότητα πατώντας σε κάποια άλλη θέση στον χάρτη να 

µεταπηδήσει στο αντίστοιχο σφαιρικό πανόραµα. Υπολογίζεται ότι θα δηµιουργηθούν 

περίπου 1.000 σφαιρικά πανοράµατα, τα οποία θα συνδεθούν στην εικονική περιήγηση. 

Οι σχετικές προδιαγραφές παρουσιάζονται λεπτοµερώς στον πίνακα συµµόρφωσης 

C.3.3.3. 

� Τη δηµιουργία, επεξεργασία, ψηφιοποίηση τουλάχιστον σαράντα (40) τρισδιάστατων 

(3D) αναπαραστάσεων επιλεγµένων ευρηµάτων/αντικειµένων και την ενσωµάτωση τους 

στην Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης. Πιο συγκεκριµένα, αυτές οι αναπαραστάσεις 

αφορούν επιλεγµένα αντικείµενα, τα οποία ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να τα 

περιστρέψει κατά 360°Χ360°. Οι σχετικές προδιαγραφές παρουσιάζονται λεπτοµερώς 

στον πίνακα συµµόρφωσης C.3.3.4. 

� Τη δηµιουργία, επεξεργασία, ψηφιοποίηση τουλάχιστον είκοσι-πέντε (25) εικονικών 

τρισδιάστατων (3D) αναπαραστάσεων επιλεγµένων ευρηµάτων/αντικειµένων και την 

ενσωµάτωση τους στην Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης. Πιο συγκεκριµένα, αυτές 

οι αναπαραστάσεις αφορούν επιλεγµένα αντικείµενα, των οποίων το µοντέλο θα 

δηµιουργηθεί βάσει σχεδιαγραµµάτων, τα οποία θα προµηθεύσει η Αναθέτουσα Αρχή. Οι 

σχετικές προδιαγραφές παρουσιάζονται λεπτοµερώς στον πίνακα συµµόρφωσης C.3.3.5. 

� Τη δηµιουργία, ψηφιοποίηση βίντεο συνολικής διάρκειας είκοσι-πέντε (25) λεπτών µε 

αφήγηση (Speakage), που να αφορά στην παράδοση (ήθη, έθιµα, χορούς, στολές, κλπ.) 
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και στην ιστορία του ∆ήµου, και την ενσωµάτωσή του στην Εφαρµογή Πολυµεσικής 

Παρουσίασης. Οι σχετικές προδιαγραφές παρουσιάζονται λεπτοµερώς στον πίνακα 

συµµόρφωσης C.3.3.6. 

Η επιλογή και η έγκριση όλου του πολιτιστικού υλικού (δηλ. αντικειµένων, διαδροµών, 

µνηµείων κλπ.), που θα αξιοποιηθεί και θα αναδειχθεί µε τους τρόπους που περιγράφονται 

παραπάνω, θα πραγµατοποιηθεί ύστερα από µελέτη του Αναδόχου που θα λάβει χώρα κατά τη 

φάση 1 του Έργου (βλέπε παρ. Α.3.13). 

 .0.0.0 Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές & 

Αθλητικές Εκδηλώσεις 

Οι κυριότερες λειτουργίες και προδιαγραφές της Εφαρµογής Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για 

Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες: 

� ∆υνατότητα διασύνδεσης (ή, ακόµα και πλήρη ενσωµάτωση και ολοκλήρωσή) µε τη 

∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη (βλέπε παρ. Α.3.4.1), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και 

οµαλή επικοινωνία και συνεργασία µε αυτή. 

� Ο κάθε ενδιαφερόµενος (δήµος, πολιτιστικοί φορείς, επισκέπτες) να απολαµβάνει 

διαδικτυακά τις υπηρεσίες της εφαρµογής διαµέσου του Παγκοσµίου Ιστού, µε χρήση του 

πράκτορα πλοήγησής του (Web Browser). 

� Εξασφάλιση της πρόσβασης από σταθµούς εργασίας ανεξαρτήτως λειτουργικού 

συστήµατος και λογισµικού περιήγησης (Web Browser). 

� Να δίνεται η δυνατότητα στο ∆ήµο και στους διάφορους πολιτιστικούς φορείς και 

παράγοντες να ενηµερώνουν και να διαχειρίζονται πλήρως την εφαρµογή, στο βαθµό 

που αφορά στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν στην 

επικράτεια του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

� Ο επισκέπτης να µπορεί να επιλέγει από µια λίστα διαθέσιµων/προσεχών αθλητικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων την εκδήλωση για την οποία επιθυµεί να κάνει κράτηση 

εισιτηρίου/ων. 

� Όσον αφορά στην κράτηση εισιτηρίων, να ισχύουν τα ακόλουθα: 

o Υποχρεωτικά Στοιχεία για την Κράτηση Εισιτηρίου: 

� Στοιχεία Ταυτοποίησης/Ταυτότητος Αιτούντος: 

- Ονοµατεπώνυµο. 

- Αριθµός ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητος. 

- ∆ιεύθυνση Κατοικίας (για αποστολή µέσω ταχυµεταφορικής 

(courier)). 

- Απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας: 
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• Άµεση Τηλεφωνική Επικοινωνία (Σταθερό ή Κινητό 

Τηλέφωνο). 

• Επικοινωνία µέσω ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 

(Email). 

� Αριθµός Εισιτηρίων προς κράτηση. 

� Μέθοδος Παράδοσης (και Πληρωµής, εφόσον απαιτείται από τη φύση της 

εκδήλωσης): 

- Παράδοση κατ’οίκον µε ταχυµεταφορά (και αντικαταβολή ή 

τουλάχιστον πληρωµή του αντιτίµου που αφορά στην 

ταχυµεταφορική). 

- Παράδοση (και πληρωµή) στο σηµείο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 

o Να διασφαλίζεται η ασφαλής επικοινωνία στη µεταφορά προσωπικών και λοιπών 

ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και δεδοµένων υψηλής διαβάθµισης ασφαλείας, 

µε βάση τους τρεις βασικούς πυλώνες: Μυστικότητα, Ακεραιότητα και 

Αυθεντικοποίηση (βλέπε παράγραφο Α.3.10.2). 

o Ο κάθε επισκέπτης να µπορεί να κάνει κράτηση για συγκεκριµένο αριθµό 

εισιτηρίων, που θα καθορίζεται από τον φορέα διεξαγωγής της εκδήλωσης. 

∆ηλαδή, να υπάρχει δυνατότητα επιβολής µέγιστου αριθµού εισιτηρίων προς 

κράτηση ανά χρήστη. 

o Η εφαρµογή να αποστέλλει αυτοµατοποιηµένο µήνυµα στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του/ης αιτούντος/ούσας, επιβεβαιώνοντας τα 

στοιχεία της κράτησης και ενηµερώνοντάς τον/ην για ενδεχόµενη περαιτέρω 

επικοινωνία µέσω του τηλεφώνου που έδωσε αυτός/ή (για διευθέτηση των 

όποιων εκκρεµοτήτων). 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές σχετικά µε την Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για 

Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις περιγράφονται στον σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.4. 

 .0.0.0 Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής 

Βιβλιοθήκης 

Η Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης προϋποθέτει ότι ο 

ενδιαφερόµενος για κράτηση/δέσµευση κάποιου βιβλίου προς δανεισµό είναι εγγεγραµµένο 

µέλος της βιβλιοθήκης, δηλαδή διαθέτει κάρτα µέλους. 

Οι κυριότερες λειτουργίες και προδιαγραφές της εν λόγω εφαρµογής θα πρέπει να είναι οι 

ακόλουθες: 
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� ∆υνατότητα διασύνδεσης (ή, ακόµα και πλήρη ενσωµάτωση και ολοκλήρωσή) µε τη 

∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη (βλέπε παρ. Α.3.4.1), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και 

οµαλή επικοινωνία και συνεργασία µε αυτή. 

� Ο κάθε ενδιαφερόµενος να απολαµβάνει διαδικτυακά τις υπηρεσίες της Εφαρµογής 

διαµέσου του Παγκοσµίου Ιστού, µε χρήση του πράκτορα πλοήγησής του (Web 

Browser). 

� Εξασφάλιση της πρόσβασης από σταθµούς εργασίας ανεξαρτήτως λειτουργικού 

συστήµατος και λογισµικού περιήγησης (Web Browser). 

� ∆υνατότητα διασύνδεσης, επικοινωνίας και πλήρους και οµαλούς συνεργασίας µε 

σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (Σ∆Β∆). Εναλλακτικά, θα πρέπει να 

παρέχεται τουλάχιστον η δυνατότητα διασύνδεσης, επικοινωνίας και πλήρους και 

οµαλούς συνεργασίας µε το υπάρχον σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων που 

διαθέτει η δανειστική βιβλιοθήκη του ∆ήµου Αλεξάνδρειας (δηλ., το Σ∆Β∆ που 

υποστηρίζει το ΑΒΕΚΤ 4.0), εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά (από πλευράς διαθέσιµου 

υλικού και λογισµικού) υλοποιήσιµο. 

� Ο κάθε επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να: 

o Αναζητεί βιβλία βάσει (τουλάχιστον): 

� του τίτλου, 

� του συγγραφέα, 

� του κωδικού ISBN. 

o Αντλεί βασικές πληροφορίες για το κάθε βιβλίο. Συγκεκριµένα: Τίτλος, 

Συγγραφέας, Κωδικός ISBN, Εξώφυλλο, Εσώφυλλο, Περιγραφή, ∆ιαθεσιµότητα 

(δηλαδή, ∆ανεισµένο, ∆εσµευµένο προς δανεισµό, ∆ιαθέσιµο, Απαγόρευση 

∆ανεισµού). 

o Επιλέγει βιβλία προς κράτηση/δέσµευση µε σκοπό το δανεισµό. 

� Όσον αφορά στην κράτηση/δέσµευση βιβλίων προς δανεισµό, να ισχύουν τα ακόλουθα: 

o Η κράτηση επιτρέπεται µόνο για µέλη της δανειστικής βιβλιοθήκης. 

o Υπάρχει µέγιστος αριθµός βιβλίων που µπορεί να δεσµευτεί προς δανεισµό από 

κάθε µέλος, ο οποίος καθορίζεται από το διαχειριστή της εφαρµογής. 

o Υποχρεωτικά Στοιχεία για την κράτηση/δέσµευση βιβλίου προς δανεισµό: 

� Στοιχεία Ταυτοποίησης/Ταυτότητος Αιτούντος/ούσης: 

- Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου. 

- Κωδικός Μέλους. 

� Στοιχεία Επικοινωνίας: 

- Άµεση Τηλεφωνική Επικοινωνία (Σταθερό ή Κινητό Τηλέφωνο). 

- Επικοινωνία µέσω ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 

(Email). 
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� Στοιχεία Βιβλίου (Κωδικός ISBN, Τίτλος, Συγγραφέας). 

o Να διασφαλίζεται η ασφαλής επικοινωνία στη µεταφορά των προσωπικών και 

λοιπών ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και δεδοµένων υψηλής διαβάθµισης 

ασφαλείας, µε βάση τους τρεις βασικούς πυλώνες: Μυστικότητα, Ακεραιότητα και 

Αυθεντικοποίηση (Βλέπε παράγραφο Α.3.10.2). 

o Η Εφαρµογή να αποστέλλει αυτοµατοποιηµένο µήνυµα στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του/ης αιτούντος/ούσας, επιβεβαιώνοντας τα 

στοιχεία της κράτησης και ενηµερώνοντάς τον/ην για ενδεχόµενη περαιτέρω 

επικοινωνία µέσω του τηλεφώνου που έδωσε αυτός/ή (για διευθέτηση των 

όποιων εκκρεµοτήτων). 

Κάποια επιπρόσθετα και επιθυµητά στοιχεία προδιαγραφών που θα ήταν καλό και πάνω από όλα 

επιθυµητό να πληροί η Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης είναι τα 

ακόλουθα: 

o ∆υνατότητα διασύνδεσης, επικοινωνίας και πλήρους και οµαλούς συνεργασίας µε 

το υπάρχον σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων που διαθέτει η δανειστική 

βιβλιοθήκη του ∆ήµου Αλεξάνδρειας (δηλ., το Σ∆Β∆ που υποστηρίζει το ΑΒΕΚΤ 

4.0), εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά (από πλευράς διαθέσιµου υλικού και 

λογισµικού υλοποιήσιµο). 

o ∆υνατότητα πλήρους διαχείρισης (Εισαγωγή/ Τροποποίηση/ ∆ιαγραφή στοιχείων) 

της βάσης δεδοµένων της δανειστικής βιβλιοθήκης, από τους διαχειριστές ή/και 

λοιπά αναγνωρισµένα στελέχη του ∆ήµου ή/και της βιβλιοθήκης. 

o ∆υνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων και λοιπών 

συνηµµένων δικαιολογητικών για την εγγραφή µελών στη δανειστική βιβλιοθήκη. 

o ∆υνατότητα διαχείρισης µελών δανειστικής βιβλιοθήκης (δηλ., Εισαγωγή/ 

Τροποποίηση/ ∆ιαγραφή στοιχείων µελών, επόπτευση στατιστικών στοιχείων ανά 

µέλος – π.χ. βιβλία που έχει δανειστεί, κλπ.), από τους διαχειριστές ή/και λοιπά 

αναγνωρισµένα στελέχη του ∆ήµου ή/και της βιβλιοθήκης. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εφαρµογής Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να ψηφιοποιήσει ενδεικτικό περιεχόµενο πέντε (5) σελίδων – µεταξύ 

των οποίων το εξώφυλλο και το εσώφυλλο – τριακοσίων (300) βιβλίων για την εισαγωγή του 

στη βάση δεδοµένων που θα αξιοποιηθεί. Τα βιβλία ή άλλα έντυπα τεκµήρια τοπικής ιστορίας 

για τα οποία θα πραγµατοποιηθεί η ψηφιοποίηση θα αποφασιστούν και θα εγκριθούν από το 

∆ήµο κατά τη διάρκεια της µελέτης που θα λάβει χώρα στη φάση 1 του Έργου (βλέπε παρ. 

Α.3.13). 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές σχετικά µε την Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής 

Βιβλιοθήκης περιγράφονται στον σχετικό πίνακα συµµόρφωσης C.3.5. 
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A.3.4.5 Εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων 

Αναφέρεται στα κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς (smartphones). Η Εφαρµογή θα πρέπει να 

είναι συµβατή µε κινητά που έχουν λειτουργικό σύστηµα τουλάχιστον android και iOS, ώστε να 

καλυφθεί το µεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 95%) της αγοράς των εν λόγω συσκευών. Σκοπός 

της Εφαρµογής Κινητών Τηλεφώνων είναι η εξυπηρέτηση και η πληροφόρηση των επισκεπτών 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Η δοµή της Εφαρµογής έχει 

τουριστικό και χρηστικό προσανατολισµό. Ο χρήστης µέσω αυτής της Εφαρµογής θα µπορεί να 

εντοπίσει µια σειρά από σηµεία ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες πρέπει να περιλαµβάνουν (κατ’ 

ελάχιστον). 

� Αξιοθέατα (θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα αξιοθέατα που αναφέρονται στο 

παρόν τεύχος προκήρυξης), 

� Σηµεία Εστίασης και 

� Σηµεία ∆ιαµονής. 

Οι τελικές κατηγορίες θα προκύψουν ύστερα από συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Η 

Εφαρµογή θα πρέπει να περιλαµβάνει οδηγίες διαδροµής προς τα σηµεία ενδιαφέροντος από την 

τρέχουσα θέση του χρήστη. Η Εφαρµογή θα φιλοξενηθεί σε εξωτερικό διακοµιστή, µε κριτήριο 

επιλογής την ικανότητα του να διαχειριστεί το συγκεκριµένο υποσύστηµα και τις τεχνικές του 

απαιτήσεις. 

Η Εφαρµογή αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται από βάση δεδοµένων που θα είναι εγκατεστηµένη 

σε εξυπηρετητή φιλοξενίας που θα επιλέξει ο Ανάδοχος. Το λογισµικό που θα τρέχει στα κινητά 

τηλέφωνα θα προσφέρεται δωρεάν στους χρήστες είτε ως υπηρεσία e-service από κάποιο 

δικτυακό τόπο είτε από το προτεινόµενο σύστηµα διαδικτυακής πύλης του ∆ήµου.  

Κατά τη φάση 1 του Έργου (βλέπε παρ. Α.3.13) όπου θα γίνει η µελέτη ανάδειξης του 

πολιτιστικού υλικού, θα επιλεχθούν και θα εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή οι τελικές 

κατηγορίες, τα επιµέρους σηµεία ενδιαφέροντος και οι σχετικές πληροφορίες ενηµέρωσης του 

κοινού που θα εισαχθούν στη βάση δεδοµένων της Εφαρµογής Κινητών Τηλεφώνων από τον 

Ανάδοχο. Μετά το πέρας του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή (∆ήµος Αλεξάνδρειας) θα έχει τη 

δυνατότητα να ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων της Εφαρµογής µε νέα στοιχεία. 

Οι λεπτοµερείς προδιαγραφές της Εφαρµογής Κινητών Τηλεφώνων περιγράφονται στον πίνακα 

συµµόρφωσης C.3.6. 

 .0.0 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

Το σύνολο των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα βασικά 

χαρακτηριστικά: 
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� Οι λειτουργίες που θα αναπτυχθούν να είναι συµβατές µε αναγνωρισµένα διεθνή 

πρότυπα 

� Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση να χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες εφαρµογών 

διαδικτύου και διεθνώς αναγνωρισµένες µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού και 

διασφάλισης ποιότητας. 

� Η ανάπτυξη του λογισµικού αλλά και η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού (hardware) 

να γίνει µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδοµένων.  

� Για λόγους ευχρηστίας θα πρέπει να διασφαλίζεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό η 

πρόσβαση του χρήστη στις λειτουργίες και τις επιλογές των εφαρµογών τόσο µε τη 

χρήση mouse όσο και µε τη χρήση του πληκτρολογίου µε τη µορφή των shortcut keys. 

� Να παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής και αρχεία βοήθειας (on-line help) στην 

ελληνική γλώσσα, ώστε να καλύπτονται όλες οι λειτουργίες και διεργασίες τόσο της 

εφαρµογής όσο και της πλατφόρµας διαχείρισης, ανάπτυξης και τροποποίησης. 

� Σε όλες τις εφαρµογές να υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα (στα µηνύµατα, τις επιλογές 

των µενού, κ.ο.κ.), µε την ελληνική γλώσσα να είναι η προεπιλεγµένη. 

� Η πλατφόρµα ανάπτυξης και λειτουργίας θα είναι ενιαία για όλα τα υποσυστήµατα (πλήν 

των δορυφορικών εφαρµογών για κινητά) και πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισµένη 

ως πλατφόρµα ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρµογών νέφους (να υπάρχει µία 

τουλάχιστον διεθνής αναφορά). 

Οι εφαρµογές των πέντε υποσυστηµάτων – δηλ. η ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη, η Εφαρµογή 

Πολυµεσικής Παρουσίασης, η Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές & Αθλητικές 

Εκδηλώσεις, η Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης και η Εφαρµογή 

Κινητών Τηλεφώνων – που αποτελούν τη ∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας θα φιλοξενηθούν σε Data Center (που θα προσφέρει ο 

Ανάδοχος) για λόγους µείωσης του κόστους και διατήρησης της παρεχόµενης Ποιότητας 

Υπηρεσίας (Quality of Service, QoS) σε υψηλά επίπεδα, χωρίς την ανάγκη επιπλέον 

υποστηρικτικού προσωπικού από πλευράς του φορέα, εκτός των διαχειριστών. Η φιλοξενία 

δηλαδή θα γίνει σε αυτό-διαχειριζόµενη υπολογιστική υποδοµή τύπου "Cloud", η οποία 

προσφέρει εικονικές µηχανές (Infrastructure As A Service). Η επιλογή αυτή έγινε, ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το κόστος για το φορέα µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης που θα προσφέρει 

ο Ανάδοχος. 

Το συνολικό σύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα άµεσης και εύκολης µετεγκατάστασης σε 

οποιοδήποτε άλλο Data Center επιλέξει ο φορέας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την απαραίτητη υπολογιστική, δικτυακή και 

τηλεπικοινωνιακή υποδοµή, ώστε να στεγαστεί µε ασφάλεια (απαραίτητη η ύπαρξη firewall) και 

υψηλή αξιοπιστία το σύνολο του συστήµατος, µε τα παραπάνω πέντε βασικά υποσυστήµατα 

(όπως αναλύθηκαν στις παραγράφους Α.3.4.1 – Α.3.4.5) και τα επιµέρους συστατικά στοιχεία 
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(δηλ., ψηφιοποιηµένο πολιτιστικό υλικό). Τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας φιλοξενίας του συστήµατος θα είναι: 

� Υψηλή διαθεσιµότητα της τάξης του 99,999% µε κάλυψη µέσω SLA. 

� Απουσία Single Points of failure στην υποδοµή. 

� Εξυπηρέτηση µε πολλαπλούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 

� 24Χ7 Τεχνική Υποστήριξη. 

Η διαδικτυακή πύλη πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας θα 

πρέπει να είναι συµβατή µε τα πρότυπα του W3C για προσβασιµότητα µέσω του Παγκοσµίου 

Ιστού (web accessibility) και σε επίπεδο τουλάχιστον ΑΑ. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά 

του την υποδοµή που θα αξιοποιήσει για να στεγάσει και να λειτουργήσει το σύστηµα 

της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας. 

 .0.0 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού 

Το έργο δεν περιλαµβάνει την προµήθεια κάποιου εξειδικευµένου εξοπλισµού. Ο ανάδοχος 

οφείλει να εξασφαλίσει όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό για την υποστήριξη του έργου µε τη 

µορφή IaaS (Infrastructure as a Service), όπου θα φιλοξενηθεί το σύστηµα της ∆ιαδικτυακής 

Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας (Βλέπε παράγραφο 

Α.3.5). 

 .0.0 ∆ιαλειτουργικότητα & ∆ιασυνδεσιµότητα 

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόµενου συστήµατος για τη µεταφορά 

και χρησιµοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – µε άλλα 

πληροφοριακά συστήµατα. Συγκεκριµένα αφορά σε: 

� Μια σαφώς προσδιορισµένη και καθορισµένη µορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα 

δόµησης της πληροφορίας / δεδοµένων και της µετά-πληροφορίας / δεδοµένων). 

� Ένα σαφώς προσδιορισµένο και καθορισµένο τρόπο για την ανταλλαγή των 

πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα µε τα οποία µεταφέρεται η 

πληροφορία µε την µορφή που καθορίζεται στο προηγούµενο σηµείο). 

� Ένα σαφώς προσδιορισµένο και καθορισµένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες 

και στα δεδοµένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας). 
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� Ένα σαφώς προσδιορισµένο και καθορισµένο τρόπο για την αναζήτηση των 

πληροφοριών και των δεδοµένων (τεχνολογίες µεταδεδοµένων, καταλόγου ή άλλες που 

χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των διαλειτουργικών 

υπηρεσιών). 

Όσον αφορά στη διασυνδεσιµότητα στο πλαίσιο του έργου, αυτή ορίζεται ως εξής: 

� ∆ιασυνδεσιµότητα των εφαρµογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο. 

� ∆ιασυνδεσιµότητα µε την υφιστάµενη υποδοµή εφαρµογών και βάσεων δεδοµένων. 

 

Σε γενικές γραµµές, ο σχεδιασµός και η υλοποίησή του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης θα 

βασιστούν στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα 

σχετικά Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας (e-gif). Επιπλέον, δεδοµένου ότι βασικό χαρακτηριστικό 

συστηµάτων αυτού του τύπου είναι η διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή 

δεδοµένων σε τρίτες εφαρµογές, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ευρέως διαδεδοµένα πρότυπα 

για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, οι τεχνολογίες που θα 

χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και επεκτασιµότητα. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση προτύπου ανταλλαγής δεδοµένων XML στην ανταλλαγή 

δεδοµένων µε τα υπόλοιπα συστήµατα του Φορέα, αλλά και τρίτα εξωτερικά συστήµατα. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την υλοποίηση των παραπάνω γενικών αρχών 

διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιµότητας. 

 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στην οριζόντια διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιµότητα του 

συστήµατος, αυτή συνοψίζεται στα εξής σηµεία: 

� Ενσωµάτωση και ολοκλήρωση της Εφαρµογής Πολυµεσικής Παρουσίασης µε τη 

∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη, ώστε να αποκοµιστούν τα µέγιστα δυνατά οφέλη από την 

συνεργασία και επικοινωνία τους. 

� Πλήρη Ενσωµάτωση/Ολοκλήρωση ή κατ’ελάχιστον διασυνδεσιµότητα µεταξύ του της 

Εφαρµογής Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Αθλητικές & Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και της 

∆ιαδικτυακής Πολιτισµικής Πύλης. Σκοπός είναι τα δύο υποσυστήµατα να συνεργάζονται 

στενά και χωρίς προβλήµατα στην πλήρη και ολοκληρωµένη ενηµέρωση και 

εξυπηρέτηση του επισκέπτη – π.χ. ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνεται 

για τον πολιτιστικό χώρο (ή ακόµα και κάποια αντικείµενα/ευρήµατα που βρίσκονται σε 

αυτόν) όπου πραγµατοποιείται η εκδήλωση για την οποία επιθυµεί να κλείσει θέση. 

� Πλήρη Ενσωµάτωση/Ολοκλήρωση ή κατ’ελάχιστον διασυνδεσιµότητα µεταξύ της 

Εφαρµογής Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης και της ∆ιαδικτυακής 
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Πολιτισµικής Πύλης. Και στην περίπτωση αυτή, ο απώτερος στόχος είναι η άνευ 

προβληµάτων πληρότητα στην εξυπηρέτηση του επισκέπτη. 

Κάποια βασικά στοιχεία κάθετης διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιµότητας του συστήµατος της 

∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών µε τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας είναι τα εξής: 

� ∆ιασύνδεση και πλήρη και οµαλή επικοινωνία µε τον υπάρχοντα δικτυακό τόπο του 

∆ήµου (δηλ., http://www.alexandria.gr/) ή άλλον κατάλληλο που θα υποδείξει η 

Αναθέτουσα Αρχή. 

� Επιθυµητή είναι η πλήρης κα οµαλή επικοινωνία και συνεργασία της Εφαρµογής 

Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης µε το υπάρχον σύστηµα διαχείρισης 

βάσης δεδοµένων της δανειστικής βιβλιοθήκης του ∆ήµου (δηλ., το Σ∆Β∆ που 

υποστηρίζει το ΑΒΕΚΤ 4.0), εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά (από πλευράς διαθέσιµου 

υλικού και λογισµικού) υλοποιήσιµο. 

Όσον αφορά στην εξωτερική διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιµότητα του συστήµατος, αυτή 

αφορά στα εξής σηµεία: 

� ∆υνατότητα για µελλοντική διασύνδεση του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης µε 

άλλα αντίστοιχα ή παρόµοιου χαρακτήρα συστήµατα (π.χ. δικτυακός τόπος ΕΟΤ: 

http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/). 

� ∆υνατότητα συµµετοχής σε ροές δεδοµένων (Web Syndications / Feeds), µε σκοπό την 

παροχή πληροφοριών και ενηµερώσεων για τις αλλαγές στο πολιτιστικό περιεχόµενο, 

µέσω άλλων δικτυακών τόπων, µε χρήση συναφών τεχνολογιών RSS 

Aggregators/readers. 

� ∆υνατότητα υποστήριξης ροών δεδοµένων (RSS Aggregators/readers), ώστε να 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι πληροφορίες/ενηµερώσεις από άλλους/ες αντίστοιχους/ες 

δικτυακούς/ές τόπους/πύλες. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην Τεχνική του Προσφορά να περιγράψει 

αναλυτικά τους τρόπους και τις τεχνολογίες που προτίθεται να χρησιµοποιήσει για την 

επίτευξη του µέγιστου βαθµού οριζόντιας, κάθετης και εξωτερικής 

διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιµότητας του προτεινόµενου συστήµατος. 

 .0.0 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Υπηρεσία 
Τρόποι 

Αλληλεπίδρασης 
Τερµατικό Πρόσβασης 
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Web Browser PC / Laptop 

RSS Reader PC / Laptop 

Υπηρεσία πληροφόρησης 

ιστορικού / πολιτιστικού / 

λαογραφικού πολυµεσικού 

περιεχοµένου Εφαρµογή Κινητών 

Τηλεφώνων 
Smartphones / Tablets 

Web Browser PC / Laptop  Υπηρεσία ηλεκτρονικής 

κράτησης εισιτηρίων 

πολιτιστικών/αθλητικών 

εκδηλώσεων 
Email 

PC / Laptop / 

Smartphones / Tablets 

Web Browser PC / Laptop 
Υπηρεσία ευρετηρίασης 

δηµοτικής βιβλιοθήκης 
Email 

PC / Laptop / 

Smartphones / Tablets 

 .0.0 Ανοιχτά Πρότυπα 

Στο προτεινόµενο Σύστηµα ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του 

∆ήµου Αλεξάνδρειας κεντρικό ρόλο παίζει η επικοινωνία του µε τρίτα συστήµατα, µέσω web 

services. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το σύνολο των δεδοµένων που θα τηρούνται από 

το σύστηµα θα υποστηρίζουν ανοιχτά, δηµόσια πρότυπα. Το ίδιο ισχύει και για τις επικοινωνίες 

µέσω web services. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει µερικά από τα πρότυπα αυτά. 

 

XML Επικοινωνία µε τρίτα συστήµατα  

CIDOC-CRM ∆ιάθεση πολιτιστικής πληροφορίας σε ευρωπαϊκά 
συστήµατα (Europeana) 

KML Open 
Standard 

∆ιάθεση πληροφορίας µέσα από το Google Maps 

DAE Τρισδιάστατες απεικονίσεις κτιρίων για το Google Earth 

W3C Web Service 
Standards 

Επικοινωνία µε τρίτα συστήµατα  

JSON & REST Επικοινωνία µε τρίτα συστήµατα (λ.χ. Panoramio) 

OAI - PMH Επικοινωνία µε αποθετήριο πολιτιστικού αποθέµατος ΕΚΤ 

 
Με βάση τα παραπάνω, η φυσική και λογική αρχιτεκτονική των εφαρµογών θα έχουν ως βασικό 

άξονα τη δηµιουργία ενός ενιαίου και πολυεπίπεδου συστήµατος το οποίο ενσωµατώνει 

τεχνολογίες διαδικτύου καθώς και διεθνώς αναγνωρισµένα και γενικής αποδοχής πρότυπα. 

Ειδικότερα θα ακολουθηθούν οι εξής βασικές πρακτικές: 
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� Αρχιτεκτονική Εφαρµογών: 

o Αρθρωτή ανάπτυξη εφαρµογών. 

o Υλοποίηση συστήµατος βασισµένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-

tier architecture), η οποία περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο, το επίπεδο των πελατών 

(client tier), το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier) 

και το επίπεδο των δεδοµένων (data tier). 

o Υποστήριξη και συµβατότητα µε πολλαπλά λειτουργικά συστήµατα όπως 

Windows, Unix, Linux. 

o Εγκατάσταση σε ανοιχτού κώδικα (open source) διακοµιστές εφαρµογών, όπως 

Apache Tomcat, Jboss. 

o Επεκτασιµότητα και υποστήριξη µέσω των Web Services.  

o Database agnostic πρόσβαση στα δεδοµένα.  

o Υποστήριξη single sign-on πρόσβασης. 

� Πρότυπα λειτουργίας  & συµβατότητα µε διεθνή πρότυπα. 

o Χρήση διεθνών και εµπορικώς αποδεκτών προτύπων, όπως για παράδειγµα οι 

∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) για την τυποποιηµένη επικοινωνία µεταξύ 

των υπολογιστικών συστηµάτων. 

o AJAX και JSON. 

o Ανοικτή πλατφόρµα µε υποστήριξη για XML, XSL, REST, RMI, WebDAV. 

o OpenSearch specification. 

o Portlet Specification JSR-168. 

o  Web Services for Remote Portlets 1.0 (WSRP). 

� ∆υνατότητες επέκτασης – ∆ιασφάλιση επένδυσης. 

Θα ακολουθείται  χρήση ανοικτής βαθµιδωτής πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής κατά την ανάπτυξη 

των εφαρµογών ώστε να υπάρχει  δυνατότητα εύκολης προσθήκης νέων εφαρµογών και 

προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του οργανισµού. Επιπλέον,  η χρήση διεθνών 

προτύπων ανάπτυξης θα παρέχει ανεξαρτησία από τον προµηθευτή και άρα υψηλό βαθµό 

διασφάλισης της επένδυσης. 

Επίσης θα δοθεί έµφαση στη δυνατότητα που παρέχει το προτεινόµενο σύστηµα για την 

τροποποίηση – επέκταση των εφαρµογών και τη δηµιουργία νέων εφαρµογών για την κάλυψη 

µελλοντικών αναγκών. Παράδειγµα να µπορούν καταρτισµένοι  χρήστες – διαχειριστές της 

Αναθέτουσας αρχής να: 

� Κάνουν χρήση των προγραµµατιστικών εργαλείων ανάπτυξης για να τροποποιούν και 

επεκτείνουν  το λογισµικό (δηµιουργία νέων οθονών, φορµών, λειτουργικότητας, νέων 

προτύπων εγγράφων). 
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� Χρησιµοποιούν διεπαφές ανάπτυξης (API) ώστε να τροποποιούν ή να δηµιουργούν νέες 

εφαρµογές.  

� Να κάνουν χρήση εργαλείων διαχείρισης της βάσης δεδοµένων ώστε να κάνουν τις 

απαιτούµενες αλλαγές στη βάση δεδοµένων. 

� Να παρέχουν χρήση του λογισµικού ως υπηρεσία σε τρίτους όπως π.χ. πολιτιστικοί 

φορείς της περιοχής, ελέγχοντας όλες τις παραµέτρους χρήσης (µέγιστος αριθµός 

χρηστών φορέα, µέγιστο µέγεθος αποθετηρίου ψηφιακών εγγράφων και τεκµηρίων, 

διαθέσιµες εφαρµογές, επίπεδο παρέµβασης στην τροποποίηση εφαρµογών από το 

φορέα κλπ). 

 .0.0.0 Ανοιχτά δεδοµένα 

Ένα σηµαντικό κοµµάτι του προτεινόµενου έργου, όπως φαίνεται µέσα από την παρούσα 

διακήρυξη, αφορά σε ενέργειες ψηφιοποίησης δεδοµένων που σχετίζονται µε το πολιτιστικό 

περιεχόµενο, το οποίο θα αναδεικνύεται µέσω του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης του 

∆ήµου Αλεξάνδρειας. ∆εδοµένου ότι ο αυτοσκοπός της Πύλης είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς του ∆ήµου, όλα τα δεδοµένα που παραπέµπουν σε πολιτιστικό περιεχόµενο και 

υλικό θα πρέπει να είναι ανοικτού και ελεύθερου χαρακτήρα, ώστε να επιτυγχάνεται αυτός. 

Όσον αφορά στα ανοιχτά-ελεύθερα δεδοµένα (δηλ., πολιτιστικό υλικό, ενηµέρωση κοινού 

σχετικά µε πολιτιστικές εκδηλώσεις, πληροφορίες σχετικά µε βιβλία δανειστικής βιβλιοθήκης, 

κοκ.), θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά από όλους τους πολίτες, ακολουθώντας 

προδιαγραφές ανοικτών προτύπων, όσον αφορά στην κωδικοποίηση και παρουσίασή τους. Για 

την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης, θεωρείται αναγκαία η παροχή αντίστοιχης 

αδειοδότησης του τελικού προϊόντος (λογισµικού), δηλαδή θα πρέπει να παρέχονται άδειες που 

επιτρέπουν την ανοιχτή πρόσβαση (π.χ. GPL, LGPL, MIT, κοκ.). 

Από την άλλη πλευρά, ένα µέρος των δεδοµένων (π.χ. στοιχεία ταυτότητας και κωδικοί χρήστη, 

προκειµένου να κλειστεί κάποιο εισιτήριο ή να δεσµευτεί κάποιο βιβλίο) είναι αυστηρά 

προσωπικό. Βάσει του Ν.2472/1997, στα προσωπικά δεδοµένα θα πρέπει να έχει πρόσβαση 

µόνο ο δικαιούχος/κάτοχος των δεδοµένων, αλλά και οι αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς (δηλ., οι 

πιστοποιηµένοι διαχειριστές του συστήµατος που αποτελούν στελέχη του ∆ήµου Αλεξάνδρειας). 

Όσον αφορά στα ευαίσθητα δεδοµένα κλειστού-προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα µέτρα που διασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα τους και τη διάθεσή τους 

µόνο στους αρµόδιους/δικαιούχους, όπως: 

� Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού που να είναι σε θέση να ελέγξει την πρόσβαση και να 

διαχειριστεί τη διάθεση των δεδοµένων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη οµάδες χρηστών 

διαφορετικής διαβάθµισης ως προς την ασφάλεια και τα δικαιώµατα των χρηστών επί 
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των εν λόγω δεδοµένων, π.χ. σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδοµένων 

(RDBMS). 

� Αποθήκευση αυτών των ευαίσθητων δεδοµένων κάτω από υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα µέτρα: 

o Αξιοποίηση τεχνολογίας αποθήκευσης τύπου RAID. 

o Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Back-Up). 

o Λειτουργία εναλλακτικής-δευτερεύουσας υποδοµής για την ανάκαµψη από πιθανή 

αποτυχία/αστοχία/καταστροφή της πρωτευούσης υποδοµής (Disaster Recovery 

Site/Portal). 

� Προστασία στη µετάδοση/µεταφορά αυτών των ευαίσθητων δεδοµένων, µέσω καναλιών 

ασφαλούς επικοινωνίας µε βάση το τρεις πυλώνες: Μυστικότητα, Ακεραιότητα, 

Αυθεντικοποίηση (Βλέπε παράγραφο Α.3.10.2, παρακάτω). 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην Τεχνική του Προσφορά να επισηµάνει και 

να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο θα διασφαλίσει την ελεύθερη 

διακίνηση των ανοιχτών δεδοµένων (δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα ανοιχτά πρότυπα 

που προτίθεται να αξιοποιήσει προς επίτευξη αυτού του στόχου), καθώς και τις 

τεχνολογίες που θα χρησιµοποιήσει, ώστε να διασφαλίσει τον κλειστό χαρακτήρα των 

προσωπικών δεδοµένων (λαµβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Βλέπε 

παραγράφους Α.3.10, Α.3.10.1 και Α.3.10.2, παρακάτω). 

 .0.0 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Κατά το σχεδιασµό του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα και να 

δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: 

� την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών, 

� την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευµένων προσωπικών δεδοµένων,  

αναζητώντας και εντοπίζοντας µε µεθοδικό τρόπο τα τεχνικά µέτρα και τις οργανωτικο-

διοικητικές διαδικασίες. 

Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των τεχνικών µέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος 

πρέπει να λάβει υπόψη του: 

� το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα Ν. 

2774/99), 

� τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ, 
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� τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices), 

� τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα. 

Τα τεχνικά µέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των προϊόντων και 

υπηρεσιών που έχει ήδη προσφέρει. 

Εάν υπάρχουν µέτρα ασφαλείας µε µεικτό χαρακτήρα (οργανωτικό-τεχνικά, διοικητικό-τεχνικά), 

τότε ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργασθεί µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα για την 

υλοποίηση του τεχνικού τους µέρους. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην Τεχνική του Προσφορά να αναφέρει αναλυτικά 

τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτύχει τα παραπάνω. 

 

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε το φορέα θα πρέπει να εκπονήσει µελέτη ασφαλείας 

συστηµάτων, δεδοµένων, µεταδεδοµένων, και λοιπού υλικού τεκµηρίωσης καθώς και των 

ψηφιακών τεκµηρίων, η οποία: 

� θα αναδεικνύει θέµατα ασφάλειας και αξιοπιστίας του συστήµατος ως λογισµικό, 

δεδοµένα αλλά και διαδικασίες, µε στόχο την αντιµετώπισή τους έγκαιρα από τη 

σχεδίαση και υλοποίηση του. 

� θα αποτιµά το σύστηµα και θα διερευνά όλα τα ενδεχόµενα κινδύνου, προβλέποντας 

λύσεις µείωσης του κινδύνου ή της ζηµιάς και ασφάλισης του εναποµένοντος κινδύνου. 

� θα προβλέπει την αποκατάσταση του συστήµατος µετά από καταστροφή / αστοχία / 

παραβίαση οποιασδήποτε µορφής. 

� θα προδιαγράφει τις διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης κινδύνου καταστροφής / 

αστοχίας / παραβίασης και της αντίδρασης σε µεταβολές αυτού. 

� θα προτείνει τυποποιηµένη µεθοδολογία ελέγχου του συστήµατος και των διαδικασιών 

γύρω από αυτό, την οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει κατά την 

εκτέλεση των ελέγχων του Έργου, και ο φορέας θα υιοθετήσει κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του. 

 

Όσον αφορά την ασφάλεια του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης, αυτή θα πρέπει να 

βασιστεί στη λογική της οριζόντιας παροχής πιστοποιηµένων υπηρεσιών βάσει των τριών 

βασικών πυλώνων ασφαλείας: της Μυστικότητας, της Ακεραιότητας και της Αυθεντικοποίησης. 

Παρακάτω περιγράφονται κάποια επιµέρους θέµατα / απαιτήσεις ασφαλείας που θα πρέπει 

κατ’ελάχιστον να πληρούνται από το προτεινόµενο σύστηµα.  
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A.3.10.1 Οµάδες Χρηστών 

Στο σύνολό του, το σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας θα πρέπει να υποστηρίζει σύστηµα ασφάλειας που θα λαµβάνει υπόψη 

οµάδες χρηστών µε διαφορετικά/διαβαθµισµένα δικαιώµατα, όσον αφορά στη διαχείριση του 

περιεχοµένου (όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω), στη συµπεριφορά τους κατά την 

πλοήγηση, αλλά και στη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας της Πύλης. Το εν λόγω 

σύστηµα ασφάλειας θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες τρεις (3) οµάδες 

χρηστών: 

� Απλός Επισκέπτης (Visitor / Guest): Σε αυτήν την οµάδα ανήκουν όλοι οι χρήστες που 

συνδέονται στην πύλη µε σκοπό την απλή πληροφόρηση ως προς το περιεχόµενο. 

Πρόκειται, δηλαδή, για παθητικούς αποδέκτες του πολιτιστικού περιεχοµένου. Για τους 

επισκέπτες δεν απαιτείται καµία εγγραφή στο σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης. 

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα µπορούν να: 

o Να απολαµβάνουν πλήρως τις υπηρεσίες πληροφόρησης της ∆ιαδικτυακής 

Πολιτισµικής Πύλης (βλέπε παράγραφο Α.3.4.1) και της Εφαρµογής Πολυµεσικής 

Παρουσίασης (βλέπε παράγραφο Α.3.4.2). 

o Κλείνουν εισιτήρια/θέσεις για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, µέσω της 

αντίστοιχης Εφαρµογής, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Α.3.4.3. 

o Να απολαµβάνουν πλήρως τις υπηρεσίες της Εφαρµογής Υποστήριξης ∆ανειστικής 

Βιβλιοθήκης (βλέπε παράγραφο Α.3.4.4). Προφανώς, για την υπηρεσία 

κράτησης/δέσµευσης βιβλίου προς δανεισµού, είναι αναγκαία η πρότερη εγγραφή 

του ενδιαφεροµένου ως µέλους της δανειστικής βιβλιοθήκης. 

o Να απολαµβάνουν, εφόσον διαθέτουν κινητό τηλέφωνο προηγµένης τεχνολογίας, 

πλήρως τις υπηρεσίες πληροφόρησης της Εφαρµογής Κινητών Τηλεφώνων 

(βλέπε παράγραφο Α.3.4.5). 

� Εγγεγραµµένος Χρήστης (Registered User): Κάθε χρήστης που έχει ανοίξει σχετικό 

λογαριασµό, κληρονοµεί πλήρως όλα τα δικαιώµατα του απλού επισκέπτη, όπως 

περιγράφτηκαν παραπάνω, και έχει επιπλέον τη δυνατότητα:  

o να σχολιάζει και να βαθµολογεί το πολιτιστικό περιεχόµενο, 

o να δηµιουργεί πολιτιστικό περιεχόµενο, µε σκοπό τη δηµοσίευσή του στην Πύλη, 

o να τροποποιεί και να διαγράφει το πολιτιστικό περιεχόµενο που έχει 

δηµιουργήσει. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην κατηγορία του εγγεγραµµένου χρήστη οφείλει 

να ανήκει: 
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o οποιοσδήποτε απλός χρήστης επιθυµεί να δηµιουργήσει πολιτιστικό περιεχόµενο 

µε σκοπό να αναβαθµίσει/ενηµερώσει τη διαδικτυακή πολιτισµική πύλη. 

o οποιοσδήποτε πολιτιστικός σύλλογος/οργανισµός/φορέας επιθυµεί να δηµοσιεύσει 

τη διοργάνωση κάποιας πολιτιστικής/ου δραστηριότητας/θεάµατος/κλπ. µε σκοπό 

να εκµεταλλευτεί/αξιοποιήσει τις υπηρεσίες/δυνατότητες της Εφαρµογής 

Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (βλέπε παρ. Α.3.4.3). 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, ο εγγεγραµµένος χρήστης δεν θα µπορεί να 

δηµοσιεύει περιεχόµενο, παρά µόνο αν πρόκειται για σχόλια ή βαθµολόγηση του 

υπάρχοντος περιεχοµένου. Για τη δηµοσίευση οποιουδήποτε περιεχοµένου (πλέον των 

εξαιρέσεων) απαιτείται ο πρότερος έλεγχος από αρµόδια και εξουσιοδοτηµένα για αυτό 

το σκοπό στελέχη του ∆ήµου (π.χ. διαχειριστές). 

� ∆ιαχειριστής (Administrator): Πρόκειται για την οµάδα χρηστών µε πλήρη δικαιώµατα επί 

του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης. Πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώµατα ενός 

εγγεγραµµένου χρήστη και, επιπλέον, πρέπει κατ’ελάχιστον να έχουν τα εξής πρόσθετα 

δικαιώµατα:  

o Πλήρη και Καθολική διαχείριση του περιεχοµένου (δηµιουργία/ δηµοσίευση/ 

τροποποίηση/ διαγραφή) της Πύλης και των επιµέρους Εφαρµογών. 

o ∆ιαχείριση (π.χ. ∆ιαγραφή) εγγεγραµµένων χρηστών. 

o Αποκλειστικότητα στη δηµοσίευση πολιτιστικού περιεχοµένου (ακόµα και αυτού 

που έχει δηµιουργήσει κάποιος εγγεγραµµένος χρήστης). 

o Πλήρη επόπτευση και εξασφάλιση της οµαλής της λειτουργίας της Πύλης και των 

επιµέρους Εφαρµογών. 

o Πλήρη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας και της συµπεριφοράς της 

Πύλης και των επιµέρους Εφαρµογών. 

∆εδοµένων των απαιτήσεων που υπάρχουν σχετικά µε τα αυξηµένα καθήκοντά και 

δικαιώµατά τους, οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι, ώστε να 

µπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος οφείλει και 

υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τουλάχιστον τρία (3) στελέχη 

που θα επιλέξει ο ∆ήµος για το ρόλο του διαχειριστή. 

 

Το σύστηµα ασφαλείας µε τις οµάδες που περιγράφτηκε παραπάνω είναι ενδεικτικό ως προς τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται, ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα η φύση και ο 

σκοπός της Πύλης και να αποκλειστούν φαινόµενα κακόβουλης ή όχι φθοράς, αλλοίωσης και 

βεβήλωσης του πολιτιστικού χαρακτήρα της. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην Τεχνική του Προσφορά να αναλύσει 

λεπτοµερώς τον τρόπο µε τον οποίο θα µεριµνήσει για όλα τα παραπάνω, λαµβάνοντας 

υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις και περιγράφοντας αναλυτικά τα δικαιώµατα των 

προτεινόµενων από αυτόν οµάδων επί των δεδοµένων και γενικότερα το επίπεδο 

διαβάθµισης των οµάδων, όσον αφορά σε θέµατα ασφάλειας. 

A.3.10.2 Ασφάλεια Επικοινωνίας 

Ανάµεσα στις κύριες απαιτήσεις ασφάλειας ανήκει η προστασία των ευαίσθητων δεδοµένων που 

θα διακινούνται στο σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης. Παραδείγµατα τέτοιων δεδοµένων είναι 

τα στοιχεία ταυτότητας και οι σχετικοί κωδικοί που διακινούνται προκειµένου ο χρήστης να 

κλείσει κάποιο εισιτήριο για πολιτιστική/αθλητική εκδήλωση ή να δεσµεύσει κάποιο βιβλίο προς 

δανεισµό από τη δανειστική βιβλιοθήκη, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δεδοµένα µε υψηλή 

διαβάθµιση ασφαλείας. Όσον αφορά στην ασφάλεια της επικοινωνίας, υπάρχουν οι τρεις βασικοί 

πυλώνες: 

� Η Μυστικότητα (Secrecy) των µηνυµάτων, δηλαδή να εξασφαλίζεται ότι µόνο ο 

αποστολέας και ο παραλήπτης µπορούν να τα διαβάζουν και, κυρίως, να τα κατανοούν. 

� Η Ακεραιότητα (Integrity) των µηνυµάτων, δηλαδή ότι τα µηνύµατα δεν έχουν 

αλλοιωθεί ακουσίως ή εκουσίως. 

� Η Αυθεντικοποίηση (Authentication) των επικοινωνούντων µερών, δηλαδή τα δύο µέρη 

της επικοινωνίας (αποστολέας και παραλήπτης) θα πρέπει να αποδεικνύουν/πιστοποιούν 

την ταυτότητά τους, έτσι ώστε το καθένα να είναι σίγουρο για την ταυτότητα του άλλου. 

Η χρησιµοποίηση και αξιοποίηση σύγχρονων και πιστοποιηµένων µεθόδων για τη διασφάλιση 

της ασφαλούς επικοινωνίας, όσον αφορά στους παραπάνω τρεις πυλώνες, κρίνεται επιτακτική 

και απαραίτητη, ώστε να κερδηθεί η εµπιστοσύνη του χρήστη, κάτι που αποτελεί βασικό 

παράγοντα επιτυχίας του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

τεχνολογίες κρυπτογράφησης µέσω υποδοµής δηµοσίου κλειδιού (PKI) που καλύπτουν και τους 

τρεις βασικούς πυλώνες, οι τεχνολογίες MD5 (RFC1321) και SHA-1 (RFC3174) για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητας, τα πρωτόκολλα ασφαλούς επικοινωνίας SSL και TLS που 

προσφέρουν κρυπτογράφηση και αυθεντικοποίηση µεταξύ πελατών και εξυπηρετητών στον 

Παγκόσµιο Ιστό (και όχι µόνο), κοκ. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην Τεχνική του Προσφορά να περιγράψει 

αναλυτικά τις τεχνολογίες που θα αξιοποιήσει και γενικότερα τον τρόπο µε τον οποίο 

θα µεριµνήσει, όσον αφορά στους παραπάνω βασικούς πυλώνες (Μυστικότητα, 

Ακεραιότητα, Αυθεντικοποίηση) ασφαλούς επικοινωνίας. 
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A.3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος 

Οι λειτουργίες του συστήµατος ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας θα πρέπει να εκτελούνται µε ικανοποιητική ταχύτητα, συγκρίσιµη µε 

αυτές παρόµοιων συστηµάτων, προδιαθέτοντας το χρήστη στη χρήση του. Οι χρήστες και οι 

διαχειριστές του συστήµατος θα πρέπει να µπορούν να εκτελέσουν την επιθυµητή εργασία µε 

ευκολία (µε χρήση του ελάχιστου αριθµού βηµάτων). 

Το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει µεγάλο αριθµό ταυτοχρόνων 

επισκεπτών/χρηστών (της τάξης των 1000) µε σταθερή και ικανοποιητική απόδοση, γρήγορη 

απόκριση και µε δυνατότητα γρήγορης κλιµάκωσης σε περιπτώσεις αύξησης του φορτίου. 

Το σύστηµα θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιµο στους χρήστες. Το ποσοστό διαθεσιµότητας 

θα πρέπει να υπερβαίνει το 99% για τις εργάσιµες µέρες και ώρες. (Σαν ποσοστό 

διαθεσιµότητας ορίζεται το πηλίκο του χρόνου που το σύστηµα λειτουργεί προς το συνολικό 

χρόνο αναφοράς). 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιγράψει τις µεθόδους 

που θα χρησιµοποιήσει για την επίτευξη της απαιτούµενης διαθεσιµότητας και της 

γενικότερης ευχρηστίας του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού 

Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

A.3.12 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας 

Προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο σύνολο των 

προσφερόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από την προτεινόµενη στο έργο 

∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, η 

κατασκευή του εν λόγω συστήµατος θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε τις ελέγξιµες 

Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο 

τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA). 

 

Σηµειώνεται ότι η συµµόρφωση µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά 

περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί µε συστηµατικό τρόπο µε ευθύνη του Αναδόχου, ο 

οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό παραδοτέο, στο οποίο να αναφέρονται 

επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των προδιαγραφών 

προσβασιµότητας και τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Η συµµόρφωση και τα αποτελέσµατα 

αυτά θα ελέγχουν για την ορθότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του 

Έργου. 
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A.3.13 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου 

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της Σύµβασης. Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής: 

 

Χρονική  ∆ιάρκεια 
Φάση 

Από Έως 
Τίτλος Φάσης 

1  Ε Ε+3Μ 

Μελέτης Στρατηγικής Ανάδειξης του 

Πολιτιστικού Αποθέµατος του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας. 

2  Ε+3Μ Ε+4Μ 
Μετάφραση Υλικού. 

3  Ε+4Μ Ε+11Μ 

Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαδικτυακής Πύλης 

Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του 

∆ήµου Αλεξάνδρειας – Ψηφιοποίηση Υλικού. 

4  Ε+11Μ Ε+12Μ 
Εκπαίδευση 

5 Ε+12Μ Ε+13Μ 
Πιλοτική Λειτουργία 

6 Ε+13Μ Ε+14Μ 
∆ράσεις Προβολής/∆ηµοσιότητας 

Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου,  Μ: Μήνες   

 

 

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί. Η περίπτωση 

κατά την οποία ο Ανάδοχος, στο φάκελο προσφοράς του, προτείνει συνολικό χρόνο υλοποίησης 

µικρότερο ή ίσο του χρόνου που ορίζεται στο παρόν τεύχος προκήρυξης, θεωρείται αποδεκτή. Η 

αντίθετη περίπτωση (συνολικός χρόνος µεγαλύτερος του οριζόµενου από το παρόν τεύχος 

προκήρυξης) δεν θεωρείται αποδεκτή και η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου θα 

απορρίπτεται. 

 

Φάση No 1 Τίτλος 

Μελέτης Στρατηγικής Ανάδειξης 

του Πολιτιστικού Αποθέµατος 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας 

Μήνας Έναρξης 0 Μήνας Λήξης 3 

Στόχοι  

Η στρατηγική παρουσίασης της πολιτιστικής προβολής του ∆ήµου και η προετοιµασία του 

υλικού, έτσι ώστε να µπορεί να υποστηρίξει τη ∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού 

Περιεχοµένου και Υπηρεσιών, το περιεχόµενο και τις εφαρµογές της. 
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Περιγραφή Υλοποίησης 

Η Μελέτη Στρατηγικής Ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέµατος του νέου ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας θα περιλαµβάνει: 

� Επιλογή έτοιµου υλικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία. 

� Επιλογή του υλικού προς ψηφιοποίηση. Η ποσότητα του υλικού που θα 

ψηφιοποιηθεί έχει καθοριστεί. Στο πλαίσιο της φάσης αυτής θα καθοριστεί 

επακριβώς ποιο θα είναι αυτό το υλικό µέσα από το πλούσιο υλικό που διαθέτει ο 

∆ήµος. 

� Επιλογή κειµένων τεκµηρίωσης αλλά και συγγραφή νέων κειµένων όπου είναι 

απαραίτητο προκειµένου να «ντύσουν» το υλικό που θα προβάλλεται µέσα από τη 

∆ιαδικτυακή Πύλη. 

� Προτάσεις για συλλογή επιπλέον υλικού αλλά και τη µεθοδολογία συλλογής αυτού 

του υλικού. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης φάσης θα συνεργαστεί ο Ανάδοχος µε 

το ∆ήµο για να µπορέσει να συλλέξει το υλικό αυτό. Η διαδικασία συλλογής µπορεί 

να περιλαµβάνει, ενδεικτικά, παραχώρηση υλικού από άλλους φορείς ή ιδιώτες, 

αλλά και δηµιουργία νέου υλικού. 

Η Μελέτη Στρατηγικής Ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέµατος θα επικεντρωθεί στα 

ακόλουθα: 

� Αρχαία, Βυζαντινά και Νεότερα Μνηµεία της περιοχής του ∆ήµου.  

� Έθιµα και παραδόσεις.  

� Παραδοσιακά επαγγέλµατα που τείνουν να εκλείψουν.  

� Παραδοσιακά όργανα και χοροί. 

Μετά το πέρας της εν λόγω φάσης, θα πρέπει να έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις και η 

σχετική έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά µε: 

� Τα σηµεία ενδιαφέροντος του ∆ήµου Αλεξάνδρειας που θα αναδειχθούν µέσω 

πενήντα (50) τουλάχιστον πανοραµικών φωτογραφιών και ο ακριβής αριθµός 

πανοραµικών για το καθένα. 

� Οι διαδροµές του οδικού δικτύου του ∆ήµου συνολικού µήκους 5 χλµ που θα 

αναδειχθούν µέσω πανοραµικού βίντεο (video). 

� Οι διαδροµές συνολικού µήκους 10 χλµ που θα αναδειχθούν µέσω εικονικής 

περιήγησης µε σφαιρικά πανοράµατα ανά 10 µέτρα, έτσι ώστε να καλυφθούν τα 
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πολιτιστικά σηµεία που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

� Τα πέντε σηµεία ενδιαφέροντος του ∆ήµου που θα αναδειχθούν µέσω αντίστοιχων 

πανοραµικών φωτογραφιών 180°x90° µε ευρύτερη οπτική του ορίζοντα. 

� Τα σαράντα (40) τουλάχιστον αντικείµενα που θα αναδειχθούν µέσω αντίστοιχων 

τρισδιάστατων (3D) αναπαραστάσεων. 

� Τα είκοσι-πέντε (25) τουλάχιστον κοµµάτια του πολιτιστικού υλικού που θα 

αναδειχθεί µέσω αντίστοιχων εικονικών τρισδιάστατων (3D) αναπαραστάσεων. 

� Το ακριβές περιεχόµενο, δηλ. το κείµενο αφήγησης και το υλικό προβολής, του 

25λεπτου βίντεο για την παράδοση (ήθη, έθιµα, χορούς, στολές, κλπ.) και την 

ιστορία του ∆ήµου. 

� Τα σηµεία ενδιαφέροντος και οι σχετικές πληροφορίες προς ενηµέρωση του κοινού 

που θα εισαχθούν στη βάση δεδοµένων της Εφαρµογής Κινητών Τηλεφώνων. 

� Τα τριακόσια (300) βιβλία της δηµοτικής βιβλιοθήκης για τα οποία θα 

πραγµατοποιηθεί η ψηφιοποίηση ενδεικτικού περιεχοµένου πέντε (5) σελίδων, 

συµπεριλαµβανόµενων εξωφύλλου και εσωφύλλου. 

� Όλο το επιµέρους πολιτιστικό υλικό, όπως οι φωτογραφίες, τα βίντεο από 

εκδηλώσεις, το ιστορικό αρχείο και οι χάρτες, καθώς και τα λευκώµατα που θα 

αναδειχθούν σε ψηφιοποιηµένη µορφή. 

Τέλος, η συγκεκριµένη µελέτη θα προδιαγράψει και τον τρόπο παρουσίασης – ανάδειξης 

του υπόλοιπου υλικού που θα αξιοποιηθεί. 

Παραδοτέα 

Π1.1: Μελέτη Στρατηγικής Ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέµατος του νέου ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας. 

 
 

Φάση No 2 Τίτλος Μετάφραση Υλικού 

Μήνας Έναρξης 3 Μήνας Λήξης 4 

Στόχοι  

Υλικό µεταφρασµένο τουλάχιστον στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να µπορέσει να 

χρησιµοποιηθεί στις εφαρµογές και το περιεχόµενο του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής 

Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Τµήµα των κειµένων που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου (τα πιο 
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αντιπροσωπευτικά και αυτά που είναι πιθανόν να ενδιαφέρουν τους ξένους) θα 

µεταφραστεί τουλάχιστον στην Αγγλική γλώσσα. Στα Αγγλικά θα µεταφραστούν και τα 

κείµενα που θα ακούγονται στην αφήγηση (speakage) στο 25λεπτο βίντεο, µε θέµα την 

παράδοση και την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου. Συνολικά εκτιµάται ότι θα 

µεταφραστούν περίπου εκατό (100) σελίδες. 

Παραδοτέα 

Π2.1: Μεταφρασµένο κείµενο, τουλάχιστον στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Φάση No 3 Τίτλος 

Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαδικτυακής 

Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας – 

Ψηφιοποίηση Υλικού 

Μήνας Έναρξης 4 Μήνας Λήξης 11 

Στόχοι  

Να αναπτυχθεί το σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, µε τα επιµέρους υποσυστήµατα του – δηλ., (1) τη 

∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη, (2) την Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης, (3) την 

Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις, (4) την 

Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης και (5) την Εφαρµογή  

Κινητών Τηλεφώνων – και να ψηφιοποιηθεί το υλικό που θα ενταχθεί σε αυτό. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης φάσης θα λάβει χώρα η ανάπτυξη του συστήµατος της 

∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, 

µε τα πέντε επιµέρους υποσυστήµατα της – δηλ., (1) την ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη, 

(2) την Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης, (3) την Εφαρµογή Ηλεκτρονικών 

Κρατήσεων για Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις, (4) την Εφαρµογή Υποστήριξης 

Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης και (5) την Εφαρµογή  Κινητών Τηλεφώνων. 

Επιπλέον, θα πραγµατοποιηθεί η ψηφιοποίηση του υλικού που θα ενταχθεί σε αυτήν.  

Ειδικότερα θα αναπτυχθούν και θα εµπλουτιστούν µε περιεχόµενο τα παρακάτω 

λειτουργικά τµήµατα (Εφαρµογές) του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού 

Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας: 

� Η ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη µε  τη βασική δοµή της που θα αντιστοιχεί στη 

δοµή και στις υπηρεσίες ενός σύγχρονου portal. Στη ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική 

Πύλη θα ενταχθούν: 
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o Επιλεγµένα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και µνηµεία µέσα από 

πενήντα (50) πανοραµικές φωτογραφίες, των οποίων η δηµιουργία και 

ενσωµάτωση στην ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη αποτελεί επίσης 

αντικείµενο του έργου. Τα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και οι 

πανοραµικές για το καθένα θα έχουν προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου. Οι αρχικές εκτιµήσεις 

συγκλίνουν στα παρακάτω σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σε 

παρένθεση φαίνεται ένας ενδεικτικός αριθµός πανοραµικών 

φωτογραφιών): 

� Αρχαιολογικός Χώρος Κυψέλης (4). 

� Ο µεγάλος τύµβος που είναι γνωστός ως «Μεγάλη Τούµπα» (2) 

� Ρωµαϊκός  Λουτρώνας Νησίου (3). 

� Ρωµαϊκή Τοξωτή Γέφυρα Κλειδίου (3). 

� Το κονάκι του Τουρκαλβανού (3). 

� Το κονάκι του Μπέη (3). 

� Το κονάκι του Μεχµέτ Σεφίκ Πασά (3). 

� Το Μοναστήρι Αγίων Αναργύρων (3). 

� Το Μοναστήρι της Αγίας Κυριακής (3). 

� Το εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου θεολόγου (3). 

� Η εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου (3). 

� Κτήρια των σιδηροδροµικών Σταθµών Αλεξάνδρειας και Πλατέος 

(4). 

� Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Νεόκαστρου (3). 

� Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίστας (3). 

� Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου (2). 

� Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας στα νότια της Μελίκης (3). 

� Το αµφιθέατρο της πόλης της Αλεξάνδρειας (2). 

o Το ιστορικό αρχείο του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, τριών χιλιάδων, πεντακοσίων 

(3.500) σελίδων, των οποίων η ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση στην 

∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη αποτελεί επίσης αντικείµενο του έργου. 

o Πολιτιστικές εκδηλώσεις µέσω Βίντεο (Video) συνολικής διάρκειας πενήντα 
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(50) ωρών, των οποίων η δηµιουργία και ενσωµάτωση στην ∆ιαδικτυακή 

Πολιτισµική Πύλη αποτελεί επίσης αντικείµενο του έργου. Το σχετικό υλικό 

που θα αξιοποιηθεί θα έχει προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου. 

o Είκοσι (20) λευκώµατα και είκοσι (20) ιστορικοί χάρτες, των οποίων η 

ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση στην ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη 

αποτελεί επίσης αντικείµενο του έργου. Το σχετικό υλικό που θα 

αξιοποιηθεί θα έχει προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου. 

o Πρόσθετο πολιτιστικό υλικό, επτακοσίων (700) φωτογραφιών, των οποίων 

η ψηφιοποίηση και ενσωµάτωση στην ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη 

αποτελεί επίσης αντικείµενο του έργου. Το υλικό αυτό θα έχει προ-

αποφασιστεί και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του 

Έργου. 

� Η Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης, στην οποία θα ενταχθούν: 

o Πανοραµικό βίντεο (video) συγκεκριµένων διαδροµών του οδικού δικτύου, 

του οποίου η δηµιουργία και ενσωµάτωση στην Εφαρµογή αποτελεί επίσης 

αντικείµενο του έργου. Το σύνολο των διαδροµών θα είναι 5 χλµ. Οι 

διαδροµές αυτές θα έχουν προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου.  

o Εικονική Περιήγηση µε σφαιρικά πανοράµατα ανά 10 µέτρα, της οποίας η 

δηµιουργία και ενσωµάτωση στην Εφαρµογή αποτελεί επίσης αντικείµενο 

του έργου. Οι διαδροµές που θα πρέπει να καταγραφούν είναι συνολικά 10 

χλµ. Οι διαδροµές αυτές θα έχουν προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου. 

o Πανοραµικές φωτογραφίες 180°x90° σε πέντε (5) επιλεγµένα σηµεία 

ενδιαφέροντος του ∆ήµου µε ευρύτερη οπτική του ορίζοντα, των οποίων η 

δηµιουργία και ενσωµάτωση στην Εφαρµογή αποτελεί επίσης αντικείµενο 

του έργου. Τα σηµεία ενδιαφέροντος του ∆ήµου θα έχουν προ-αποφασιστεί 

και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου. 

o Επιλεγµένα αντικείµενα, µέσα από τουλάχιστον σαράντα (40) τρισδιάστατες 

(3D) αναπαραστάσεις, των οποίων η δηµιουργία και ενσωµάτωση στην 

Εφαρµογή αποτελεί επίσης αντικείµενο του έργου. Τα αντικείµενα αυτά θα 

έχουν προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 

φάση 1 του Έργου. Οι αρχικές εκτιµήσεις συγκλίνουν στις παρακάτω 
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κατηγορίες ευρηµάτων-αντικειµένων (σε παρένθεση φαίνεται ένας 

ενδεικτικός αριθµός ανά κατηγορία αντικειµένων): 

� Αρχαιολογικά Ευρήµατα και Μνηµεία (10). 

� Γεωργικά Εργαλεία Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος (10). 

� Παραδοσιακά Όργανα, π.χ. Νταούλι, Ζουρνάς, κλπ (10). 

� Παραδοσιακές Φορεσιές (10). 

o Επιλεγµένα αντικείµενα, µέσα από τουλάχιστον είκοσι-πέντε (25) εικονικές 

τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις, των οποίων η δηµιουργία και 

ενσωµάτωση στην Εφαρµογή αποτελεί επίσης αντικείµενο του έργου. Τα 

αντικείµενα αυτά θα έχουν προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου. Οι αρχικές εκτιµήσεις 

συγκλίνουν στις παρακάτω κατηγορίες ευρηµάτων-αντικειµένων (σε 

παρένθεση φαίνεται ένας ενδεικτικός αριθµός ανά κατηγορία 

αντικειµένων): 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά εργαλεία (4). 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά όργανα (3). 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά σπίτια (3). 

� σχεδιαγράµµατα από κτήρια που υπάρχουν µερικώς η δεν υπάρχουν 

πια (3). 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακές τοπικές ενδυµασίες (4). 

� σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά σκεύη καθηµερινής χρήσης (4). 

� σχεδιαγράµµατα από λοιπά αντικείµενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

(4). 

o Βίντεο (Video) διάρκειας είκοσι-πέντε (25) λεπτών µε αφήγηση (speakage) 

για την παράδοση (ήθη, έθιµα, χορούς, στολές, κλπ.) και την ιστορία του 

∆ήµου, του οποίου η δηµιουργία και ενσωµάτωση στην Εφαρµογή αποτελεί 

επίσης αντικείµενο του έργου. Το υλικό που θα αξιοποιηθεί για αυτό το 

σκοπό θα έχει προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά τη φάση 1 του Έργου. 

� Η Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (on-line booking) για Πολιτιστικές & 

Αθλητικές Εκδηλώσεις. Η εν λόγω Εφαρµογή θα πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε 

τη διαδικτυακή πολιτισµική πύλη (ή ακόµα να είναι πλήρως ενσωµατωµένη και 
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ολοκληρωµένη σε αυτή), ώστε ο χρήστη να απολαµβάνει τις υπηρεσίες της µέσω 

του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος του Παγκοσµίου Ιστού (WWW). 

� Η Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για µια 

εφαρµογή αναζήτησης βιβλίων από τη δανειστική βιβλιοθήκη του ∆ήµου, όπου 

πέρα από τον τίτλο και τον συγγραφέα, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα για 

ενηµέρωση της διαθεσιµότητας µε σκοπό την on-line κράτηση/δέσµευση των 

βιβλίων για δανεισµό (µε την προϋπόθεση ότι θα είναι µέλος της δανειστικής 

βιβλιοθήκης). Η εν λόγω Εφαρµογή θα πρέπει, επίσης, να είναι συνδεδεµένη µε τη 

∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη (ή ακόµα να είναι πλήρως ενσωµατωµένη και 

ολοκληρωµένη σε αυτή), ώστε ο χρήστη να απολαµβάνει τις υπηρεσίες της µέσω 

του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήµατος του Παγκοσµίου Ιστού (WWW).  

o Στο πλαίσιο της Εφαρµογής Υποστήριξης  Λειτουργίας ∆ανειστικής 

Βιβλιοθήκης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ψηφιοποιήσει ενδεικτικό 

περιεχόµενο πέντε (5) σελίδων – µεταξύ των οποίων το εξώφυλλο και το 

εσώφυλλο – από τριακόσια (300) βιβλία, τα οποία θα έχουν προ-επιλεχθεί 

και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου. 

� Η Εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων που θα είναι συµβατή µε τα σύγχρονα 

λειτουργικά συστήµατα (κατ’ελάχιστον android και iOS) των έξυπνων κινητών 

(smartphones) και θα παρέχει βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης των πολιτών και 

των εν δυνάµει επισκεπτών του ∆ήµου. Στην Εφαρµογή αυτή και συγκεκριµένα 

στη βάση δεδοµένων της θα ενταχθούν και θα καταχωρηθούν: 

o Αξιοθέατα (κατ’ ελάχιστον όσα αναφέρονται από την παρούσα διακήρυξη), 

o Σηµεία Εστίασης που θα έχουν προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου, και  

o Σηµεία ∆ιαµονής που, επίσης, θα έχουν προ-αποφασιστεί και εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 1 του Έργου. 

Π3.1: ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη (Portal) του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

Π3.2: Πενήντα (50) Πανοραµικές Φωτογραφίες σηµείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Π3.3: Ψηφιοποιηµένο Υλικού που αποτελείται από: 1. επτακόσιες (700) Φωτογραφίες, 2. 

Πενήντα (50) ώρες βίντεο (video), 3. Ιστορικό αρχείο περίπου τριών χιλιάδων, 

πεντακοσίων (3.500) σελίδων, 4. Είκοσι (20) ιστορική χάρτες, 5. Είκοσι (20) λευκώµατα. 

Π3.4: Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης. 

Π3.5: Πανοραµικό βίντεο µήκους 5 χιλιοµέτρων (360οx360ο – οπτική καταγραφή). 
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Π3.6: Πανοραµικές φωτογραφίες 180°x90° σε πέντε (5) επιλεγµένα σηµεία 

ενδιαφέροντος του ∆ήµου. 

Π3.7: Εικονική περιήγηση µήκους 10 χιλιοµέτρων µε σφαιρικά πανοράµατα ανά 10 µέτρα. 

Π3.8: Σαράντα (40) τρισδιάστατες αναπαραστάσεις επιλεγµένων ευρηµάτων – 

αντικειµένων. 

Π3.9: Είκοσι-πέντε (25) εικονικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις επιλεγµένων 

αντικειµένων. 

Π3.10: Βίντεο 25 λεπτών µε αφήγηση στα Ελληνικά και Αγγλικά για την παράδοση και 

την ιστορία του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

Π3.11: Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις. 

Π3.12: Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης. 

Π3.13: Ψηφιοποιηµένο ενδεικτικό περιεχόµενο τριακοσίων (300) βιβλίων.  

Π3.14: Εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων. 

Π3.15: Βάση δεδοµένων σηµείων ενδιαφέροντος για κινητά µαζί µε το αντίστοιχο 

λογισµικό. 

Π3.16: Υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) για ένα (1) έτος σε εξειδικευµένο data-center. 

  
Φάση No 4 Τίτλος Εκπαίδευση 

Μήνας Έναρξης 11 Μήνας Λήξης 12 

Στόχοι  

Εκπαίδευση των ∆ιαχειριστών ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν το σύστηµα πλήρως 

και αποτελεσµατικά. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Τρία (3) στελέχη του ∆ήµου Αλεξάνδρειας θα εκπαιδευτούν ως διαχειριστές Συστήµατος. 

Οι διαχειριστές θα αναλάβουν να λειτουργούν και να διαχειρίζονται το σύνολο του 

συστήµατος, µετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

Η εκπαίδευση των τριών διαχειριστών θα πραγµατοποιηθεί σε συνολικά είκοσι (20) ώρες 

κατάρτισης και θα περιλαµβάνει: 

� Γενική εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης (Administration) πληροφοριακών 

συστηµάτων. 

� Εκπαίδευση στην διαχείριση του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού 

Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας και των επιµέρους 

εφαρµογών αυτού. 
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� Πρότυπα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Υλικού. 

Παραδοτέα 

Π4.1: Οριστικοποιηµένος οδηγός εκπαίδευσης. Ο Οδηγός αυτός θα πρέπει να 

περιλαµβάνει την αναλυτική µεθοδολογία υλοποίησης της εκπαίδευσης, καθώς και 

λεπτοµέρειες για την οργάνωση και προετοιµασία της κατάρτισης/εκπαίδευσης. 

Π4.2: Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό κατάρτισης/εκπαίδευσης, µε βάση τις ανάγκες και 

την ετοιµότητα των υποψηφίων διαχειριστών. 

Π4.3: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Κατάρτιση 20 ωρών). 

 
Φάση No 5 Τίτλος Πιλοτική Λειτουργία 

Μήνας Έναρξης 12 Μήνας Λήξης 13 

Στόχοι 

Η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήµατος και των χρηστών κάτω από πραγµατικές 

συνθήκες λειτουργίας για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Κατά την φάση αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τους υπεύθυνους 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας και θα παρέχει υποστήριξη µέσω τουλάχιστον ενός (1) 

εξειδικευµένου τεχνικού του.  

Συγκεκριµένα στη φάση πιλοτικής λειτουργίας θα προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

� Άµεση τηλεφωνική υποστήριξη Help-Desk. Άµεση υποστήριξη σε όλους τους 

χρήστες µέσω τηλεφώνου. Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχονται οι ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

o Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος. 

o Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιµετώπιση προβληµάτων κατά την 

χρήση. 

� Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης. Για όλη τη διάρκεια της πιλοτικής 

λειτουργίας, ένα (1) εξειδικευµένο άτοµο βρίσκεται στο χώρο εγκατάσταση του 

Συστήµατος µε στόχο την υποστήριξη των χρηστών στη λειτουργία του 

Συστήµατος. Η υποστήριξη του Συστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

o ∆ιορθώσεις των επιµέρους εφαρµογών. 

o Επίλυση προβληµάτων – υποστήριξη χρηστών. 

o Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 

o ∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση λαθών. 

o Υποστήριξη χειρισµού υπολογιστών και λοιπού εξοπλισµού φιλοξενίας, 
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εφόσον απαιτείται. 

o Επικαιροποίηση (Update) της τεκµηρίωσης της ορθής λειτουργίας του 

συστήµατος. 

o ∆ιεξοδικός έλεγχος όλων των παραµέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία 

του συστήµατος (δηλ., κωδικοποιήσεις, προσαρµογές/παραµετροποιήσεις 

λογισµικού, ορθή λειτουργία εξοπλισµού φιλοξενίας, κλπ.). 

Παραδοτέα 

Π5.1: Υπηρεσίες Πιλοτικής & ∆οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας (Help-Desk, 

Υποστήριξη χρηστών). 

Π5.2: Τεύχος Αποτελεσµάτων Πιλοτικής Λειτουργίας Συστήµατος που θα περιλαµβάνει: 1. 

Καταγραφή των συµβάντων ενεργειών υποστήριξης, 2. Τεκµηρίωση πρόσθετων 

προσαρµογών σε λογισµικό, 3. Τεκµηρίωση σφαλµάτων και 4. Επικαιροποιηµένη σειρά 

της τεχνικής και λειτουργικής τεκµηρίωσης. 

 
Φάση Νο 6 Τίτλος ∆ράσεις Προβολής/∆ηµοσιότητας 

Μήνας Έναρξης 13 Μήνας Λήξης 14 

Στόχοι 

Προβολή του έργου στο ευρύτερο κοινό. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Μετά την υλοποίηση της πύλης, την εκπαίδευση των διαχειριστών και την πιλοτική 

λειτουργία του συστήµατος, θα ακολουθήσει η εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού 

(πολιτών) σχετικά µε τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που είναι σε θέση να προσφέρει η 

νέα ∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης φάσης, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

διοργανωθεί µια ενηµερωτική ηµερίδας περιφερειακής εµβέλειας και να εκτυπωθούν 

τουλάχιστον χίλια πεντακόσια (1.500) διαφηµιστικά – προωθητικά έντυπα, µε σκοπό την 

ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού. Τυχόν πρόσθετα µέτρα και υπηρεσίες 

ευαισθητοποίησης µπορούν επίσης να ληφθούν σε συνεργασία µεταξύ της ΑΑ (∆ήµου) και 

του Ανάδοχου. 

Παραδοτέα 

Π6.1: Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης (Ενηµερωτική Ηµερίδα Περιφερειακής Εµβέλειας). 

Π6.2: Χίλια πεντακόσια (1.500) Έντυπα. 

 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 72 από 228 

 
 

 .0.0 Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου 
Μήνας 

Παράδοσης 

1 

Π1.1: Μελέτη Στρατηγικής Ανάδειξης του 

πολιτιστικού αποθέµατος του νέου ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας. 

M Μ3 

2 
Π2.1: Μεταφρασµένο κείµενο τουλάχιστον 

στα Αγγλικά. 
ΑΛ Μ4 

3 
Π3.1: ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη 

(Portal) του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 
Λ Μ11 

4 

Π3.2: Πενήντα (50) Πανοραµικές 

Φωτογραφίες σηµείων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. 

Λ Μ11 

5 

Π3.3: Ψηφιοποιηµένο Υλικού που 

αποτελείται από: 1. επτακόσιες (700) 

Φωτογραφίες, 2. Πενήντα (50) ώρες βίντεο 

(video), 3. Ιστορικό αρχείο περίπου τριών 

χιλιάδων, πεντακοσίων (3.500) σελίδων, 4. 

Είκοσι (20) ιστορικοί χάρτες, 5. Είκοσι (20) 

λευκώµατα. 

Λ Μ11 

6 
Π3.4: Εφαρµογή Πολυµεσικής 

Παρουσίασης. 
Λ Μ11 

7 

Π3.5: Πανοραµικό βίντεο µήκους 5 

χιλιοµέτρων (360οx360ο – οπτική 

καταγραφή). 

Λ Μ11 

8 

Π3.6: Πανοραµικές φωτογραφίες 

180°x90° σε πέντε (5) επιλεγµένα σηµεία 

ενδιαφέροντος του ∆ήµου. 

Λ Μ11 

9 

Π3.7: Εικονική περιήγηση µήκους 10 

χιλιοµέτρων µε σφαιρικά πανοράµατα ανά 

10 µέτρα. 

Λ Μ11 

10 Π3.8: Σαράντα (40) τρισδιάστατες Λ Μ11 
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αναπαραστάσεις επιλεγµένων ευρηµάτων – 

αντικειµένων. 

11 

Π3.9: Είκοσι-πέντε (25) εικονικές 

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις επιλεγµένων 

αντικειµένων. 

Λ Μ11 

12 

Π3.10: Βίντεο 25 λεπτών µε αφήγηση στα 

Ελληνικά και Αγγλικά για την παράδοση και 

την ιστορία του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

Λ Μ11 

13 

Π3.11: Εφαρµογή Ηλεκτρονικών 

Κρατήσεων για Πολιτιστικές και Αθλητικές 

Εκδηλώσεις. 

Λ Μ11 

14 
Π3.12: Εφαρµογή Υποστήριξης 

Λειτουργίας ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης. 
Λ Μ11 

15 
Π3.13: Ψηφιοποιηµένο ενδεικτικό 

περιεχόµενο τριακοσίων (300) βιβλίων.  
Λ Μ11 

16 Π3.14: Εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων. Λ Μ11 

17 

Π3.15: Βάση δεδοµένων σηµείων 

ενδιαφέροντος για κινητά µαζί µε το 

αντίστοιχο λογισµικό. 

Λ Μ11 

18 
Π3.16: Υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) για 

ένα (1) έτος σε εξειδικευµένο data-center. 
ΥΠ Μ11 

19 

Π4.1: Οριστικοποιηµένος οδηγός 

εκπαίδευσης. Ο Οδηγός αυτός θα πρέπει να 

περιλαµβάνει την αναλυτική µεθοδολογία 

υλοποίησης της εκπαίδευσης, καθώς και 

λεπτοµέρειες για την οργάνωση και 

προετοιµασία της κατάρτισης/εκπαίδευσης. 

ΑΝ Μ12 

20 

Π4.2: Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό 

κατάρτισης/εκπαίδευσης, µε βάση τις 

ανάγκες και την ετοιµότητα των 

υποψηφίων διαχειριστών. 

ΑΛ Μ12 

21 
Π4.3: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Κατάρτιση 

20 ωρών). 
ΥΠ Μ12 

22 Π5.1: Υπηρεσίες Πιλοτικής & ∆οκιµαστικής ΥΠ Μ13 
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Παραγωγικής Λειτουργίας (Help-Desk, 

Υποστήριξη χρηστών). 

23 

Π5.2: Τεύχος Αποτελεσµάτων Πιλοτικής 

Λειτουργίας Συστήµατος που θα 

περιλαµβάνει: 1. Καταγραφή των 

συµβάντων ενεργειών υποστήριξης, 2. 

Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών σε 

λογισµικό, 3. Τεκµηρίωση σφαλµάτων και 

4. Επικαιροποιηµένη σειρά της τεχνικής και 

λειτουργικής τεκµηρίωσης. 

ΑΝ Μ13 

24 

Π6.1: Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

(Ενηµερωτική Ηµερίδα Περιφερειακής 

Εµβέλειας). 

ΥΠ Μ14 

25 Π6.2: Χίλια πεντακόσια (1.500) Έντυπα. ΑΛ Μ14 

 

 .0.0 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου 

Α/Α Τίτλος Οροσήµου 
Μήνας 

Επίτευξης 
Μέθοδος µέτρησης της 

επίτευξης 

1 

Μελέτη Στρατηγικής 

Ανάδειξης του πολιτιστικού 

αποθέµατος του νέου 

∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

Μ3 

Έλεγχος της Μελέτης 

Στρατηγικής Ανάδειξης του 

πολιτιστικού αποθέµατος του 

νέου ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

2 Μετάφραση Υλικού Μ4 
Έλεγχος Μεταφρασµένου 

Υλικού 

3 

Ανάπτυξη, παράδοση και 

θέση σε λειτουργία της 

∆ιαδικτυακής Πύλης 

Πολιτιστικού Περιεχοµένου 

και Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας 

Μ11 

∆οκιµές ελέγχου του 

συνολικού συστήµατος της 

∆ιαδικτυακής Πύλης 

4 Εκπαίδευση Μ12 Παραδοτέο υλικό εκπαίδευσης 

5 Πιλοτική λειτουργία M13 Έλεγχος πιλοτικής λειτουργίας 

5 ∆ράσεις δηµοσιότητας Μ14 

Έλεγχος δράσεων 

δηµοσιότητας και παραδοτέου 

υλικού (διαφηµιστικά έντυπα) 
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 .0 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών  

 .0.0 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Οι ζητούµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης παρουσιάζονται στην παράγραφο Α.3.13 – φάση 4. Ο 

Ανάδοχος, στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και έχοντας 

πλήρη επίγνωση της σηµασίας της εκπαίδευσης ως αναπόσπαστου µέρους κάθε πληροφοριακού 

συστήµατος, θα αναλάβει την εκπαίδευση των διαχειριστών που θα διαχειριστούν και θα 

υποστηρίξουν τη λειτουργία της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, αλλά και των χρηστών. Πιο συγκεκριµένα: 

� Ο Ανάδοχος θα προσφέρει πλήρη εκπαίδευση στο προσωπικό του ∆ήµου και κυρίως στα 

τρία (3) επιλεγµένα στελέχη για το ρόλο του διαχειριστή, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή 

και αποδοτική λειτουργία, αλλά και γενικότερα η πλήρης αξιοποίηση του προσφερόµενου 

συστήµατος, µε χρήση σύγχρονων µεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων. 

� Τα θέµατα της εκπαίδευσης θα καλύπτουν όλες τις συνιστώσες του συστήµατος (δηλαδή 

τόσο τις επιµέρους εφαρµογές, όσο και τις σύγχρονες τεχνολογίες απόδοσης και 

παρουσίασης του πολιτιστικού υλικού), αλλά και σηµαντικά οριζόντια θέµατα, αν αυτό 

κριθεί απαραίτητο. 

� Η σχεδίαση και το περιεχόµενο των προγραµµάτων εκπαίδευσης του Αναδόχου θα είναι 

τέτοια που θα διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση 

και χρήση των επιµέρους προσφερόµενων εφαρµογών (1. ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική 

Πύλη, 2. Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης 3. Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων 

για Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις, 4. Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας 

∆ανειστικής Βιβλιοθήκης και 5. Εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων), και όλες τις ανάγκες 

θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. 

� Η εκπαίδευση θα πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει ολοκληρωθεί 

ύστερα από είκοσι (20) ώρες κατάρτισης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη 

κάλυψη της επιλεγµένης θεµατολογίας. 

Η µεθοδολογία για τον σχεδιασµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα περιλαµβάνει:  

� Τον προσδιορισµό των Εκπαιδευοµένων, µε την ταυτόχρονη επιλογή τριών (3) στελεχών 

για το ρόλο του διαχειριστή. 

� Τον προσδιορισµό των αναγκών και των στόχων της εκπαίδευσης.  

� Τη δοµή/ύλη της Εκπαίδευσης και τον προγραµµατισµό των µαθηµάτων. 
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� Το σχεδιασµό αναφορών εκπαίδευσης.  

� Το σχεδιασµό µεθόδου πιστοποίησης εκπαιδευοµένων και διαχειριστών.  

� Το σχεδιασµό µεθόδου αξιολόγησης της εκπαίδευσης. 

 .0.0 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

Σε γενικές γραµµές, οι υπηρεσίες ευαισθητοποίησης παρουσιάστηκαν στην παράγραφο Α.3.13 – 

φάση 6. 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται και η προβολή του έργου µε 

στόχο την ενηµέρωση των πολιτών και χρηστών για τις υπηρεσίες του νέου συστήµατος της 

∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. Σε 

αυτό το πλαίσιο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες προώθησης και προβολής. Σε 

συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή θα καθοριστούν οι οµάδες αποδεκτών πληροφοριών 

σχετικά µε το νέο σύστηµα, οι στόχοι της επικοινωνίας, το περιεχόµενο της πληροφόρησης, 

καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο θα είναι δυνατή η πληροφόρηση του κοινού.  

Αναφέρονται οι εξής ενέργειες, τις οποίες θα πρέπει να εκτελέσει κατ’ ελάχιστο ο Ανάδοχος, στο 

πλαίσιο της παροχής αυτών των υπηρεσιών: 

� Οργάνωση µιας (1) ηµερίδας σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή µε συµµετοχή 

όλων τον ενδιαφεροµένων, όπου θα γίνει πλήρη ενηµέρωση σχετικά µε τις δυνατότητες 

που προσφέρει το νέο σύστηµα της Πύλης, ενώ παράλληλα θα δοθεί και η δυνατότητα 

για ανοιχτή συζήτηση, όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να εκθέσουν τις απορίες και 

τους προβληµατισµούς τους και να γίνει εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων. Η ακριβής 

ηµεροµηνία της ηµερίδας θα καθοριστεί κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής. 

� Σχεδίαση και παραγωγή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) τετράχρωµων 

ενηµερωτικών φυλλαδίων και εντύπων που θα ενηµερώνουν το ευρύ κοινό για τις νέες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις δυνατότητες που παρουσιάζουν και τις απαιτήσεις για την 

αποδοτική χρησιµοποίηση τους. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν κατ’ 

ελάχιστον, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει στην προσφορά του το 

ακριβές είδος και αριθµό των ενεργειών που προτίθεται να υλοποιήσει, σε σχέση µε τις 

υπηρεσίες ευαισθητοποίησης. 
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 .0.0 Υπηρεσίες Πιλοτικής & ∆οκιµαστικής Παραγωγικής 

Λειτουργίας 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας. Στην 

περίοδο αυτή, το σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε πραγµατικές συνθήκες 

εργασίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία του συστήµατος και τους χρήστες κάτω 

από πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη διαθεσιµότητα για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) µήνα (πιλοτική λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο 

Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τους υπεύθυνους του Φορέα Υλοποίησης. 

Στη φάση της Πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: 

 

 Άµεση τηλεφωνική υποστήριξη Help-desk 

Άµεση υποστήριξη σε όλους τους χρήστες του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης µέσω 

τηλεφώνου, τουλάχιστον κατά το ωράριο λειτουργίας 09:00-17:00. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

� Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος. 

� Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιµετώπιση προβληµάτων κατά τη χρήση. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει 

αναλυτικά τη δοµή και οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας Help-Desk. 

 

 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Πιλοτικής  

Ο Ανάδοχος, για όλη τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, υποχρεούται να διαθέσει 

εξειδικευµένο προσωπικό τουλάχιστον ενός (1) ατόµου στο χώρο εγκατάστασης του συστήµατος 

της ∆ιαδικτυακής Πύλης (on-the-job), µε στόχο την υποστήριξη των χρηστών του φορέα στη 

λειτουργία των εφαρµογών. 

Η υποστήριξη κατά τη δοκιµαστική & παραγωγική λειτουργία του συστήµατος θα πρέπει να 

περιλαµβάνει: 

� Συνεχής τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των επιµέρους 

Εφαρµογών και των υποδοµών. 

� Τεχνική υποστήριξη των διαδικασιών ψηφιοποίησης και επιστηµονικής τεκµηρίωσης από 

εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες. 
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� Βελτιώσεις / ∆ιορθώσεις των υποσυστηµάτων και των επιµέρους εφαρµογών. 

� Επίλυση προβληµάτων – υποστήριξη χρηστών. 

� Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 

� ∆ιόρθωση / ∆ιαχείριση λαθών. 

� Υποστήριξη στο χειρισµό και τη λειτουργία των υπολογιστών, και λοιπού προσφερόµενου 

εξοπλισµού φιλοξενίας, εφόσον απαιτείται. 

� Επικαιροποίηση (update) της τεκµηρίωσης. 

� Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη δοκιµαστική & παραγωγική 

λειτουργία είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: 

� Οι κωδικοποιήσεις που χρησιµοποιήθηκαν. 

� Οι παραµετροποιήσεις και προσαρµογές λογισµικού που έγιναν. 

� Η ορθή λειτουργία του παρεχόµενου εξοπλισµού φιλοξενίας. 

� Οι ρυθµίσεις του λογισµικού συστήµατος. 

� Οι ρυθµίσεις της οποιασδήποτε βάσης δεδοµένων (π.χ. για την Εφαρµογή 

Υποστήριξης ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης και την Εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων) 

και της διαλειτουργικότητας µε αυτήν. 

� Η ολοκλήρωση του λογισµικού µε τις απαιτούµενες διαδικασίες. 

� Η φυσική ανταπόκριση του συστήµατος. 

� Οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδοµένων. 

� Οποιαδήποτε άλλη παράµετρος επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος. 

� Οι τελικές ρυθµίσεις του συστήµατος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning).  

� Η οµαλή λειτουργία των επί µέρους Εφαρµογών και λειτουργιών.  

� Η ασφάλεια και οµαλή λειτουργία των δεδοµένων της τεκµηρίωσης. 

Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεµοτήτων ενδέχεται να δηµιουργηθεί η 

ανάγκη για συγκεκριµένες παρεµβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήµατος. Ο 

Ανάδοχος µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια Επιτροπή, θα προχωρήσει στις απαραίτητες 

διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα στο χρονικό διάστηµα της 

δοκιµαστικής & παραγωγικής λειτουργίας. 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, εµφανισθούν σοβαρά κατά την 

κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου προβλήµατα ή διαπιστωθεί ότι δεν 

πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος δοκιµαστικής 
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& παραγωγικής λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβληµα µέσα στους 

προβλεπόµενους από την παρούσα διακήρυξη χρόνους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι αποκατέστησε την 

οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το πραγµατοποίησε. Η αρµόδια επιτροπή 

µετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της δοκιµαστικής 

& παραγωγικής λειτουργίας επιµηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο µεσολάβησε από την 

διαπίστωση της βλάβης µέχρι την πιστοποίηση της αποκατάστασής της. 

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου, 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει επικαιροποιηµένη έκδοση του συνόλου της 

τεχνικής και λειτουργικής τεκµηρίωσης. 

 .0.0 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, µε έναρξη την οριστική 

παραλαβή του Έργου και µε χρονική διάρκεια τρία (3) έτη. Η Περίοδος αυτή περιλαµβάνει δύο 

φάσεις, τη φάση εγγύησης καλής λειτουργίας και τη φάση συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης. 

Η φάση εγγύησης καλής λειτουργίας είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους και 

ακολουθείται από τη φάση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Είναι στην ευχέρεια των 

υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας µεγαλύτερη της 

ελάχιστης ζητούµενης, όµως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και 

υπηρεσιών για ακέραιο αριθµό ετών. 

Η φάση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αποτελεί µέρος νέας σύµβασης µε την Εταιρεία, 

κατόπιν σχετικού αιτήµατος της τελευταίας. Το τίµηµα των υπηρεσιών αυτών είναι 

προκαθορισµένο και ορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης για όλο τον 

εξοπλισµό, το λογισµικό και τις εφαρµογές που θα προσφέρει. 

Με την οριστική παραλαβή του έργου θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας 

(παροχή δωρεάν συντήρησης). Το λογισµικό, τα υποσυστήµατα και οι λοιπές εφαρµογές του 

συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης, αλλά και ο όποιος εξοπλισµός προσφέρεται για την 

υποστήριξη της λειτουργίας της, θα πρέπει να καλύπτονται απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από 

ένα (1) έτος εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο χρόνος εγγύησης 

καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του έργου. 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας, είναι: 

� Παροχή Υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) για το σύνολο των εφαρµογών του συστήµατος. 
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� ∆ιασφάλιση καλής λειτουργίας του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης (δηλ., τις 

επιµέρους Εφαρµογές, το ψηφιοποιηµένο πολιτιστικό περιεχόµενο και των λοιπών 

στοιχείων που την συνιστούν) και του παρεχόµενου εξοπλισµού φιλοξενίας. Είναι 

υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 

ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή. 

� Αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του παρεχόµενου εξοπλισµού. 

� Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών (bugs). Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλύει 

τα προβλήµατα εντός µιας (1) ηµέρας από την αναγγελία, εφόσον αυτά δεν έχουν 

προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική 

λύση του προβλήµατος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριµένου χρονικού ορίου θα 

πρέπει, εντός του χρονικού αυτού ορίου, να προτείνεται εναλλακτικός τρόπος, εφικτός 

και άµεσα υλοποιήσιµος. 

� Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισµικού συστήµατος και 

εφαρµογών της Πύλης. 

� Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων του λογισµικού συστήµατος και των εφαρµογών της Πύλης, (αλλά και του 

όποιου υλικού). 

� Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού και των 

εφαρµογών, η οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

� Υπηρεσία Help-Desk για όλους τους χρήστες του συστήµατος. Αναλυτική δοµή και 

οργάνωση του Help-Desk πρέπει να συµπεριληφθεί στην Τεχνική Προσφορά 

του υποψήφιου Αναδόχου. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στην προσφορά τους πρέπει να αναπτύσσουν τη µεθοδολογία 

και συχνότητα της προληπτικής συντήρησης του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης.  

Για το χρόνο αποκατάστασης και τις ρήτρες που αναφέρονται σχετικά µε τη συντήρηση και την 

τεχνική υποστήριξη, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο όπου αναλύονται τα «Τήρηση 

Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών – Ρήτρες». 

Με το πέρας της ζητούµενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα αρχίσει η περίοδος 

συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης και του όποιου 

παρεχόµενου εξοπλισµού φιλοξενίας. Η περίοδος συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει 

να καλύπτει τουλάχιστον την περίοδο µέχρι το πέρας της ΠΕΣ. Για την αξιολόγηση των 

προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δε λαµβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία και συντήρηση του 

παρεχόµενου εξοπλισµού φιλοξενίας της ∆ιαδικτυακής Πύλης, καθώς και την ύπαρξη 

ανταλλακτικών για όλο το χρονικό διάστηµα, για το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες συντήρησης-

τεχνικής υποστήριξης. 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης, είναι: 

� Αναβάθµιση (upgrade) σε τυχόν νεώτερες εκδόσεις του συστήµατος. 

� Παροχή Υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) για το σύνολο του συστήµατος της 

∆ιαδικτυακής Πύλης (Συνιστώσες Εφαρµογές, πολιτιστικό περιεχόµενο και λοιπές 

εφαρµογές). 

� Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των προσαρµογών (customizations), διεπαφών µε 

άλλα συστήµατα, κ.λπ., µε τις νεώτερες εκδόσεις. 

� Αντιµετώπιση σφαλµάτων (bugs), προσαρµογή σε νέες συνθήκες λειτουργίας. 

� Παραµετροποίηση συστήµατος σε περίπτωση αλλαγών στο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο, οι 

οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής και δε 

δύναται να αντιµετωπισθούν από την υφιστάµενη προσφερόµενη λειτουργικότητα του 

συστήµατος. 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την κάλυψη οποιουδήποτε κόστους 

προκύψει για την εξασφάλιση της συµβατότητας των προϊόντων που θα αντικατασταθούν ή 

αναβαθµιστούν στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης, τόσο µεταξύ τους όσο και µε το 

υπάρχον περιβάλλον.  

Επίσης υποχρεώνεται: 

� Να καταστρώνει και να υποβάλει πλάνο µετάπτωσης λειτουργίας και δεδοµένων σε 

αλλαγές, όταν προκύπτει σχετική ανάγκη, ειδάλλως να τεκµηριώνει τη µη συνδροµή 

λόγων για σχετικές ενέργειες. 

� Να τεκµηριώνει ενδελεχώς όλες τις εργασίες που πραγµατοποιεί και τις µεταβολές που 

προκύπτουν σαν αποτέλεσµα της συντήρησης του συστήµατος. 

� Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος µετά την πραγµατοποίηση 

µεταβολών που προκύπτουν ως αποτέλεσµα των εργασιών συντήρησης. 

� Να διατηρεί αναλυτικά στοιχεία όλων των αλληλεπιδράσεών του µε την Αναθέτουσα 

Αρχή, τα στελέχη αυτής ή το σύστηµα και να τα παρουσιάζει επεξεργασµένα ή 

πρωτογενή, όταν κάτι τέτοιο ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτά τα στοιχεία 

συµπεριλαµβάνονται χρόνοι απόκρισης για βλάβες και υποστήριξη κάθε φύσης.  
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να καταρτίσουν την προσφορά τους, λαµβάνοντας 

υπόψη τα αναγραφόµενα στην παράγραφο A.4.5. 

A.4.4.1  Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας»  

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου και είναι αυτές που 

περιγράφονται στην παράγραφο «Περίοδος Συντήρησης». Το κόστος παροχής των υπηρεσιών 

περιόδου Εγγύησης θεωρείται µηδενικό – οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

Τα αναµενόµενα παραδοτέα / αποτελέσµατα της περιόδου εγγύησης «καλής λειτουργίας» 

φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Περίοδος Εγγύησης – Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου 

1. Υπηρεσίες υποστήριξης 

και αποκατάστασης 

βλαβών. 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα περιλαµβάνει: 

1. Καταγραφή των συµβάντων ενεργειών υποστήριξης. 

2. Λίστα ανταλλακτικών και προσδιορισµός αναλωσίµων 

υλικών (κυρίως, όσον αφορά στον παρεχόµενο εξοπλισµό 

φιλοξενίας της πύλης). 

3. Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών και 

παραµετροποιήσεων στο σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης 

Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας, στο έτοιµο λογισµικό υποστήριξης, αλλά και 

στον εξοπλισµό φιλοξενίας. 

4. Τεκµηρίωση σφαλµάτων. 

5. Τεκµηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιµου 

λογισµικού και εφαρµογής/ών. 

6. Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου.  

 

 .0.0.0  Υπηρεσίες Συντήρησης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την ύπαρξη ανταλλακτικών για τον εξοπλισµό φιλοξενίας 

του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης για όλο το χρονικό διάστηµα για το οποίο προσφέρει 

τις υπηρεσίες συντήρησης. Το κόστος παροχής των Υπηρεσιών Περιόδου Συντήρησης θα 

πρέπει να περιληφθεί στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου. Είναι στη διακριτική 
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ευχέρεια του φορέα να συνάψει χωριστή σύµβαση συντήρησης µε βάση το κόστος της 

προσφοράς του Αναδόχου. 

Οι Υπηρεσίες της Περιόδου Συντήρησης αφορούν στο σύνολο του Έργου και είναι αυτές που 

περιγράφονται παρακάτω. 

Το κόστος συντήρησης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για:  

� τη φιλοξενία (hosting) του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης (δηλ., των συνιστωσών 

εφαρµογών, του πολιτιστικού περιεχοµένου και των λοιπών εφαρµογών). 

� τη µετακίνηση, διαµονή και αµοιβή προσωπικού.  

� τη µετακίνηση του εξοπλισµού φιλοξενίας από τον τόπο εγκατάστασης, για επισκευή και 

επανατοποθέτησή του. 

� την αγορά ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων και λοιπών απαραίτητων για τη συντήρηση 

υλικών και εξοπλισµού φιλοξενίας (πλην αναλωσίµων), που κρίνονται κάθε φορά 

απαραίτητα για τη διόρθωση του αντίστοιχου προβλήµατος. 

� την πληρωµή δασµών, εξόδων εκτελωνισµού, µεταφοράς και οι λοιπές σχετικές ανάγκες.  

Αν η πλήρης και οριστική επίλυση οποιουδήποτε από τα παραπάνω προβλήµατα είτε 

εξοπλισµού, είτε λογισµικού, είτε εφαρµογών δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριµένου 

χρονικού ορίου, όπως προβλέπεται από την τήρηση Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών, τότε 

επιβάλλονται οι ανάλογες ρήτρες. 

 .0.0 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου 

Υποστήριξης, το οποίο να είναι διαθέσιµο προς το προσωπικό και τα στελέχη του φορέα και να 

αναλαµβάνει την επίλυση προβληµάτων µε βάση ένα προσυµφωνηµένο επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών, όπως αυτό περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο, που αφορούν ειδικότερα τα 

παρακάτω αντικείµενα: 

� Κ1, την υποδοµή (Σύστηµα ∆ιαδικτυακής Πύλης: Συνιστώσες Εφαρµογές, πολιτιστικό 

περιεχόµενο, λοιπές εφαρµογές). 

� Κ2, τον εξοπλισµό φιλοξενίας. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τα ακόλουθα: 

� Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της υπηρεσίας θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλο 

πληροφοριακό σύστηµα, στο οποίο θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον ο χρόνος έναρξης 

και λήξης του προβλήµατος, καθώς και ο χρόνος αναµονής που µεσολαβεί από την 

κλήση µέχρι να γίνει ανάληψη της ευθύνης για κάθε είδους βλάβη ή δυσλειτουργία, η 
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περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια. Ο 

εξοπλισµός και το λογισµικό που χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του 

Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου. 

� Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιµότητα τεχνικό προσωπικό, η εµπειρία του οποίου 

είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει την αποκατάσταση προβληµάτων, για 

τα οποία έχει αναλάβει ευθύνη, στα χρονικά διαστήµατα που προδιαγράφονται στη 

συνέχεια.  

Ορισµοί προσυµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών αποκατάστασης προβληµάτων ευθύνης 

Αναδόχου: 

� Εργάσιµες Μέρες (ΕΜ): Οι καθηµερινές, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ηµέρες της 

εβδοµάδας, εκτός Αργιών. Ως µη Εργάσιµες Μέρες (µΕΜ) ορίζονται το Σάββατο και η 

Κυριακή, καθώς και οι Αργίες. 

� Εργάσιµες Ώρες (ΕΩ): Οι ώρες από 09:00 έως 17:00 των Εργάσιµων Ηµερών. Ως µη 

Εργάσιµες Ώρες (µΕΩ) ορίζονται οι από 00:00 έως 09:00 και οι από 17:00 έως 24:00 

ώρες των εργάσιµων ηµερών, και το σύνολο των ωρών των µη εργάσιµων ηµερών.  

� Χρόνος Ανάληψης Ευθύνης (ΧΑΕ) ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από τη 

γνωστοποίηση του προβλήµατος στον Ανάδοχο µέχρι την αποδοχή και ανάληψη της 

ευθύνης του. Μετά το πέρας του ΧΑΕ για κάθε περίπτωση προβλήµατος, ο χρόνος 

θεωρείται ότι προσµετρείται στο Χρόνο Αποκατάστασης Προβλήµατος (ΧΑΠ), όπως αυτός 

ορίζεται παρακάτω. Σχετικά µε τον ΧΑΕ ορίζονται τα παρακάτω: 

o Όσον αφορά στα αντικείµενα της Κ1 σε: 20 λεπτά το αργότερο, ανεξαρτήτως του 

γεγονότος, αν η γνωστοποίηση γίνεται εντός ή εκτός των εργασίµων ηµερών ή 

ωρών. 

o Όσον αφορά στα αντικείµενα της Κ2: ∆ύο (2) ώρες το αργότερο, όταν η 

γνωστοποίηση του προβλήµατος γίνεται µέσα στις εργάσιµες ώρες ή δύο (2) ώρες 

το αργότερο από την έναρξη της αµέσως επόµενης εργάσιµης, όταν η 

γνωστοποίηση του προβλήµατος γίνεται κατά τη διάρκεια µη εργάσιµων ωρών, 

όπως αυτές ορίσθηκαν παραπάνω. 

� Χρόνος αποκατάστασης προβλήµατος (ΧΑΠ): ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από 

την αποδοχή και ανάληψη της ευθύνης από τον Ανάδοχο, του προβλήµατος που του 

γνωστοποιήθηκε, µέχρι την αποκατάστασή του. Συνολικός Ετήσιος Χρόνος 

Αποκατάστασης Προβληµάτων (ΣΕΧΑΠ) ορίζεται ο συνολικός ΧΑΠ σε ετήσια βάση. 

� Μέγιστος Ετήσιος Χρόνος Αποκατάστασης Προβληµάτων (ΜΕΧΑΠ) ονοµάζεται ο 

µέγιστος αποδεκτός ΣΕΧΑΠ και ορίζεται σε: 
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o Για την κατηγορία Κ1, ογδόντα (80) ώρες ετησίως. 

o Για την κατηγορία Κ2, εκατόν είκοσι (120) ώρες ετησίως. 

� Ελαττωµατικός εξοπλισµός θεωρείται η µονάδα εξοπλισµού, που δεν έχει 

αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία της λόγω µη αποκατάστασης βλάβης/ών µέρους ή 

συνόλου των µερών που την αποτελούν. 

� Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις Ρήτρες. Σε περίπτωση που ο ΣΕΧΑΠ 

είναι µεγαλύτερος του ΜΕΧΑΠ, τότε για κάθε ώρα υπέρβασης του ΜΕΧΑΠ, θα 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση µε τη µεγαλύτερη εκ των δύο ακόλουθων τιµών:  

1. 0,0020% επί του συµβατικού τιµήµατος. 

2. 0,020% επί του ετησίου κόστους συντήρησης. 

Οι υπηρεσίες Γραφείου Υποστήριξης θα παρέχονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης και 

Συντήρησης. 

A.4.6 Τεκµηρίωση 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παράσχει πλήρη και αναλυτική τεκµηρίωση για το σύνολο 

του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας (δηλ., συνιστώσες εφαρµογές, πολιτιστικό περιεχόµενο και λοιπές εφαρµογές) 

που θα εγκαταστήσει. Όλο το σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος 

κατά τη διάρκεια του έργου θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα έντυπα εγχειρίδια. 

Κατά τη σύνταξη των εγχειριδίων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στη 

σαφήνεια, την αναγνωσιµότητα και τη συνέπεια των περιγραφόµενων µε την πραγµατική 

κατάσταση. Τα εγχειρίδια χρήσης του συστήµατος πρέπει να είναι γραµµένα στα Ελληνικά και να 

διατίθενται τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει το ∆ήµο Αλεξάνδρειας µε δύο (2) 

τουλάχιστον έντυπα αντίγραφα όλων των εγχειριδίων καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή, 

επιπλέον από αυτά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκπαίδευση. Επιπλέον, ο Ανάδοχος πρέπει 

να προµηθεύει καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας συµπληρωµατικά 

εγχειρίδια σε ηλεκτρονική µορφή, στα οποία θα τεκµηριώνονται όλες οι µεταβολές, 

τροποποιήσεις και διορθώσεις που θα γίνονται στις αρχικές εφαρµογές χωρίς πρόσθετο κόστος. 

Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας δικαιούται να απαιτήσει επανέκδοση των εγχειριδίων στην περίπτωση 

που κριθεί ότι το πλήθος και η έκταση των µεταβολών και τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας καθιστούν πεπαλαιωµένα τα εγχειρίδια. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει νέα εγχειρίδια και να παραδώσει ισάριθµα µε 

τα προηγούµενα αντίτυπα τους στο ∆ήµο Αλεξάνδρειας. 
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A.5 Μεθοδολογία ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

 .0.0 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά την 

ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του 

έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όσον αφορά τόσο 

στο περιεχόµενο του έργου, όσο και στο απαιτούµενο χρονοδιάγραµµα παροχής 

υπηρεσιών & παράδοσης προϊόντων. 

Η µεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς 

αποδεκτές πρακτικές, µεθόδους και πρότυπα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην 

αποτελεσµατική υλοποίηση & παρακολούθηση του έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο έργο, την 

προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, 

συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες µεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας µε το 

προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόµενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να 

κάνει µε άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές µε το έργο σύγχρονες 

τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της µεθοδολογίας σε σχέση µε τις δυνατότητες και 

την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόµενο απ' αυτόν 

χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόµενης µεθοδολογίας θα ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο: 

� Αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει 

το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του 

έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων 

υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών. 

� Προτεινόµενη µεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει επαρκώς την προτεινόµενη 

µεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης µελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, 

σχεδιασµού και ανάπτυξης εφαρµογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που 

θα χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών. 

� Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες και 

ενότητες – πακέτα εργασίας (ΕΕ) όπως αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές προδιαγραφές 

του έργου. 

� Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά 

προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισµού και την 

προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 
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� Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις 

υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσηµα και τα παραδοτέα του έργου. 

 .0.0 Σχήµα ∆ιοίκησης, σχεδιασµού και υλοποίησης του Έργου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συµπεριλάβει στην προσφορά του αναλυτικά 

στοιχεία για το σχήµα διοίκησης που θα αναλάβει την οργάνωση για την υλοποίηση 

του έργου. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχονται, µε αναλυτική αναφορά, όλα τα στοιχεία για 

το προσωπικό που θα διατεθεί, καθώς και για το αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησής τους σε 

κάθε φάση του έργου. 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του ∆ήµου µετά από σχετική εισήγηση 

της ΕΠΠΕ. 

Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης 

και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο 

Ανάδοχος. 

Η οµάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη του προσφέροντος 

συµπεριλαµβανοµένου του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή του. 

 .0.0.0 Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα 

αναλάβουν τους ρόλους: 

� του Υπεύθυνου Έργου, 

� του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Συγκεκριµένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται:  

� να δώσει βιογραφικά (βλ. C.2), όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους κατ’ 

ελάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) έτη. Ο Υπεύθυνος του Έργου και ο Αναπληρωτής 

Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή (5) και τριετή (3) 

εµπειρία, αντίστοιχα, σε θέµατα διοίκησης – διαχείρισης έργων πληροφορικής του 

δηµόσιου, ευρύτερου δηµόσιου, αλλά και ιδιωτικού τοµέα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να 

διαθέτουν εµπειρία από τη συµµετοχή τους σε τουλάχιστον δύο έργα ΤΠΕ (ως Υπεύθυνοι 

οµάδας έργου) που υλοποιήθηκαν για φορείς είτε του δηµόσιου, είτε του ιδιωτικού 

τοµέα. 

� να περιγράψει το ρόλο τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης. 
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� να δηλώσει το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν. 

� να δηλώσει τη σχέση τους µαζί του (ενν. τον υποψήφιο Ανάδοχο – δηλ., υπάλληλος, 

εξωτερικός συνεργάτης, κλπ.). 

 .0.0.0  Μέλη Οµάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της 

Οµάδας Έργου. Η οµάδα έργου πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5)  στελέχη του 

προσφέροντος, συµπεριλαµβανοµένου του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή του.  

Συγκεκριµένα για τα Μέλη της Οµάδας Έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται: 

� να προσκοµίσει βιογραφικά, στα οποία να τεκµηριώνεται τουλάχιστον τριετή (3) εµπειρία 

σε έργα ΤΠΕ του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα (βλ. C.2). 

� να περιγράψει το ρόλο τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης. 

� να δηλώσει το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν. 

� να δηλώσει τη σχέση τους µαζί του (ενν. τον υποψήφιο Ανάδοχο – δηλ., υπάλληλος, 

εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου, κλπ.). 

 .0.0 Σχέδιο και Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συµπεριλάβει στην προσφορά του προσχέδιο 

της προτεινόµενης Μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας έργου µε 

στοιχεία που να τεκµηριώνουν την κατανόηση του έργου και του προτεινόµενου 

µοντέλου λειτουργίας.  

Ενδεικτικά η προτεινόµενη µεθοδολογία θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

� Κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου. 

� Καταγραφή πιθανών προβληµάτων που εκτιµάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά 

τη διεξαγωγή συγκεκριµένων εργασιών και τρόποι αντιµετώπισής τους. 

� Τις διαδικασίες που υιοθετούνται και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή του έργου. 

� Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται τα 

χρονικά ορόσηµα ολοκλήρωσης των επιµέρους παραδοτέων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει και να τεκµηριώσει οποιαδήποτε σηµεία της 

προτεινόµενης λύσης παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις, όπως επίσης και τον 
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τρόπο µε τον οποίο δεσµεύεται να εξοµαλύνει και να επιλύσει τα όποια σχετικά προβλήµατα και 

παρενέργειες. 

 .0.0 Τρόπος Υλοποίησης – Παράδοσης  Έργου 

Το σύνολο του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Αλεξάνδρειας (δηλ., συνιστώσες εφαρµογές, ψηφιοποιηµένο πολιτιστικό περιεχόµενο 

και λοιπές εφαρµογές) θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί σε Data-Center του Αναδόχου µε 

βάση της προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τον 

προγραµµατισµό και την κωδικοποίηση, καθώς και την εγκατάσταση των λειτουργικών 

τµηµάτων του συστήµατος της ∆ιαδικτυακής Πύλης στον εξοπλισµό φιλοξενίας. Οφείλει, δε, να 

ενηµερώνει το ∆ήµο Αλεξάνδρειας για την πρόοδο στην υλοποίηση του έργου, οποτεδήποτε του 

ζητηθεί και σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να ελέγχεται η πιστή τήρηση του 

χρονοδιαγράµµατος. Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει, πέντε (5) τουλάχιστον 

ηµέρες νωρίτερα, την Αναθέτουσα Αρχή για την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να 

πραγµατοποιήσει εργασίες, που ενδεχοµένως να απαιτούν την παρουσία και συνεργασία µε 

υπεύθυνους του δήµου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και 

καλή λειτουργία του εξοπλισµού φιλοξενίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

Ο Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε βλάβη, φθορά ή απώλεια του εξοπλισµού 

φιλοξενίας και κάθε τµήµατός του. 

Η διαµόρφωση των χώρων εγκατάστασης του εξοπλισµού φιλοξενίας αποτελεί αποκλειστική 

ευθύνη και βασικό αντικείµενο του Αναδόχου.    
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Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

ΜΕΡΟΣ  : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 .0  Γενικές Πληροφορίες 

Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό. 

 .0.0 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή αναδόχου για το έργο «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» όπως 

αναφέρεται στο Μέρος Α’ της παρούσας διακήρυξης.  

Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδότησής του από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) µε την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 

υλοποιείται από το ∆ήµο Αλεξάνδρειας ως ∆ικαιούχος της πράξης µε κωδικό ΟΠΣ: 304444. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. ∆εν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου. 

 .0.0 Προϋπολογισµός Έργου 

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ (συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

Εθνικούς Πόρους). 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, και τον αριθµό της 

οικείας ΣΑΕ.  

Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα ενός χιλιάδων, 

εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ (141.662,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 23 % 

(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 115.172,36 € - ΦΠΑ: 26.489,64 €). 

 .0.0 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας 

- ∆ιεύθυνση έδρας: Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ.: 59300, Αλεξάνδρεια/Ελλάδα. 
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- Τηλέφωνο: 00 30 23333 50100 και 00 30 23333 50129 

- Fax: 00 30 23330 23625 

- E-mail: theomam@alexandria.gr και info@alexandria.gr  

- Πληροφορίες:  ∆ήµος Αλεξάνδρειας / κ. Θεόδωρος Μαµουδέλης. 

 .0.0 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.  

Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται παρακάτω: 

• Το Π.∆. 60/2007 περί προσαρµογής 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 16 Νοεµβρίου 2005. 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη – µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις 

των διαρθρωτικών ταµείων. 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2009 που 

τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων. 

• Το Ν. 3614/03.12.2007: ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις. 

• Το Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α’/28.6.2006). 

• Το Ν.3783/2009: Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις και το Ν. 3917/2011: ∆ιατήρηση δεδοµένων που 

παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων 
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στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, 

χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους 

χώρους και συναφείς διατάξεις. 

• Την Υπουργική Απόφαση του ΥΑΠ του Τέως Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (Γ.Γ. 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του ΥΠΕΣ∆∆Α), ΥΑΠ/Φ.30/21243/07.06.1991 (ΦΕΚ 

386/τΒ/10.06.1991), όπως αντικαταστάθηκε από την ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/12.9.2001 

(ΦΕΚ 1223/τΒ/20.09.2001). 

• Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 

14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει (α’ τροπ/ση: ΦΕΚ 

1957/Β/9.9.2009 αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 και β’ τροποποίηση: ΦΕΚ 

1088/Β/2010 – αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010).  

• Την από 30/08/2011 και µε αριθµό πρωτ. 154.563/ΨΣ8959-Α2 Απόφαση του Ειδικού 

Γραµµατέα για ένταξη της Πράξης «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ 304444. 

• Την µε αριθµός πρωτ. ΧΧΧΧΧΧ σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη. 

• Την υπ’ αριθµ. ΧΧ/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας 

περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της Πράξης «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ». 

• Την υπ’ αριθµ. ΧΧ/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αλεξάνδρειας 

περί διάθεσης και δέσµευσης της πίστωσης και έγκρισης των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών του ∆ιαγωνισµού. 

 .0.0 Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης 

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 

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

ΧΧ/ΧΧ/2011.  

• Στον ελληνικό τύπο στις ΧΧ/ΧΧ/2011, όπου και δηµοσιεύθηκε στις ΧΧ/ΧΧ/2011. 

 .0.0 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

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

στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις ΧΧ/ΧΧ/2011 και ώρα ΧΧ.ΧΧ στην έδρα του 

∆ήµου Αλεξάνδρειας. 
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Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  

 .0.0 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, και η παραλαβή της 

γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της 

∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο ∆ήµος 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 να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη 

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

έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της ∆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 

έγγραφα στο ∆ήµο 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. 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και σε ηλεκτρονική µορφή. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την 

παραλαβή της να συµπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρµα 

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

ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή 

να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για 

τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος. 

 .0.0 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 ΧΧ/ΧΧ/2011. Ο ∆ήµος θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν 
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παραλάβει τη ∆ιακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 

οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται προς το ∆ήµο Αλεξάνδρειας. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου.  

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

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 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 Αλεξάνδρειας δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν 

υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς 

και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων 

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

συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. 

 .0 ∆ικαίωµα Συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

 .0.0 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νοµικών προσώπων, που: 

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

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

Χώρο (ΕΟΧ), ή  

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

∆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 την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. 
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τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β.2.3 ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής και Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν µόνο όσοι παρέλαβαν επίσηµα την ∆ιακήρυξη από 

το ∆ήµο Αλεξάνδρειας. 

 .0.0 Αποκλεισµός Συµµετοχής 

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής. 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 

Συµµετοχής. 

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

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

• Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του 

δηµόσιου τοµέα. 

• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του 

Π∆ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 

στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

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

1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

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

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συµβουλίου. 

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

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

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

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες. 

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

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

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

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

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. 

• Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός 

σχήµατα διαγωνιζόµενων. 

 .0.0 ∆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 Συµµετοχής», 

συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους 

µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

0. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 

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

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

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

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

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

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο 

περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

0.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παράγραφο Β.2.7 Εγγύηση 

Συµµετοχής 

ΝΑΙ   

0.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής, στις οποίες θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισµού και στις οποίες ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει δια του νοµίµου 

εκπροσώπου του ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς του: 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α: 

1. ∆εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό 

του από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του 

Π∆ 60/2007. 

2. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό, συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων σε 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι 

δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, 

συνδιαλλαγής (ή σε περίπτωση αλλοδαπών 

φυσικών / νοµικών προσώπων σε ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις 

καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ή 

της κατάθεσής της στο ταχυδροµείο 

εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, 

αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν 

ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 

ειδικό επάγγελµα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 

σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της 

εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών 

ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 
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Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο 

Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

0. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου 

αναδόχου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και 

Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές 

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

διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο 

Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι 

νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού 

προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο 

δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 

Προσφοράς τους ή της κατάθεσής της στο 

ταχυδροµείο:  

- i. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 

43 του Π∆60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή 

σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή 

ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια 

του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, ∆) νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
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για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες. 

- ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

2. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

2. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους 

διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του 

δηµόσιου τοµέα. 

Γ: 

2. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, της οποίας 

έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 

τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για 

απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 

Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή 

διακοπής του διαγωνισµού. 

0.  4. Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριµένα: 

4. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

� ΦΕΚ σύστασης. 

� Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το 

ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι 

σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο 

ΝΑΙ   



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 101 από 228 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού 

(εφόσον υπάρχει). 

� ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ ή 

απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 

νοµικού προσώπου. 

� Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο 

διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα 

λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και 

ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος. 

� Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. 

4. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

� Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι 

σήµερα τροποποιητικά. 

� Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

4. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει 

να καταθέσει: 

� Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη 
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∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές 

του. 

4. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, 

οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

� Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε την 

περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 

συνεταιρισµός).  

� Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του 

Μέλους:  

o στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

o στο ∆ιαγωνισµό. 

� Συµφωνητικό (δεν απαιτείται συµβολαιογραφική 

πράξη) µεταξύ των µελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας όπου: 

o να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

o να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη 

µέγιστη δυνατή  σαφήνεια το µέρος του 

Έργου (φυσικό και οικονοµικό 

αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 

της Προσφοράς,  

o να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για 

το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

(leader), 

o να δηλώνουν από κοινού ότι 

αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη 

για την εκπλήρωση του Έργου, 

o να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 103 από 228 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

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.  

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

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

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

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

δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου, στην οποία θα 

βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής».  

Επίσης πρέπει να περιέχεται έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει την Προσφορά. (Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω 

Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του). 

B.2.4 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να 

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

τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 

(σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την 

Προσφορά. 

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

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

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

έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 
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4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 

αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

B.2.4.1 Οι  Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που προβλέπονται 

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

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

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

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

18.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

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

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

18.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

18.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

18.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του 

οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και 

το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

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

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο 

από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 

µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 

ΝΑΙ2   

 

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 

                                                      
 
2  Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω 

Αντιπροσώπου.  
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Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

B.2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

�  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου 

εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από 

τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που προβλέπονται 

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

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

�  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

�  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 κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

�  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

�  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

�  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

�  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 

στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

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

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

�  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του 

οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου (ή 

ισοδυνάµων επαγγελµατικών οργανώσεων της χώρας 

εγκατάστασης τους) και το ειδικό επάγγελµα του, από 

το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 

ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί 

να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

�  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 

δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου 

ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 

προσωπικό.  

ΝΑΙ   

�  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 έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

�  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, έκδοσης 

µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

�  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ3   

 

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 από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός 

εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 .0.0.0 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.  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 τους δραστηριότητας για κάποιο από 

τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται 

στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 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 

ΝΑΙ   

                                                      
 
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω 
Αντιπροσώπου. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

12.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

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

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  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 

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

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 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 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του 

οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και 

το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   
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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 έκδοσης µετά  την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 

µετά  την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

 

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

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

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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 .0.0.0 Οι συνεταιρισµοί 
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14.  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 για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 

και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής 

της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

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

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

14.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  
ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

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

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
ΝΑΙ   
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Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

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

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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10.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του 

οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και 

το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

14.  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   

14.  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 έκδοσης µετά την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 

NAI   
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ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ4
   

 

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

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

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 .0.0.0 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, 

ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 

νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για 

τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.∆. 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 

ΝΑΙ   

                                                      
 
4  Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης  µέσω 

Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του.  
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πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών 

εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα 

(λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

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

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

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

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 

στο δίκαιο της χώρας του.. Το πιστοποιητικό αυτό 

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

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου (ή 

ισοδύναµων επαγγελµατικών οργανώσεων της χώρας 

εγκατάστασής τους) και το ειδικό επάγγελµα του, από 

το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

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

ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη 

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει 

όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 

µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 

εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.  

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

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

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

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

ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

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

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός 

εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 .0.0.0 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

15.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης, 

ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό 

πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

 

 .0.0 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής/Κατακύρωσης 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

1. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκοµίζονται µε 

νόµιµα θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. 
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Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

4. 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. 

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

ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 

πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 

µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, 

τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα 

Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει 

και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η 

δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα 

εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά 

τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 .0.0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 

αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, 

προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

1 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανός, να 

αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη 

προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στην 

οργανωτική του δοµή, οντότητες (ενδεικτικά Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες) µε αρµοδιότητα την 

∆ιαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών 

και την Τεχνική Υποστήριξη Συστηµάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναµες δοµές µε αρµοδιότητες που 
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στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής. 

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

καταθέτοντας µε την Προσφορά  του εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα 

στοιχεία τεκµηρίωσης: 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

� επιχειρηµατική δοµή, συνεργασίες µε εξωτερικούς προµηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,  

� τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης, 

� προϊόντα και υπηρεσίες,  

� µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί,  

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

ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συµµετοχής. 

 

1.2 Σύστηµα πιστοποίησης ποιότητας (τύπου ISO ή ισοδύναµου) µε πεδίο εφαρµογής τον σχεδιασµό και 

υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας προβολής και ευαισθητοποίησης προς φορείς του δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα, παροχή υποστηρικτικών  και µελετητικών συµβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και 

εκπόνηση µελετών και υλοποίηση έργων πληροφορικής. 

Σύστηµα πιστοποίησης ποιότητας (σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – 

Απαιτήσεις για παρόχους») µε πεδίο εφαρµογής τις δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η 

καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που 

παρέχουν οι φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα καθώς και η προβολή των εν 

γένει δραστηριοτήτων τους. 

 

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

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

παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

 
Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται 

ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυµία Υπεργολάβου 
Ηµεροµηνία 
∆ήλωσης 

Συνεργασίας 
   
   
   

  
2 Να διαθέτει την κατάλληλα τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα σχεδιασµού, ανάπτυξης, 

συντήρησης και γενικότερης υποστήριξης λογισµικού και πληροφοριακών/∆ιαδικτυακών συστηµάτων 
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αντίστοιχα µε το υπό ανάθεση Έργο. Η εµπειρία αυτή αποδεικνύεται από τα παρακάτω: 

2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συµµετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα 

πέντε (5) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα µε το υπό ανάθεση Έργο.  

Ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει 

την υλοποίηση, σε τουλάχιστον ένα (1) αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο, έργο, τα τελευταία πέντε 

(5) έτη µε επιτυχία. 

Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που περιλαµβάνει την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος και 

την επιλογή, τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού µε αποκλειστικό σκοπό την τελική 

ανάδειξη και προβολή του. 

Ολοκλήρωση ενός Έργου µε επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράµµατος, εντός του 

αρχικού προϋπολογισµού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου 

Έργου, το οποίο, προσέθεσε την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. µε τους 

αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο Υπόδειγµα: 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Πίνακα Έργων 

Α/
Α 

ΠΕΛΑΤ
ΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠ
Ο-

ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚ
Η 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισ
µός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ

ΣΗΣ 

(τύπος & 
ηµεροµηνία

) 

         

         

Όπου: 

� «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο ή σε εξέλιξη 

� «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή µαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του 

επιτυχούς αποτελέσµατος του Έργου όπως πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 

παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιµης 

υπηρεσίας κοκ. : 

o εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρµοδίως υπογραφεί 

από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 

δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 125 από 228 

 
 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου. 

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

του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει 

να παρουσιάζεται αναλυτικά. 

Σηµειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας 

των δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος. 

3 
Να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς 

τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούµενης εξειδίκευσης, επαγγελµατικών προσόντων και 

εµπειρίας. Συγκεκριµένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

� ως µέλος της Οµάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), 

υπάλληλος ή στέλεχος, µε επαγγελµατική εµπειρία που αποκτήθηκε τα πέντε (5) τελευταία έτη, 

σε ∆ιαχείριση Έργων στον τοµέα των Πληροφοριακών και ∆ιαδικτυακών Συστηµάτων. 

� ως µέλος της Οµάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, υπάλληλος ή 

στέλεχος, µε επαγγελµατική εµπειρία που αποκτήθηκε τα τρία (3) τελευταία έτη, σε ∆ιαχείριση 

Έργων στον τοµέα Πληροφοριακών και ∆ιαδικτυακών Συστηµάτων. 

� να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε ειδικότητες, επαγγελµατικά προσόντα, 

πιστοποιήσεις και εµπειρία – που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα τρία (3) τελευταία έτη – η οποία, 

είναι σχετική µε την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειµένου του) Έργου σε 

όλον τον κύκλο ζωής του. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκµηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης 

συµµετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, 

σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/
Α 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 
Μέλους Οµάδας 

Έργου 

Θέση στην Οµάδα 
Έργου 

Ανθρωποµή
νες 

Ποσοστό 
συµµετοχή

ς* (%) 

      

      

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
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3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην 

Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α 
Επωνυµία 
Εταιρείας 

Ονοµατεπώνυµο Μέλους 
Οµάδας Έργου 

Θέση στην 
Οµάδα Έργου 

Ανθρωπο
µήνες 

Ποσοστό 
συµµετοχής

* (%) 

      

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)     

  

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα 

Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου 
Θέση στην Οµάδα 

Έργου 
Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό 
συµµετοχής

* (%) 

     

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*
ως Ποσοστό Συµµετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωποµηνών του δια των συνολικών προσφερόµενων 

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

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 

συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στο 

Μέρος C.2 της ∆ιακήρυξης), από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία 

πληροφορία ή διευκρίνιση η εµπειρία τους σχετικά τις απαιτήσεις του Έργου. Η οµάδα έργου πρέπει να 

αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη του προσφέροντος, συµπεριλαµβανοµένου του 

Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή του. 

Συγκεκριµένα για τα Μέλη της Οµάδας Έργου: 

� να δοθούν βιογραφικά στα οποία να τεκµηριώνεται τουλάχιστον τριετή (3) και στην περίπτωση  

του Υπεύθυνου Έργου πενταετή (5) εµπειρία σε έργα ΤΠΕ του δηµοσίου ή του ιδιωτικού 
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τοµέα (βλ. C.2), 

� να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόµενο Σχήµα ∆ιοίκησης, 

� να δηλωθεί το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν, 

� να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 

στέλεχος υπεργολάβου, κλπ.). 

Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη 

που θα αναλάβουν τους ρόλους: 

� του Υπεύθυνου Έργου. 

� του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Κάθε ένα από τα βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών της οµάδας έργου 

(συµπεριλαµβανοµένου του Υπεύθυνου και του Αναπληρωτή του) θα πρέπει να συνοδεύεται 

από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) του 

στελέχους, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα στοιχεία του βιογραφικού το οποίο κατατίθεται 

µαζί µε την προσφορά είναι απολύτως αληθή και ακριβή.` 

 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

2. Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των 

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

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

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

κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης που θεωρεί ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για συµµετοχή 

του στον διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών µόνο κατά την υποβολή της 

πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

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

� Τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 

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

Κοινοπραξίας, ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία.  

� Επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως 

συνολικά να καλύπτονται όλες.  

2. Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συµµετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από τρίτους, 

σύµφωνα µε το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του Π∆ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή 
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απαιτείται η προσκόµιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής – της σχετικής 

έγγραφης δέσµευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύµβασης, θα θέσει στη διάθεση 

του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

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

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

B.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 

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

ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου.  

Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι επτά χιλιάδες, ογδόντα 

τρία Ευρώ και δέκα λεπτά,  € 7.083,10. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή 

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

κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-

µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από 

τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή 

πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία 

για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

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

παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα C.1.1. 

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

να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της 

Σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, 

κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 23 παράγραφος 5 και άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007), 

οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου Αλεξάνδρειας 

µετά την έκδοση σχετικής απόφασης της. 

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

µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του 
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∆ιαγωνισµού µε την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε 

λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία της 

απόφασης περί αποκλεισµού, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ 

ενδικοφανή µέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

0. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι 

αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 .0 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

 .0.0 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς ο υποψήφιος Ανάδοχος, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Επίσης, σε 

περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο 

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

ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε 

ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε 

συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

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

πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά το άρθρο Β.1.6 

της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία αυτή 

αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και 

χρονοσήµανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε 

την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο ∆ήµο Αλεξάνδρειας µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους.  

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 

ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο ∆ήµο Αλεξάνδρειας 

έγκαιρα.  

Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς 

ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
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 .0.0 Περιεχόµενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές 

κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 

φακέλους, δηλαδή:  

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία 

και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.2.3, Β.2.6, 

Β.2.7. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο, µε τη σειρά που 

ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

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

του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. (βλ. Β.3.2.2). 

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

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

(βλ. Β.3.2.3).   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 

� Ένα (1) πρωτότυπο και 

� ένα (1) αντίγραφο,  

που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  

� Ένα (1) πρωτότυπο,  

� ένα (1) αντίγραφο και  

� ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD ή DVD), εκτός των 

τεχνικών φυλλαδίων,  

που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  

Σηµείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να 
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συµπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της 

Τεχνικής Προσφοράς. 

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

διαστάσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιµες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης πχ. πλάτους 60 

εκ. x 80 εκ. 

Οικονοµική Προσφορά:  

� Ένα (1) πρωτότυπο,  

� ένα (1) ακριβές αντίγραφο και 

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

που θα περιλαµβάνονται στο σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42, ΤΚ 59300 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ / ΕΛΛΑ∆Α 

Τηλέφωνο : 00 30 23333 50100 και 00 30 23333 50129 
Fax : 00 30 23330 23625 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΧΧ /ΧΧ /2011 

 

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

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

∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

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

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

ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική 

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

γλώσσα. 

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

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

Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά 

αντίγραφα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, κλπ. 

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

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

πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι 

διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια 

Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει 

στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 

ηµεροµηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 

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

υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

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

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

προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

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

Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης 

ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 

αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά.  

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

χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.  
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B.3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος 

πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του 

υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις 

συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους: 

� Β.2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής,  

� Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής,  

� Β.2.7 Εγγύηση Συµµετοχής. 

 .0.0.0 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

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

τα παρακάτω σε σειρά: 

 

1 Αντικείµενο του Έργου  

1.1 

Περιγραφή της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής υλοποίησης (φυσικής και 

λογικής). 

Σύµφωνα µε: 

Α.3.2 

1.2 

Περιγραφή της Μελέτης Στρατηγικής Ανάδειξης του πολιτιστικού 

αποθέµατος του νέου ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

Σύµφωνα µε: 

Α3.1, Α.3.13, 

Α.3.14 

1.3 

Περιγραφή της Ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και Υποστήριξης του 

Συστήµατος ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, καθώς και του τρόπου 

(µεθοδολογία) Μετάφρασης, Επεξεργασίας και Ψηφιοποίησης του 

επιµέρους Πολιτιστικού Υλικού 

Σύµφωνα µε: 

Α3.3 - Α.3.14, 

Α.4.6 

1.4 
Περιγραφή της Εκπαίδευσης διαχειριστών – χρηστών. 

Σύµφωνα µε: 

Α.3.13, Α.3.14, 

Α.4.1 

1.5 
Περιγραφή της Πιλοτικής Λειτουργίας 

Σύµφωνα µε: 

Α.3.13, Α.3.14, 

Α.4.3 
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1.6 
Περιγραφή των ∆ράσεων Προβολής & ∆ηµοσιότητας. 

Σύµφωνα µε: 

Α.3.13, Α.3.14, 

Α.4.2 

2 Υπηρεσίες εγγύησης - συντήρησης   

2.1 

Παρουσίαση της προτεινόµενης συντήρησης και της οργάνωσης και 

ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.  

Σύµφωνα µε: 

A.4.4, A.4.5 

3 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου  

3.1 
Μεθοδολογία Υλοποίησης έργου - Σχήµα ∆ιοίκησης έργου. 

Σύµφωνα µε: 

A.5 

4 Πίνακες Συµµόρφωσης 
Σύµφωνα µε: 
C.3 

5 

Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς τιµές  

� Η εµφάνιση τιµής/ τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. 

� Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισµικού και 

αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισµικού σαν 

ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους 

Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (χωρίς τιµές). 

Σύµφωνα µε: 
C.4 

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

� τεκµηριωτικό υλικό για τον εξοπλισµό φιλοξενίας και το λογισµικό [εγχειρίδια, τεχνικά 

φυλλάδια, κλπ.]. 

� οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 .0.0.0.0 Απαιτήσεις Λύσεων / Λειτουργικές / Τεχνολογικές 
Προδιαγραφές – Πίνακας Συµµόρφωσης 

Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

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

υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως 
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απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 

πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούµενο και Προσφορές που 

υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιµούνται, επί τω βελτίω σύµφωνα µε τη 

συναφή οµάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

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

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

αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της 

πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

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

Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης 

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

Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας 

των περιεχόµενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να 

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

κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, 

τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία ή υπερκάλυψη και 

θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

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

και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία 

κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

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

όρους στον πίνακα συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε 

η απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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B.3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

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

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

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

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

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

Προσφοράς. 

 .0.0.0 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον 

οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.2.4 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 .0.0 Ισχύς Προσφορών 

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

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

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από το ∆ήµο Αλεξάνδρειας πριν 

από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη έξι (6) µηνών.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη 

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

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

� απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση,  

� κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 .0.0 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

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

να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 

αυτών. 

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

ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, 

τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 

Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 .0.0 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος ή τύπο υπηρεσίας 

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

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

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

∆ιακήρυξη.  

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

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

εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή. 

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

Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την 

έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 

επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς. 

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

προσφερόµενο είδος και κάθε τύπο υπηρεσίας, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές 

κόστος, σε περίπτωση αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο 

αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και το οποίο δεν αναφέρεται στην Οικονοµική 

Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

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

υπερισχύει η τιµή µονάδας.  

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4). 
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Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

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

απαραίτητα για τη τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 

τα παρέχουν. 

B.4  ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών 

B.4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης 

Προσφορών και Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

B.4.1.1 ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού - αποσφράγιση 

Προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, 

παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε 

κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

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

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια 

Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής κατά 

φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφόσον διατίθεται. 

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 

µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή φυλάσσονται. 

Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο 

οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. 

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

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

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

ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόµενη 

συνεδρίαση. 

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

περιεχοµένου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του 

γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση 

δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των 

Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως 

προς τα δικαιολογητικά Συµµετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

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

επαναφέρονται στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές 

έγιναν αποδεκτές για συµµετοχή στο διαγωνισµό (βάσει των δικαιολογητικών 

Συµµετοχής) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συµµετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

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

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

στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της 

Αναθέτουσας Αρχής, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

7. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από την αρµόδια 

Επιτροπή, το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής θα καλέσει τους υποψήφιους 

ανάδοχους σε καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, να παρουσιάσει ο καθένας ξεχωριστά 

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, επί ποινή αποκλεισµού, έκδοση επίδειξης (demo) των 

συναφών καινοτόµων τεχνολογιών (πανοραµικές φωτογραφίες, τρισδιάστατη απεικόνιση 

αντικειµένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, εικονική τρισδιάστατη απεικόνιση 

αντικειµένων, διαδραστική, εσωτερική και εξωτερική πλοήγηση σηµείων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος) και των συναφών εφαρµογών – υποσυστηµάτων µε το υπό προκήρυξη 

έργο (Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης, εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων) που 

διαθέτουν ή έχουν υλοποιηθεί από τους ίδιους στο παρελθόν. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 

ενηµερωθούν γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή για την ώρα της επίδειξης του κάθε 

υποψήφιου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν.  

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

συµπεριλαµβανοµένης της επίδειξης που αναφέρεται παραπάνω και εισηγείται στο 

αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του 

γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση 
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δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ηµεροµηνία της αποσφράγισης των 

Οικονοµικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική 

Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

9. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών 

επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την 

αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα 

Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οµοίως 

επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 

10. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται και 

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

στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της 

Αναθέτουσα Αρχή. 

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

συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά 

φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης 

του διαγωνισµού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος προς κατακύρωση του 

Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 

12. Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 

συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  

13. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, 

Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή  σε κλειστές 

συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί µε την απόφαση ορισµού 

της. 

14. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν 

γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους 

Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων 

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

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

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

φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή 

αναµετάδοσης.  

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

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα 

έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ 
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αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την 

αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι 

πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 

στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

0. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρµόδια Επιτροπή 

συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε 

δύο (2) όµοια αντίτυπα. 

 
Σηµείωση: 

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

και των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε: 

� το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα, 

� οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

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

υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις 

προαναφερθείσες απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών από την µε απόδειξη 

παραλαβής, έγγραφη ενηµέρωση. 

 .0.0.0 ∆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 Επιτροπή θα προβεί στα 

παρακάτω: 

� Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των 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 από οικονοµικής 

άποψης προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο : 

Λi =80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
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Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi η συνολική βαθµολογία που έλαβε η Προσφορά i, η οποία 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 του ∆ήµου Αλεξάνδρειας σε δύο 

(2) αντίτυπα. 

 .0.0.0 Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. Β.4.1.4. 

Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων τεχνικής αξιολόγησης βαθµολογούνται αυτόνοµα από 

100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 

βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι (υποχρεωτικές 

απαιτήσεις / προδιαγραφές). Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν καλύπτονται 

εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, και 

υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. Η 

σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου τεχνικής αξιολόγησης είναι το γινόµενο του επί 

µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου 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. 

Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. 

 .0.0.0 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: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α. 
ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 90% 

Α.1 Αρχιτεκτονική συστήµατος. 5% 

Α.2 
Κάλυψη τιθέµενων προδιαγραφών και απαιτήσεων 
Συστήµατος (υποσυστηµάτων, ψηφιοποιηµένου υλικού και 
λοιπών εφαρµογών) και προσφερόµενων υπηρεσιών  

50% 

Α.3 Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου 5% 

Α.4  
Επίδειξη συναφών καινοτόµων τεχνολογιών και εφαρµογών – 
υποσυστηµάτων µε το υπό προκήρυξη έργο  

30% 

Β. ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 10% 

Β.1 
Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης (αναφέρεται στις 
υπηρεσίες και όχι στη διάρκεια). 

5% 

Β.2 Σχήµα διοίκησης & οργάνωσης οµάδας έργου. 5% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

 .0.0.0 ∆ιαµόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει:  

� το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ (βλ. C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας 

Οικονοµικής Προσφοράς Έργου) και 

� το συνολικό κόστος συντήρησης έως τη λήξη της ΠΕΣ χωρίς ΦΠΑ (βλ. C.4.4 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου Συντήρησης), 

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

∆ιευκρινίζεται ότι:  

� το κόστος συντήρησης δεν περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Έργου. 

τυχόν αναπροσαρµογές του κόστους συντήρησης που θα ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην 

Προσφορά του, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες του τιµαρίθµου. 
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B.4.1.6 ∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Αξιολόγησης των 

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

κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσµίας 

που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) 

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης (βλ.Β.2.4), προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από αρµόδια Επιτροπή. Τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

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

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή 

όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. Στη διαδικασία αυτή καλούνται να 

παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονοµική Προσφορά. 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο 

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

γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί 

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

απαραίτητα ∆ικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύµβασης, τα 

οποία θα είναι σύµφωνα µε την επιστολή της πρόσκλησης. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 

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

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

διαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και 

συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

B.4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, 

ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

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

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. Β.2.2. 
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2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της 

παρ. Β.2.3. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συµµετοχής της παρ. Β.2.6. 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

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

σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 

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

της ∆ιακήρυξης. 

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

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

προσφερόµενης λύσης. 

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

διαγωνισµό. 

11. Προσφορά που το κόστος συντήρησης του Έργου (βλ. πίνακα C.4.4 / στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)») για κάθε έτος µετά την προσφερόµενη 

Περίοδο Εγγύησης και έως τη λήξη της ΠΕΣ είναι µεγαλύτερο του 6% της Οικονοµικής 

Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου για το Έργο (βλ. πίνακα C.4.3 / πεδίο «ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ» στήλης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)»). 

12. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Μια οικονοµική προσφορά θα χαρακτηρίζεται 

ως ασυνήθιστα χαµηλή, εάν προσφέρει τιµή µικρότερη από το 90% της διαµέσου 

(median) των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών. Στην περίπτωση αυτή και πριν την 

απόρριψη µιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 

αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία 

της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την 

πρωτοτυπία / καινοτοµία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της 

ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 

13. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε 

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

αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς. 
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14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Συµµόρφωσης και των 

Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές. 

5. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς 

χωρίς τιµές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς µε τιµές. 

5. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου. 

5. Μη παρουσίαση από τον υποψήφιο ανάδοχο της έκδοσης επίδειξης (demo) συναφών 

καινοτόµων τεχνολογιών και εφαρµογών – υποσυστηµάτων µε το υπό προκήρυξη έργο 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. Β.4.1.1.  

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

που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι 

συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παρούσα. 

 .0.0 Ενστάσεις – Προδικαστικές Προσφυγές 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και 

της νοµιµότητας της διενέργειας του υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.     

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης θα πρέπει να προσκοµιστεί παράβολο 

κατάθεσης ποσού ίσου µε 1.000,00 €. 

 .0.0 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφορά. Η 

κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης µε 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της 

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

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

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στους ενδιαφεροµένους (λοιπούς υποψηφίους). 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν 

και στους λοιπούς συµµετέχοντες. 

Αν ο Ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

δεν προσκοµίσει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

στην διακήρυξη, τότε η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο που προσφέρει την αµέσως επόµενη 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
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προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 

τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν 

προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός 

µαταιώνεται. 

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

Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

( ) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας,  

( ) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη 

ικανοποιητικό,  

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

έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού 

ανταγωνισµού,  

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

( ) εάν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

( ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών 

στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, 

για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό.  

( ) εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την 

µαταίωση. 

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 

αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου από 

το προκηρυχθέν Έργο, µέχρι ποσοστού 15% επί του φυσικού αντικειµένου, µε ανάλογη 

µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης.  
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Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει 

µέχρι 15% το συµβατικό έργο, µε ανάλογη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 

εφόσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο κατακύρωσης. 

B.5 Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ του ∆ήµου Αλεξάνδρειας και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση (το κείµενο 

της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη). 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε 

δηµιουργεί καµία δέσµευση για το ∆ήµο Αλεξάνδρειας.  

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

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

ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

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

της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται 

ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική του Προσφορά και η παρούσα 

διακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του 

νοµικού – θεσµικού πλαισίου που διέπει το διαγωνισµό και του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα 

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

ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης 

προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

5. Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό Ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον Ανάδοχο 

προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση 

συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

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

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση 
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Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, µπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς 

άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την 

ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση 

αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσα Αρχή. 

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

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

Σύµβαση, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής 

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

Εγγυήσεις Συµµετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται µέσα 

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

6. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 

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

τους δύο συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Λειτουργίας. 

6. Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση 

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

ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από 

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

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, 

µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. 

6. Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλόµενων 

µερών στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης, του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή 

και του ισχύοντος θεσµικού Κοινοτικού πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων. 

 .0.0 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

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

0. 
Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

0. α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συµβατικού τιµήµατος, µετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της Φάσης 2. 

β)  Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)  του συµβατικού τιµήµατος, µετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της Φάσης 3. 

γ)   Το υπόλοιπο τριάντα τοις εκατό (30%)  του συµβατικού τιµήµατος, µετά την 
οριστική παραλαβή του Έργου. 

0. α) Ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συµβατικού τιµήµατος, µετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της Φάσης 3. 

γ)  Το υπόλοιπο τριάντα τοις εκατό (30%)  του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική 
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παραλαβή του Έργου. 

 

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

πληρωµής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον πρώτο τρόπο πληρωµής. 

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

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

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

διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης, µε βάση τα ορόσηµα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η 

εκάστοτε πληρωµή δεν θα υπερβαίνει το αντικείµενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

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

 .0.0 Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί 

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

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

φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 .0.0 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 

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

να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγµα C.1.3), η αξία της οποίας 

θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση προσφοράς Περιόδου Εγγύησης µεγαλύτερης της ζητούµενης, το παραπάνω 

ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά µία (1) ποσοστιαία 

µονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόµενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο 

Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου  του Έργου. Επίσης κατά την ίδια 

περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα 

όσα περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.  

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

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
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Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου  του Έργου κατά την Περίοδο 

Συντήρησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύµβασης Συντήρησης όπου θα 

συµπεριλαµβάνονται και οι, στην παρούσα ∆ιακήρυξη, οριζόµενες ποινικές ρήτρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συντήρησης διατηρεί το δικαίωµα να εξαιρεί ή να 

επανεντάσσει οποιοδήποτε από τα υπό προµήθεια είδη (εξοπλισµό και λογισµικό) στη Σύµβαση 

Συντήρησης, αναπροσαρµόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης. 

Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα 

συµβαλλόµενα µέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώµατα που θα είχαν 

εάν το συγκεκριµένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση. 

B.5.5 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

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

του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού 

από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 

κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

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

σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως 

ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης: 

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

αυτά είναι διακριτά κοστολογηµένα στην οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 

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

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

εξοπλισµού/ λογισµικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

λόγω καθυστερηµένης µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία 

εξοπλισµού/ λογισµικού. Ανώτατο όριο στη δυνατότητα επιβολής ποινικής ρήτρας ορίζεται το 

25% του συµβατικού τιµήµατος του έργου. Πέραν αυτού ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται 

έκπτωτος.   

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

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 

Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
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4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

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

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

υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης 

παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου.  

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

µε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του 

Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης. 

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

προθεσµίες µόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί µέσα στη συνολική 

προθεσµία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 

επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 

Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν 

επιβληθεί. 

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

τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές 

ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης.  

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

να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό 

τίµηµα. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα 

του παραδοθέντος έργου. 

B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

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

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

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης). Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα 

υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά 

περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραµµα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται µε τη 

Μελέτη Εφαρµογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του 

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

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. 

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

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

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

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

ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας 

Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την 

παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

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

και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη 

εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 

Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις 

επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε 

υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και 

προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός 

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

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

Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) 

ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 

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

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

χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και 

αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης 

εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 

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

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

Αναθέτουσας Αρχής. 

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

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

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, 

η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε 
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περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε 

ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 

Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα 

εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους 

που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν 

όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται 

έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, 

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

καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Η εκχώρηση της σύµβασης συντελείται µόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, χρήζει πλήρους 

αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική 

απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η τελευταία γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση – 

µεταβίβαση στην Αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. Επισηµαίνεται ότι ο σοβαρός λόγος δεν πρέπει 

σε καµία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων υποψηφίων αναδόχων που 

µετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν δικαίωµα στην ανάθεση της σύµβασης µετά από 

τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει να υφίσταται νόµιµη αιτία που επιβάλλει την 

υποκατάσταση του Αναδόχου από συγκεκριµένο τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευση µε 

απορρόφηση. Μόνη η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 

σύµβασης στο πρόσωπο εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδοµένου ότι οι προϋποθέσεις 

αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο Ανάδοχο. 

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

της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο 

του Έργου ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε 

µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του 

ποσού της Σύµβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόζει το λογισµικό σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αρχής 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των 

δεδοµένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 
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καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

13. Τόσο ο Ανάδοχος όσο και η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις περί 

προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 

προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρέουσων από τη ∆ιακήρυξη 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν 

δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός 

Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση του Έργου. 

15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας 

για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε 

τους ίδιους όρους. 

16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα 

µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η 

οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι 

προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, 

όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 

διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω 

γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές 

Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

17. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισµικού, οι οποίες 

παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, 
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υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριµένου λογισµικού και σε κάθε ανανέωση 

του να προσκοµίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενηµέρωση του 

σχετικού λογισµικού µε νέες εκδόσεις. 

18. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν 

από τους Κανονισµούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) 

(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήµανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ 

εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισµού/ λογισµικού/ ιστοσελίδων, 

ενηµέρωση Φορέα και εκπαιδευοµένων σχετικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης της 

εκπαίδευσης). 

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούµενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια 

υλοποίησης του Έργου. 

B.5.7 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα 

συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από 

πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά από 

προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του 

Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει 

να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 

προϋποθέσεις µε τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Ο νέος υπεργολάβος θα πρέπει να εγκριθεί από το ∆ήµο Αλεξάνδρειας ενώ η πράξη 

αντικατάστασης θα κοινοποιηθεί και στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογηµένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

του υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον 

απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο Β.2.2 της ∆ιακήρυξης (αν 

δηλαδή ο υπεργολάβος πτωχεύσει κοκ), αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριµένων 

πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική του κατάσταση. 
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B.5.8 Εµπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 

εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που 

θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα 

Λειτουργίας). 

Ειδικότερα: 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 

τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή – υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτού - να µπορεί να 

έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική του έγκριση. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και 

τα στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως 

εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, 

ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εµπιστευτικά. Η 

τήρηση εµπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες διατάξεις 

και το νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας που τηρεί 

ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του µε 

τα συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα 

στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, 

να τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά 

στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται 

στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιµα 

από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 

προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και 

λειτουργία του Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, και στα άτοµα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να 

διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούµενων αρχείων 

προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου µε 

βάση τα αναφερόµενα στη Σύµβαση. 
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12. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και 

οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις 

παραπάνω υποχρεώσεις. 

17. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 

τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή 

πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά 

φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα 

δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

17. Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης, 

διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη, 

τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

 .0.0 Πνευµατικά δικαιώµατα 

Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, 

o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδοµένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί 

απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν 

ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική 

ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, που µπορούν να τα 

διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκµεταλλεύονται (όχι εµπορικά), εκτός και αν ήδη 

προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.  

Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 

Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, 

θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση / 

διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που θα 

παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εµπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους 

µεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον η 

αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής 

αναπαραγωγής του λογισµικού µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, την εξουσία 

φόρτωσης, εµφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και 
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τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια 

της υπογραφής της σύµβασης. 

 .0.0 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο Ανάδοχος και ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας θα προσπαθούν να ρυθµίζουν βάσει της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά 

τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο.  

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 

δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
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Μέρος C: Υποδείγµατα – Πίνακες Συµµόρφωσης – 

Παραρτήµατα  

ΜΕΡΟΣ  : Υποδείγµατα – Παραρτήµατα  

 .0 Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

 .0.0 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ, Τ.Κ.: 59300 
 
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 ….…………. για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής 

αξίας..................................., 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. 
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Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.         

 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ, Τ.Κ.: 59300 

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 …………. µε αντικείµενο …….………..…… 

συνολικής αξίας ………........, 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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C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ, Τ.Κ.: 59300 

 

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 λειτουργία του αντικειµένου της 

σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. 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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C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

 Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ, Τ.Κ.: 59300  

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 των υπηρεσιών 

συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά 

…………….................................... συνολικής αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε 

αριθµό……… ∆ιακήρυξη 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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C.2 Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  
 
 
Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  
 
 
Ηµεροµηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
 
 

   

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    
    
    

 
 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόµενο, από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα 

διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
 

Απασχόληση στο 
Έργο 

Έργο Εργοδότης Θέση5 και Καθήκοντα στο Έργο  
Περίοδος 

(από - έως) Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

                                                      
 
5  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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 .0 Πίνακες Συµµόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη 

ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. 

 .0.0 Σύστηµα ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας – Γενικά 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

0. Ποσότητα 1   

0. 

Να περιλαµβάνει ∆ιαδικτυακή 
Πολιτισµική Πύλη µε τις 
προδιαγραφές του πίνακα 
C.3.2 

ΝΑΙ   

0. 

Να περιλαµβάνει Εφαρµογή 
Πολυµεσικής Παρουσίασης µε 
τις προδιαγραφές του πίνακα 
C.3.3 

ΝΑΙ   

0. 

Να περιλαµβάνει Εφαρµογή 
Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για 
Πολιτιστικές & Αθλητικές 
Εκδηλώσεις µε τις 
προδιαγραφές του πίνακα 
C.3.4 

ΝΑΙ   

0. 

Να περιλαµβάνει Εφαρµογή 
Υποστήριξης Λειτουργίας 
∆ανειστικής Βιβλιοθήκης µε τις 
προδιαγραφές του πίνακα 
C.3.5 

ΝΑΙ   

0. 

Να περιλαµβάνει Εφαρµογή 
Κινητών Τηλεφώνων µε τις 
προδιαγραφές του πίνακα 
C.3.6 

ΝΑΙ   

0. 

Οι προσφερόµενες άδειες 
χρήσης πρέπει να επιτρέπουν 
τη χρήση του συστήµατος και 
των επιµέρους εφαρµογών από 
απεριόριστο αριθµό 
επισκεπτών και 
εγγεγραµµένων χρηστών 

ΝΑΙ   

0. 

Οι προσφερόµενες άδειες 
χρήσης πρέπει να επιτρέπουν 
τη διάθεση των υπηρεσιών του 
συστήµατος µέσω Internet και 
κινητού τηλεφώνου (όπου 
είναι εφικτό) 

ΝΑΙ   
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0. 

Οι προσφερόµενες άδειες 
χρήσης πρέπει να επιτρέπουν  
την µελλοντική επέκταση των 
προδιαγεγραµµένων στο 
παρόν έργο εφαρµογών καθώς 
και την ανάπτυξη νέων 

ΝΑΙ   

0. 

Οι προσφερόµενες άδειες 
χρήσης πρέπει να επιτρέπουν  
την µελλοντική επέκταση των 
συστηµάτων H/W του έργου 
που θα “φιλοξενήσουν” το εν 
λόγω λογισµικό 

ΝΑΙ   

 

 .0.0 ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

0. Ποσότητα 1   

0. 

Υποστήριξη περιεχοµένου σε 
δύο τουλάχιστον γλώσσες: 
υποχρεωτικά Ελληνική και 
Αγγλική 

ΝΑΙ   

0. 

Πλήρη συµβατότητα µε τους 
κυριότερους πράκτορες 
περιήγησης (ΙΕ Explorer, 
Mozilla Firefox, Google 
Chrome, κλπ.) στον Παγκόσµιο 
Ιστό 

ΝΑΙ   

0. 

Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
από σταθµούς εργασίας 
ανεξαρτήτως λειτουργικού 
συστήµατος και λογισµικού 
περιήγησης (Web Browser) 

ΝΑΙ   

0. 

∆υνατότητα πλοήγησης µέσω 
υπολογιστών παλάµης (PDAs) 
και κινητά τηλέφωνα 
τελευταίας γενιάς (Smart 
Phones), τουλάχιστον για 
περιεχόµενο που η 
κωδικοποίησή του το επιτρέπει 
(π.χ. κείµενα, εικόνες, κλπ.) 

ΝΑΙ   
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0. 

Υποστήριξη ανοιχτών 
αρχιτεκτονικών και προτύπων 
για διασύνδεση, επικοινωνία 
και διαλειτουργικότητα:  
- ∆ιαλειτουργικότητα µε τρίτα 

συστήµατα µέσω 
υποστήριξη των 
πρωτοκόλλων SOAP, WSDL 
και UUDI 

- Υποστήριξη πρωτοκόλλων 
τεχνολογίας TCP/IP σε 
επίπεδο δικτύου και 
εφαρµογής (IP v4, DNS, 
FTP, HTTP, SMTP/MIME, 
POP3, IMAP, LDAP v3) 

- ∆ιανοµή περιεχοµένου 
µέσω RSS,  

- ∆ιανοµή περιεχοµένου 
µέσω OAI-PMH, 

Υποστήριξη πρωτοκόλλων 
CIDOC-CRM, MARC  

ΝΑΙ   

0. 

Υποστήριξη διαδεδοµένων 
αρχιτεκτονικών υλοποίησης 
εφαρµογών (J2EE ή 
ισοδύναµη) 

ΝΑΙ   

0. 

Ύπαρξη κατάλληλων 
εργαλείων ανάπτυξης 
λογισµικού, αναφορών, 
σχεδιασµού επιχειρησιακών 
διαδικασιών 

ΝΑΙ   

0. 

Συµβατότητα µε εφαρµογές 
διαχείρισης γραφείου που 
υποστηρίζουν τη µορφή Open 
Document Format (ODF) (MS 
Office, OpenOffice  ή 
ισοδύναµο) 

ΝΑΙ   

0. 

∆υνατότητα δηµιουργίας 
εγγραφών δεδοµένων σε 
µορφή αρχείου XML ή plain 
text για ενοποίηση µε 
εφαρµογές τρίτων 

ΝΑΙ   

0. 

Ενσωµάτωση και πλήρη 
ολοκλήρωση του συνόλου του 
πολιτιστικού περιεχοµένου, το 
οποίο ο δήµος θα εµπιστευτεί 
στον υποψήφιο ανάδοχο προς 
επεξεργασία και ψηφιοποίηση 
του σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που 
αναφέρονται λεπτοµερώς στην 
παρούσα διακήρυξη (Πίνακες 
C.3.2.1 – C.3.2.7) 

ΝΑΙ   
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0. 

Κεντρική καταχώρηση και 
διαχείριση της εισαγόµενης 
πληροφορίας στην Πύλη έτσι 
ώστε η ίδια πληροφορία να µην 
απαιτείται να επανεισαχθεί σε 
κανένα άλλο σηµείο 

ΝΑΙ   

0. 

∆υνατότητα περιήγησης στο 
πολιτιστικό περιεχόµενο ανά 
ιστορική περίοδο (δηλ. αρχαίοι 
χρόνοι, ρωµαϊκή – βυζαντινή 
περίοδος, νεότερα χρόνια κλπ.) 
και ανά θεµατική ενότητα 

ΝΑΙ   

0. 

∆υνατότητα περιήγησης στο 
πολιτιστικό περιεχόµενο ανά 
θεµατική ενότητα (δηλ. , 
παράδοση, λαογραφία, 
εκδηλώσεις, κλπ.) 

ΝΑΙ   

0. 

∆υνατότητα εισαγωγής 
κειµένου στις διάφορες 
ενότητες, αλλά και 
οποιασδήποτε µορφής αρχείου 
κειµένου (pdf, κλπ.), εικόνας 
(jpeg, gif, κλπ), ήχου (mp3, 
wma, κλπ.), βίντεο (mpeg4, 
avi, κλπ.), κλπ. 

ΝΑΙ   

0. 
∆υνατότητα αλλαγής 
/τροποποίησης του 
περιεχοµένου 

ΝΑΙ   

0. 
∆υνατότητα διαγραφής 
περιεχοµένου 

ΝΑΙ   

0. 
∆υνατότητα εισαγωγής 
σχολίων που αφορούν στο 
πολιτιστικό περιεχόµενο 

ΝΑΙ   

0. 

∆υνατότητα διαχείρισης 
κατηγοριών περιεχοµένου που 
αφορούν σε νέα και 
ανακοινώσεις. Η διαχείριση 
των νέων/ανακοινώσεων θα 
γίνεται από ένα κεντρικό 
σηµείο µε δυνατότητα 
εισαγωγής ή 
τροποποίησης/διαγραφής των 
υπαρχόντων, ενώ θα 
υποστηρίζεται διάθεση αυτών 
µέσω τεχνολογίας RSS feed 
2.0. 

ΝΑΙ   

0. 
Υποστήριξη µηχανισµού απλής 
αναζήτησης µε βάση λέξεις ή 
φράσεις 

ΝΑΙ   
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0. 

Στον παραπάνω µηχανισµό 
αναζήτησης, κατά την 
αναζήτηση λέξεων να 
αγνοούνται τονικά λάθη ή 
απουσία τονισµού και δε θα 
γίνεται διάκριση πεζών/ 
κεφαλαίων 

ΝΑΙ   

0. 

Στον παραπάνω µηχανισµό 
αναζήτησης, Τα αποτελέσµατα 
της αναζήτησης θα 
περιλαµβάνουν το πολιτιστικό 
περιεχόµενο της ∆ιαδικτυακής 
Πολιτισµικής Πύλης 

ΝΑΙ   

0. 

Εκτύπωση σελίδας/κειµένου. 
Όταν τυπώνεται µία σελίδα, θα 
πρέπει να εκτυπώνονται µόνο 
το περιεχόµενο αυτής, χωρίς το 
υπόλοιπο εικαστικό Layout του 
∆ιαδικτυακού Τόπου 

ΝΑΙ   

0. 

Υποστήριξη µηχανισµού 
ασφάλειας που να βασίζεται σε 
οµάδες χρηστών µε 
διαφορετικά/ διαβαθµισµένα 
δικαιώµατα, όσον αφορά στη 
διαχείριση του περιεχοµένου, 
στη συµπεριφορά τους κατά 
την πλοήγηση, αλλά και στη 
διαχείριση της γενικότερης 
λειτουργικότητας της Πύλης 

ΝΑΙ   

0. 

Ο παραπάνω µηχανισµός 
ασφάλειας να περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τρεις οµάδες 
χρηστών: Απλούς επισκέπτες, 
Εγγεγραµµένους Χρήστες και 
∆ιαχειριστές 

ΝΑΙ   

0. 

Παροχή δυνατότητας σε 
εγγεγραµµένους χρήστες να 
σχολιάζουν ή/ και να 
βαθµολογούν το ήδη υπάρχον 
περιεχόµενο 

ΝΑΙ   

0. 

Παροχή δυνατότητας σε 
εγγεγραµµένους χρήστες να 
δηµιουργούν περιεχόµενο, το 
οποίο να µπορούν στη 
συνέχεια να τροποποιούν και 
να το διαγράφουν 

ΝΑΙ   

0. 

Η δηµοσίευση οποιουδήποτε 
περιεχοµένου στην πύλη 
γίνεται µόνο από τους 
διαχειριστές ή/και λοιπά 
αναγνωρισµένα από το δήµο 
στελέχη για αυτή τη δουλειά  

ΝΑΙ   
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0. 

Οι διαχειριστές του δήµου να 
έχουν πλήρη δικαιώµατα όσον 
αφορά στη διαχείριση του 
περιεχοµένου, των χρηστών 
και της γενικότερης 
λειτουργικότητας της Πύλης 

ΝΑΙ   

0. 

Υποστήριξη µηχανισµού 
ασφαλούς επικοινωνίας, µε 
βάση τους τρεις βασικούς 
πυλώνες: Μυστικότητα 
µηνυµάτων, Ακεραιότητα 
Μηνυµάτων, Αυθεντικοποίηση 
επικοινωνούντων µερών, µε 
σκοπό την ασφαλή µεταφορά 
των προσωπικών και λοιπών 
ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς 
και των δεδοµένων υψηλής 
διαβάθµισης ασφαλείας 

ΝΑΙ   

0. 

Πλήρη ενσωµάτωση και 
ολοκλήρωση της Εφαρµογής 
Πολυµεσικής Παρουσίασης 
(βλέπε C.3.3), ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης 
επικοινωνία και συνεργασία µε 
αυτή, και ο επισκέπτης να 
απολαµβάνει τις υπηρεσίες της 
διαµέσου του Παγκοσµίου 
Ιστού 

ΝΑΙ   

0. 

∆υνατότητα διασύνδεσης µε 
την Εφαρµογή Ηλεκτρονικών 
Κρατήσεων για Πολιτιστικές & 
Αθλητικές Εκδηλώσεις (βλέπε 
C.3.4), ώστε να εξασφαλίζεται 
πλήρης και οµαλή επικοινωνία 
και συνεργασία µε αυτή, και ο 
επισκέπτης να απολαµβάνει τις 
υπηρεσίες της (ενηµέρωση 
εκδηλώσεων και κράτηση 
εισιτηρίου) διαµέσου του 
Παγκοσµίου Ιστού 

ΝΑΙ   

0. 

∆υνατότητα διασύνδεσης µε 
την Εφαρµογή Υποστήριξης 
Λειτουργίας ∆ανειστικής 
Βιβλιοθήκης (βλέπε C.3.5), 
ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης 
και οµαλή επικοινωνία και 
συνεργασία µε αυτή, και ο 
επισκέπτης να απολαµβάνει τις 
υπηρεσίες της (ευρετηρίαση, 
αναζήτηση, κράτηση βιβλίων) 
διαµέσου του Παγκοσµίου 
Ιστού 

ΝΑΙ   
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0. 

∆υνατότητα τροποποίησης 
εξέλιξης των εφαρµογών µέσα 
από γραφικό περιβάλλον 
διαχείρισης - ανάπτυξης 
εφαρµογών 

ΝΑΙ   

0. 

Να επιτρέπεται στο ∆ήµο να 
παρέχει µέσα από γραφικά 
εργαλεία και µε ασφαλή τρόπο 
τη χρήση των Εφαρµογών µε 
τη µέθοδο Λογισµικό ως 
Υπηρεσία σε άλλους φορείς 
(π.χ. Πολιτιστικοί φορείς της 
περιοχής) µε πλήρη διαχείριση 
χαρακτηριστικών (π.χ. όριο 
χρηστών, διαθέσιµες 
εφαρµογές, όριο µεγέθους 
αποθετηρίου κλπ) και 
δικαιωµάτων (δικαίωµα 
πρόσβασης, δικαίωµα 
τροποποίησης εφαρµογών, 
δικαίωµα ανάπτυξης 
εφαρµογών) 

ΝΑΙ   

0. 

Υποστήριξη 
προγραµµατιστικής διεπαφής 
εφαρµογών (Application 
Programming Interface, ΑΡΙ) 
και γενικότερα ενός 
τεκµηριωµένου µοντέλου 
αντικειµένων (Object Model ή 
Customization Workbench), 
ώστε να είναι δυνατή επέκταση 
των εφαρµογών από 
προγραµµατιστές του 
Οργανισµού ή την Ανοιχτή 
Κοινότητα 

ΝΑΙ   

0. 

Η ∆ιαδικτυακή Πολιτισµική 
Πύλη και οι συνδεδεµένες σε/ 
ενσωµατωµένες µε αυτή 
Εφαρµογές να έχουν 
αναπτυχθεί κάτω από κοινή 
πλατφόρµα ανάπτυξης και 
διαχείρισης και να 
ενσωµατώνουν τεχνολογία 
νέφους. 

ΝΑΙ   

 .0.0.0 Μετάφραση Επιλεγµένου Υλικού 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

0. 

Μετάφραση 100 σελίδων Α4 
επιλεγµένου πολιτιστικού 
υλικού, τουλάχιστον στην 
αγγλική γλώσσα 

ΝΑΙ   

0. Ενσωµάτωση στην Πύλη ΝΑΙ   

0. 

Παραδοτέα σε µορφή αρχείων 
κειµενογράφου: (Ενδεικτικά: 
MS Word, ή Open Office 
Writer, κλπ.) 

NAI   

 .0.0.0 Πανοραµικές Φωτογραφίες Σηµείων Πολιτιστικού 

Ενδιαφέροντος 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

19. 

Τουλάχιστον (≥) πενήντα (50) 
Πανοραµικές φωτογραφίες σε 
επιλεγµένα σηµεία και µνηµεία 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ   

19. Μορφή αρχείων πανοραµικών 
φωτογραφιών .tiff 

ΝΑΙ   

19. Ανάλυση πανοραµικών φωτογραφιών 
τουλάχιστον (≥) 23000x11500 pixels 

ΝΑΙ   

19. 

Οι πανοραµικές φωτογραφίες θα 
προκύψουν από ένωση φωτογραφιών 
που δεν θα έχουν υποστεί ψηφιακή 
µεγέθυνση 

ΝΑΙ   

19. Βάθος χρώµατος πρωτότυπων 
φωτογραφιών τουλάχιστον (≥) 36bit 

ΝΑΙ   

19. Χρωµατικός χώρος RGB ΝΑΙ   

19. 
Παράδοση των αρχικών φωτογραφιών 
από τις οποίες έχουν προκύψει οι 
πανοραµικές (jpeg + raw data) 

ΝΑΙ   

19. 

Μετατροπή των πανοραµικών 
φωτογραφιών σε σφαιρικές 360ο x 
360ο και δυνατότητα προβολής σε 
κινητές συσκευές µε λειτουργικό 
σύστηµα android και iOS τουλάχιστον 

ΝΑΙ   

19. 

∆ηµιουργία εικονικής περιήγησης για 
το κάθε σηµείο πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος µε το σύνολο των 
πανοραµικών φωτογραφιών που το 
αφορούν 

ΝΑΙ   

19. Χρήση hotspot  στην εικονική 
περιήγηση 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

11. 

Χρήση χάρτη και ταυτόχρονη προβολή 
διεύθυνσης (Βοράς, Νότος) µε την 
πλοήγηση στην πανοραµική 
φωτογραφία 

ΝΑΙ   

12. 

∆υνατότητα ενσωµάτωσης video 
φωτογραφίας, ήχου και html  κειµένου 
στις σφαιρικές φωτογραφίες 360ο x 
360ο 

ΝΑΙ   

13. 
Εµφάνιση χάρτη και γεωγραφικής 
διεύθυνσης κατά την προβολή σε 
κινητή συσκευή 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

14. Χρήση hotspot κατά την προβολή σε 
κινητή συσκευή 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

15. 
Εµφάνιση βίντεο (video), 
φωτογραφίας, ήχου και html κειµένου 
σε κινητή συσκευή 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ   

C.3.2.3 Ψηφιοποίηση Φωτογραφιών 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Ψηφιοποίηση 700 φωτογραφιών – 
αρνητικών 

ΝΑΙ   

2.  Ενσωµάτωση στην Πύλη ΝΑΙ   

3.  
Βάθος χρώµατος τουλάχιστον (≥) 
24 bit 

ΝΑΙ   

4.  
Οπτική ανάλυση ψηφιοποίησης 
600 ppi 

ΝΑΙ   

5.  Χρωµατικός χώρος RGB ΝΑΙ   

6.  

∆ηµιουργία 3 µορφών αρχείων:  
• Μία για προεπισκόπηση σε 

µορφή jpg 

• Μία για χρήση στο διαδίκτυο 
σε µορφή .jpg 

• Μία µεγάλης ανάλυσης σε 
µορφή .tiff 

ΝΑΙ   

C.3.2.4 Ψηφιοποίηση Βίντεο (Video) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Ψηφιοποίηση βίντεο (video) 
πολιτιστικών  εκδηλώσεων 
συνολικής διάρκειας 50 ωρών 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.  Ενσωµάτωση στην Πύλη ΝΑΙ   

3.  

∆ύο (2) µορφές αρχείων: 
• Μία µεγάλης ανάλυσης µε 

κωδικοποίηση H264 µορφής 
.MP4 

• Μία µικρής ανάλυσης για 
χρήση στο ∆ιαδίκτυο 
µορφής .flv ή ισοδύναµο 

NAI   

C.3.2.5 Ψηφιοποίηση Ιστορικού Αρχείου 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Ψηφιοποίηση 3500 σελίδων 
ιστορικού αρχείου του ∆ήµου 
Αλεξάνδρειας 

ΝΑΙ   

2.  Ενσωµάτωση στην Πύλη ΝΑΙ   

3.  
Βάθος χρώµατος τουλάχιστον (≥) 
24 bit 

ΝΑΙ   

4.  
Οπτική ανάλυση ψηφιοποίησης 
600 ppi 

ΝΑΙ   

5.  Χρωµατικός χώρος RGB ΝΑΙ   
6.  Αρχεία ψηφιοποίησης µορφής jpg ΝΑΙ   
7.  ∆ηµιουργία αρχείων µορφής PDF ΝΑΙ   

C.3.2.6 Ψηφιοποίηση Λευκωµάτων 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Ψηφιοποίηση 20 λευκωµάτων του 
∆ήµου Αλεξάνδρειας 

ΝΑΙ   

2.  Ενσωµάτωση στην Πύλη ΝΑΙ   

3.  
Βάθος χρώµατος τουλάχιστον (≥) 
24 bit 

ΝΑΙ   

4.  
Οπτική ανάλυση ψηφιοποίησης 
300 dpi 

ΝΑΙ   

5.  Χρωµατικός χώρος RGB ΝΑΙ   
6.  Αρχεία ψηφιοποίησης µορφής jpg ΝΑΙ   

7.  
∆ηµιουργία αρχείων µορφής PDF 
για προβολή στο ∆ιαδίκτυο 

ΝΑΙ   
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C.3.2.7 Ψηφιοποίηση Ιστορικών Χαρτών 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
Ψηφιοποίηση 20 ιστορικών 
χαρτών ∆ήµου Αλεξάνδρειας 

ΝΑΙ   

2.  Ενσωµάτωση στην Πύλη ΝΑΙ   

3.  
Βάθος χρώµατος τουλάχιστον (≥) 
24 bit 

ΝΑΙ   

4.  
Οπτική ανάλυση ψηφιοποίησης 
600 dpi 

ΝΑΙ   

5.  Χρωµατικός χώρος RGB ΝΑΙ   
6.  Αρχεία ψηφιοποίησης µορφής jpg ΝΑΙ   
7.  ∆ηµιουργία αρχείων µορφής PDF ΝΑΙ   

 

C.3.3 Εφαρµογή Πολυµεσικής Παρουσίασης 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Ποσότητα 1   

2. 

Πλήρης ενσωµάτωση και 
ολοκλήρωσή µε τη ∆ιαδικτυακή 
Πολιτισµική Πύλη (βλέπε 
C.3.2), ώστε να εξασφαλίζεται 
πλήρης και οµαλή επικοινωνία 
και συνεργασία µε αυτή 

ΝΑΙ   

3. 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος να 
απολαµβάνει διαδικτυακά τις 
υπηρεσίες της Εφαρµογής 
διαµέσου του Παγκοσµίου 
Ιστού, µε χρήση του πράκτορα 
πλοήγησής του (Web Browser) 

ΝΑΙ   

4. 

Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
από σταθµούς εργασίας 
ανεξαρτήτως λειτουργικού 
συστήµατος και λογισµικού 
περιήγησης (Web Browser). 

ΝΑΙ   

5. 

Να περιλαµβάνει Πανοραµικό 
βίντεο (video) µήκους 5 χλµ. 
(360°x360° - οπτική 
καταγραφή) (βλέπε C.3.3.1) 

ΝΑΙ   

6. 
Να περιλαµβάνει Πανοραµικές 
φωτογραφίες 180°x90° (βλέπε 
C.3.3.2) 

ΝΑΙ   

7. 

Να περιλαµβάνει Εικονική 
περιήγηση µήκους 10 χλµ. µε 
σφαιρικά πανοράµατα ανά 10µ. 
(βλέπε C.3.3.3) 

NAI   

8. Να περιλαµβάνει τρισδιάστατες ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(3D) αναπαραστάσεις 
επιλεγµένων ευρηµάτων-
αντικειµένων (βλέπε C.3.3.4) 

9. 

Να περιλαµβάνει εικονικές 
τρισδιάστατες (3D) 
αναπαραστάσεις επιλεγµένων 
αντικειµένων (βλέπε C.3.3.5) 

ΝΑΙ   

10.

Να περιλαµβάνει βίντεο 
διάρκειας 25 λεπτών µε 
αφήγηση (Speakage) για την 
παράδοση (ήθη, έθιµα, χορούς, 
στολές, κλπ.) και την ιστορία 
του ∆ήµου (βλέπε C.3.3.6) 

ΝΑΙ   

 

C.3.3.1 Πανοραµικό Βίντεο (Video) µήκους 5 χιλιοµέτρων 

(360οx360ο – Οπτική Καταγραφή) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Πανοραµικό video 5 χλµ.  ΝΑΙ   

2. 
Πλοήγηση στο πανοραµικό video 
360°x360°(συµπεριλαµβανοµένου 
του µέσου καταγραφής) 

ΝΑΙ   

3. 
Παράλληλη θέαση τρέχουσας θέσης 
σε δυναµικό χάρτη (π.χ. 
googlemaps) 

ΝΑΙ   

4. 

Video σε 2 µορφές:  
.avi ανάλυσης 2048x1024 
 .flv ή ισοδύναµο ανάλυσης 
1024x512 για ∆ιαδίκτυο  

NAI   

5. Προβολή συντεταγµένων τρέχουσας 
θέσης 

ΝΑΙ   

C.3.3.2 Πανοραµικές φωτογραφίες 180°x90° 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.

Πανοραµικές φωτογραφίες 
180°(οριζόντια)x90°(κάθετα) σε 
5 σηµεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ   

2.

Οι πανοραµικές φωτογραφίες θα 
προκύψουν από την ένωση 
φωτογραφιών, οι οποίες δεν θα 
έχουν υποστεί ψηφιακή 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

µεγέθυνση 

3.
Μορφή αρχείων .psb ή άλλη 
παρόµοια 

NAI   

4.

Ανάλυση πανοραµικών 
φωτογραφιών 180°x90°: 
τουλάχιστον (≥) 30.000x14.000 
pixels 

NAI   

5.

Παράδοση πρωτότυπων 
φωτογραφιών σε µέγεθος 
100%(οπτική αποτύπωση) από 
τις οποίες έχουν προκύψει οι 
πανοραµικές (.jpg + .raw) 

ΝΑΙ   

6.
Βάθος χρώµατος πρωτότυπων 
φωτογραφιών ≥ 36bit 

NAI   

7. Χρωµατικός χώρος RGB NAI   

8.
∆υνατότητα µεγέθυνσης (zoom) 
σε µακρινά σηµεία 

NAI   

C.3.3.3 Εικονική περιήγηση Μήκους 10 χλµ. µε Σφαιρικά 

Πανοράµατα ανά 10µ. 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.
Εικονική περιήγηση µε σφαιρικά 
πανοράµατα ανά 10µ.  

ΝΑΙ   

2.
Συνολική απόσταση σφαιρικής 
περιήγησης 10χλµ. 

ΝΑΙ   

3.

∆υνατότητα πλοήγησης στο 
σφαιρικό πανόραµα 360°x360° 
(συµπεριλαµβανοµένου του 
µέσου καταγραφής) 

ΝΑΙ   

4.
∆υνατότητα εµφάνισης σε πλήρη 
οθόνη 

ΝΑΙ   

5.

Παράλληλη θέαση τρέχουσας 
θέσης σε δυναµικό χάρτη (π.χ. 
googlemaps) σε κατάσταση 
πλήρους οθόνης 

ΝΑΙ   

6.

Μεταπήδηση από ένα σφαιρικό 
πανόραµα σε ένα άλλο 
επιλέγοντας τη θέση του στο 
δυναµικό χάρτη 

ΝΑΙ   

7.
Μορφή σφαιρικών πανοραµάτων 
.jpg 

NAI   

8.
Ανάλυση σφαιρικών 
πανοραµάτων 5400x2700 pixels 

ΝΑΙ   
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C.3.3.4 Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις Επιλεγµένων 

Ευρηµάτων – Αντικειµένων 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.

∆ηµιουργία τουλάχιστον (≥) 
σαράντα (40) τρισδιάστατων 
αναπαραστάσεων  επιλεγµένων 
αντικειµένων /ευρηµάτων µέσω 
φωτογράφησης 

ΝΑΙ   

2.

Οπτική 360οx360ο  για µικρά 
αντικείµενα ή 360ο γύρω από το 
αντικείµενο για µεγαλύτερα 
αντικείµενα 

ΝΑΙ   

3.
Μορφή αρχείων τρισδιάστατης 
αναπαράστασης .wrl ή flash ή κάτι 
ισοδύναµο 

ΝΑΙ   

4.

Παράδοση των πρωτότυπων 
φωτογραφιών από τις οποίες 
έχουν προκύψει οι 
αναπαραστάσεις 

ΝΑΙ   

5.

Χαρακτηριστικά πρωτότυπων 
φωτογραφιών: 
α)Βάθος χρώµατος τουλάχιστον 
(≥)24bit 
β)Χρωµατικός χώρος RGB 
γ) Ανάλυση φωτογραφίας 
τουλάχιστον (≥) 20Mp 

ΝΑΙ   

C.3.3.5 Εικονικές Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις 

Επιλεγµένων Αντικειµένων 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.

∆ηµιουργία τουλάχιστον (≥) 
είκοσι-πέντε (25) τρισδιάστατων 
εικονικών αναπαραστάσεων 
επιλεγµένων αντικειµένων / 
ευρηµάτων 

ΝΑΙ   

2.
Εσωτερική και εξωτερική 
επισκόπηση αντικειµένου (όπου 
επιτρέπεται) 

ΝΑΙ   

3.
Αναπαράσταση αντικειµένου στις 
πραγµατικές του διαστάσεις 

ΝΑΙ   

4.
Εξαγωγή render απόψεων του 
αντικειµένου  

ΝΑΙ   

5.
Χρήση φίλτρων φυσικού 
φωτισµού 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6.
Απεικόνιση ρεαλιστικής υφής 
αντικειµένων 

ΝΑΙ   

3.
Εξαγωγή αρχείων σε πολλαπλές 
µορφές 

NAI   

 .0.0.0 Βίντεο 25 λεπτών µε Αφήγηση (Speakage) για την 

Παράδοση και την Ιστορία του ∆ήµου 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

0. ∆ηµιουργία βίντεο µε διάρκεια 25 
λεπτά  

ΝΑΙ   

0. Αφήγηση σε δύο γλώσσες: Ελληνικά 
και Αγγλικά  

ΝΑΙ   

0. 

Video σε 2 µορφές: 
  

• .mpg HQ ανάλυσης 
1920x1080 25 fps 
progressive για αρχειοθέτηση 

 
• .flv ή ισοδύναµο ανάλυσης 

1280x720 16:9 3500 Kbps για 
χρήση στο διαδίκτυο 

ΝΑΙ   

 .0.0 Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές & 

Αθλητικές Εκδηλώσεις 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

11. Ποσότητα 1   

11.

∆υνατότητα διασύνδεσης (ή, 
ακόµα και πλήρη ενσωµάτωση 
και ολοκλήρωσή) µε τη 
∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη 
(βλέπε C.3.2), ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης και 
οµαλή επικοινωνία και 
συνεργασία µε αυτή 

ΝΑΙ   
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11.

Ο κάθε ενδιαφερόµενος 
(δήµος, πολιτιστικοί φορείς, 
επισκέπτες) να απολαµβάνει 
διαδικτυακά τις υπηρεσίες της 
εφαρµογής διαµέσου του 
Παγκοσµίου Ιστού, µε χρήση 
του πράκτορα πλοήγησής του 
(Web Browser) 

ΝΑΙ   

11.

Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
από σταθµούς εργασίας 
ανεξαρτήτως λειτουργικού 
συστήµατος και λογισµικού 
περιήγησης (Web Browser) 

ΝΑΙ   

11.

Να δίνεται η δυνατότητα στο 
∆ήµο και στους διάφορους 
πολιτιστικούς φορείς και 
παράγοντες να ενηµερώνουν 
και να διαχειρίζονται πλήρως 
την εφαρµογή, στο βαθµό που 
αφορά στις αθλητικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνουν στην επικράτεια 
του ∆ήµου Αλεξάνδρειας 

ΝΑΙ   

11.

Ο επισκέπτης/ χρήστης να 
µπορεί να επιλέγει από µια 
λίστα διαθέσιµων/ προσεχών 
αθλητικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων την εκδήλωση για 
την οποία επιθυµεί να κάνει 
κράτηση εισιτηρίου/ων 

ΝΑΙ   

11.

Υποχρεωτικά στοιχεία για την 
κράτηση εισιτηρίων:  
1. Στοιχεία Ταυτότητος,  
2. Στοιχεία Επικοινωνίας,  
3. Αριθµός Εισιτηρίων προς 
κράτηση,  
4. Μέθοδος Παράδοσης (και 
Πληρωµής, εφόσον απαιτείται 
από τη φύση της εκδήλωσης) 

ΝΑΙ   

11.

Απαραίτητα Στοιχεία 
Ταυτότητος για κράτηση 
εισιτηρίου: 
1. Ονοµατεπώνυµο 
2. Αριθµός ∆ελτίου 
Αστυνοµικής Ταυτότητος 
3. ∆ιεύθυνση Κατοικίας (για 
αποστολή µέσω 
ταχυµεταφορικής (courier)) 

ΝΑΙ   
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9. 

Απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας για κράτηση 
εισιτηρίου: 
1. Άµεση τηλεφωνική 
επικοινωνία: Σταθερό ή κινητό 
τηλέφωνο 
2. Επικοινωνία µέσω 
∆ιεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (email) 

ΝΑΙ   

10.

∆υνατές επιλογές παράδοσης 
(και πληρωµής, εφόσον 
απαιτείται από τη φύση της 
εκδήλωσης): 
1. Παράδοση κατ’οίκον µε 
ταχυµεταφορά (και 
αντικαταβολή ή τουλάχιστον 
πληρωµή του αντιτίµου που 
αφορά στην ταχυµεταφορική) 
2. Παράδοση (και πληρωµή) 
στο σηµείο διεξαγωγής της 
εκδήλωσης 

ΝΑΙ   

11.

Να διασφαλίζεται η ασφαλής 
επικοινωνίας µε βάση τους 
τρεις πυλώνες (Μυστικότητα, 
Ακεραιότητα και 
Αυθεντικοποίηση) για τη 
µεταφορά των προσωπικών και 
λοιπών ευαίσθητων 
δεδοµένων, καθώς και των 
δεδοµένων υψηλής 
διαβάθµισης ασφαλείας 

ΝΑΙ   

12.
∆υνατότητα επιβολής µέγιστου 
αριθµού εισιτηρίων προς 
κράτηση ανά χρήστη 

ΝΑΙ   

13.

Η εφαρµογή να αποστέλλει 
αυτοµατοποιηµένο µήνυµα στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου του/ης 
αιτούντος/ούσας, 
επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία 
της κράτησης και 
ενηµερώνοντάς τον/ην για 
ενδεχόµενη περαιτέρω 
επικοινωνία µέσω του 
τηλεφώνου που έδωσε 
αυτός/ή (για διευθέτηση των 
όποιων εκκρεµοτήτων) 

ΝΑΙ   
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C.3.5 Εφαρµογή Υποστήριξης Λειτουργίας ∆ανειστικής 

Βιβλιοθήκης 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3. Ποσότητα 1   

3. 

∆υνατότητα διασύνδεσης (ή, 
ακόµα και πλήρη ενσωµάτωση 
και ολοκλήρωσή) µε τη 
∆ιαδικτυακή Πολιτισµική Πύλη 
(βλέπε C.3.2), ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης και 
οµαλή επικοινωνία και 
συνεργασία µε αυτή 

ΝΑΙ 

  

3. 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος να 
απολαµβάνει διαδικτυακά τις 
υπηρεσίες της Εφαρµογής 
διαµέσου του Παγκοσµίου 
Ιστού, µε χρήση του πράκτορα 
πλοήγησής του (Web 
Browser) 

ΝΑΙ 

  

3. 

Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
από σταθµούς εργασίας 
ανεξαρτήτως λειτουργικού 
συστήµατος και λογισµικού 
περιήγησης (Web Browser) 

ΝΑΙ 

  

3. 

∆υνατότητα διασύνδεσης, 
επικοινωνίας και πλήρους και 
οµαλούς συνεργασίας µε 
σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης 
βάσης δεδοµένων, ή  
εναλλακτικά και εφόσον είναι 
τεχνικά (από πλευράς 
διαθέσιµου υλικού και 
λογισµικού) υλοποιήσιµο, να 
παρέχεται τουλάχιστον η 
δυνατότητα διασύνδεσης, 
επικοινωνίας και πλήρους και 
οµαλούς συνεργασίας µε το 
υπάρχον σύστηµα διαχείρισης 
βάσης δεδοµένων που διαθέτει 
η δανειστική βιβλιοθήκη του 
∆ήµου Αλεξάνδρειας (δηλ., το 
Σ∆Β∆ που υποστηρίζει το 
ΑΒΕΚΤ 4.0) 

ΝΑΙ 

  



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα – Πίνακες Συµµόρφωσης – Παραρτήµατα 

 

Σελίδα 185 από 228 

 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3. 

Ο επισκέπτης/χρήστης να έχει 
τη δυνατότητα ευρετηρίασης/ 
αναζήτησης βιβλίων βάσει 
(τουλάχιστον):  
1. Τίτλου,  
2. Συγγραφέα, 
3. Κωδικού ISBN  

ΝΑΙ 

  

3. 

Για το κάθε βιβλίο να 
δίνονται/αντλούνται οι 
ακόλουθες πληροφορίες: 
Τίτλος, Συγγραφέας, Κωδικός 
ISBN, Εξώφυλλο, Εσώφυλλο, 
Περιγραφή, ∆ιαθεσιµότητα 
(δηλαδή, ∆ανεισµένο, 
∆εσµευµένο προς δανεισµό, 
∆ιαθέσιµο, Απαγόρευση 
∆ανεισµού) 

ΝΑΙ 

  

3. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης 
της εν λόγω Εφαρµογής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να 
ψηφιοποιήσει ενδεικτικό 
περιεχόµενο πέντε (5) 
σελίδων – µεταξύ των οποίων 
το εξώφυλλο και το εσώφυλλο 
– τριακοσίων (300) βιβλίων 
που θα επιλεγούν κατά τη 
φάση 1 του Έργου για την 
εισαγωγή του στη βάση 
δεδοµένων που θα αξιοποιηθεί 

ΝΑΙ   

3. 

Η κράτηση/δέσµευση βιβλίων 
προς δανεισµό να επιτρέπεται 
µόνο για µέλη της δανειστικής 
βιβλιοθήκης 

ΝΑΙ 

  

3. 

∆υνατότητα επιβολής µέγιστου 
αριθµού βιβλίων προς 
κράτηση ανά µέλος της 
δανειστικής βιβλιοθήκης 

ΝΑΙ 

  

3. 

Υποχρεωτικά Στοιχεία για την 
κράτηση/δέσµευση βιβλίου 
προς δανεισµό: 
1. Στοιχεία Ταυτοποίησης/ 
Ταυτότητος Αιτούντος/ούσης, 
2. Στοιχεία Επικοινωνίας 
3. Στοιχεία Βιβλίου (ISBN, 
Τίτλος, Συγγραφέας) 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3. 

Απαραίτητα Στοιχεία 
Ταυτοποίησης/Ταυτότητος 
Αιτούντος/ούσης µε σκοπό την 
κράτηση / δέσµευση βιβλίου 
προς δανεισµό: 
1. Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας 
ή ∆ιαβατηρίου 
2. Κωδικός Μέλους 
∆ανειστικής Βιβλιοθήκης 

ΝΑΙ 

  

3. 

Απαραίτητα Στοιχεία 
Επικοινωνίας µε σκοπό την 
κράτηση / δέσµευση βιβλίου 
προς δανεισµό: 
1. Άµεση τηλεφωνική 
επικοινωνία: Σταθερό ή κινητό 
τηλέφωνο 
2. Επικοινωνία µέσω 
∆ιεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (email) 

ΝΑΙ 

  

3. 

Να διασφαλίζεται η ασφαλής 
επικοινωνίας µε βάση τους 
τρεις πυλώνες (Μυστικότητα, 
Ακεραιότητα και 
Αυθεντικοποίηση) στη 
µεταφορά των προσωπικών 
και λοιπών ευαίσθητων 
δεδοµένων, καθώς και των 
δεδοµένων υψηλής 
διαβάθµισης ασφαλείας 

ΝΑΙ 

  

3. 

Η Εφαρµογή να αποστέλλει 
αυτοµατοποιηµένο µήνυµα στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου του/ης 
αιτούντος/ούσας, 
επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία 
της κράτησης και 
ενηµερώνοντάς τον/ην για 
ενδεχόµενη περαιτέρω 
επικοινωνία µέσω του 
τηλεφώνου που έδωσε 
αυτός/ή (για διευθέτηση των 
όποιων εκκρεµοτήτων) 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3. 

∆υνατότητα διασύνδεσης, 
επικοινωνίας και πλήρους και 
οµαλούς συνεργασίας µε το 
υπάρχον σύστηµα διαχείρισης 
βάσης δεδοµένων που διαθέτει 
η δανειστική βιβλιοθήκη του 
∆ήµου Αλεξάνδρειας (δηλ., το 
Σ∆Β∆ που υποστηρίζει το 
ΑΒΕΚΤ 4.0), εφόσον κάτι 
τέτοιο είναι τεχνικά (από 
πλευράς διαθέσιµου υλικού 
και λογισµικού) υλοποιήσιµο 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

  

3. 

∆υνατότητα πλήρους 
διαχείρισης (Εισαγωγή/ 
Τροποποίηση/ ∆ιαγραφή 
στοιχείων) της βάσης 
δεδοµένων της δανειστικής 
βιβλιοθήκης, από τους 
διαχειριστές ή/και λοιπά 
αναγνωρισµένα στελέχη του 
∆ήµου ή/και της βιβλιοθήκης 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

  

3. 

∆υνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής και διαχείρισης 
αιτήσεων και λοιπών 
συνηµµένων δικαιολογητικών 
για την εγγραφή µελών στη 
δανειστική βιβλιοθήκη 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

  

3. 

∆υνατότητα διαχείρισης µελών 
(δηλ., Εισαγωγή/ 
Τροποποίηση/ ∆ιαγραφή 
στοιχείων µελών, επόπτευση 
στατιστικών στοιχείων ανά 
µέλος – π.χ. βιβλία που έχει 
δανειστεί, κλπ.) δανειστικής 
βιβλιοθήκης, από τους 
διαχειριστές ή/και λοιπά 
αναγνωρισµένα στελέχη του 
∆ήµου ή/και της βιβλιοθήκης 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

  

 .0.0 Εφαρµογή Κινητών Τηλεφώνων 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

0.  Ποσότητα 1   

0.  
∆ηµιουργία εφαρµογής κινητού 
τηλεφώνου µε χρήση βάσης 
δεδοµένων 

ΝΑΙ   

0.  
Η βάση δεδοµένων της εφαρµογής θα 
περιλαµβάνεται στα παραδοτέα του 

ΝΑΙ   



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα – Πίνακες Συµµόρφωσης – Παραρτήµατα 

 

Σελίδα 188 από 228 

 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

έργου 

0.  
Το software της εφαρµογής θα είναι e-
service ή θα αναπτυχθεί και θα 
παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή 

ΝΑΙ   

0.  
Συµβατότητα τουλάχιστον µε 
λειτουργικά συστήµατα android και iOS 

ΝΑΙ   

0.  Εντοπισµός θέσης του χρήστη ΝΑΙ   
0.  Εισαγωγή σηµείων ενδιαφέροντος NAI   

0.  

Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων της 
Εφαρµογής µε σηµεία ενδιαφέροντος 
που θα αποφασιστούν σε συνεργασία 
µε την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση 
1 του Έργου 

ΝΑΙ   

0.  
∆υνατότητα εµπλουτισµού των 
σηµείων ενδιαφέροντος από την 
Αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ   

0.  

∆υνατότητα εισαγωγής βίντεο (video), 
ήχου, κειµένου και εξωτερικού 
συνδέσµου για τα σηµεία 
ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ   

0.  

Προβολή των σηµείων ενδιαφέροντος 
στην κινητή συσκευή ανάλογα µε τον 
γεωγραφικό προσανατολισµό της όταν 
τοποθετείται κάθετα στο οριζόντιο 
επίπεδο 

ΝΑΙ   

0.  
∆υνατότητα αναζήτησης σηµείων 
ενδιαφέροντος µε προσαρµογή του 
εύρους αναζήτησης 

NAI   

0.  
Κατηγοριοποίηση των σηµείων 
ενδιαφέροντος 

NAI   

0.  

Αλληλεπίδραση της συσκευής µε τις 
πληροφορίες του σηµείου 
ενδιαφέροντος (Αυτόµατη κλήση, 
αποστολή email) 

NAI   

0.  
∆υνατότητα λήψης οδηγιών για 
µετάβαση στο σηµείο ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ   
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 .0 Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς 

Σηµείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους 
Συντήρησης» θα πρέπει να εµφανίζουν µηδενικά κόστη. 

 .0.0 Πληροφοριακό Σύστηµα 

 .0.0.0 Εξοπλισµός 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

[€] 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

1ο έτος 2ο έτος 

          

          

    ΣΥΝΟΛΟ      

 .0.0.0 Έτοιµο Λογισµικό 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

[€] 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

1ο έτος 2ο έτος 

          

          

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

C.4.1.3 Εφαρµογή/ές 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
1ο έτος 2ο έτος 

          

          

          

    ΣΥΝΟΛΟ      

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

C.4.1.4 Υπηρεσίες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

C.4.1.5 Άλλες δαπάνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 
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ΣΥΝΟΛΟ    

C.4.1.6 Πιλοτική Λειτουργία 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1     

2     

3     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:    

 
 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β:      

 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

C.4.2 Εκπαίδευση 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 
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ΣΥΝΟΛΟ    

 

C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισµός (Πίνακας C.4.1.1)    

2 Έτοιµο Λογισµικό (Πίνακας C.4.1.2)    

3 Εφαρµογές (Πίνακας C.4.1.3)    

4 Υπηρεσίες (Πίνακας C.4.1.4)    

5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C.4.1.5)    

6 Πιλοτική Λειτουργία (Πίνακας C.4.1.6)    

 ΣΥΝΟΛΟ C.4.1    

7 Εκπαίδευση (Πίνακας C.4.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C.4.2    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 .0.0 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης 

Σηµείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαµβάνονται υπόψη τα έτη 
πέραν της ΠΕΣ (βλ. Α.3.3.2). 
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ΕΤΟΣ* 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

[€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** 

1ο        

2ο        

ΣΥΝΟΛΟ        

* ΕΤΟΣ: µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης 
** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραµµή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη 
στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα µε το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη 
«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3. 
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 .0 Υπόδειγµα Σύµβασης 

ΕΡΓΟ: «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» 

 

ΕΣΠΑ. – Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 

Απόφαση Ένταξης : ………………….. 

Κωδικός Ο.Π.Σ. : ….. 

ΣΑΕ : …… 

Ενάριθµος : …………….. 

Συµβατικό Τίµηµα : € ………………… (χωρίς Φ.Π.Α.) 

   € …………………. (µε Φ.Π.Α.) 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

 

 

 

 

 

 

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  
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ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΕΡΓΟ: 
«∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ» 

 

Στην Αθήνα, σήµερα την ……………, ηµέρα ……………, µεταξύ αφενός του ∆ήµου 

Αλεξάνδρειας, που εδρεύει Εθνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, Τ.Κ.: 59300 µε 

ΑΦΜ …………. και ∆ΟΥ …………. και εκπροσωπείται νόµιµα από το δήµαρχο 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η 

Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της / του ................................................ 

που εδρεύει επί της οδού ......................................., µε ΑΦΜ.......... και 

∆ΟΥ.............και εκπροσωπείται νόµιµα βάσει των ειδικών πληρεξουσίων αριθµ. 

……….. & ………….. από τον / την ............................. και στο εξής θα 
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αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν και 

συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή µε την υπ’αρ. πρωτοκόλλου .................. διακήρυξη του 

∆ήµου Αλεξάνδρειας («η ∆ιακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την 

αριθµ. ……...… απόφαση ∆.Σ. κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία του 

ανακοινώθηκε στις ................, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υλοποίηση του 

Έργου «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

Σύµβασης. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΆΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.  

∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου στον 

Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή 

οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, 

συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των 

τηλεοµοιοτυπιών. 

Έργο: Η εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικής Ανάδειξης του Πολιτιστικού 

Αποθέµατος, η µετάφραση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού, η ανάπτυξη (1) 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα – Πίνακες Συµµόρφωσης – Παραρτήµατα 

 

Σελίδα 198 από 228 

 
 

διαδικτυακής πολιτισµικής πύλης, (2) εφαρµογής πολυµεσικής παρουσίασης, (3) 

εφαρµογής ηλεκτρονικών κρατήσεων για πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις, 

(4) εφαρµογής υποστήριξης λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης και (5) 

εφαρµογής κινητών τηλεφώνων, η εκπαίδευση και η πιλοτική λειτουργία, για την 

υλοποίηση της πράξης «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ», όπως εξειδικεύονται στη Σύµβαση και 

τα παραρτήµατά της.  

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της 

Σύµβασης.  

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος 

θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη 

Σύµβαση, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Α’ της παρούσας το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής.  

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη Σύµβαση και 

ξεκινά από την εποµένη της ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 

Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που 

αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος 

που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού 

διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της 

πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος. 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης βρίσκεται στο Παράρτηµα Β΄ της παρούσας το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Προσφορά: η από .................... προσφορά του Αναδόχου προς την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα 

συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να 

τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί και τα παραρτήµατά της. 

Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του 

Έργου πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).  
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Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ): Η ΕΠΠΕ είναι 

οµάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και την εκπροσωπεί 

στην άσκηση των αρµοδιοτήτων της από τη Σύµβαση και έχει την ευθύνη για την 

επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 

Παραδοτέων του Έργου. Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο του έργου «∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ»  προβλέπεται εκπόνηση Μελέτης 

Στρατηγικής Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέµατος, η µετάφραση και 

ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού, η ανάπτυξη (1) διαδικτυακής πολιτισµικής 

πύλης, (2) εφαρµογής πολυµεσικής παρουσίασης, (3) εφαρµογής ηλεκτρονικών 

κρατήσεων για πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις, (4) εφαρµογής υποστήριξης 

λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης και (5) εφαρµογής κινητών τηλεφώνων, η 

εκπαίδευση και η πιλοτική λειτουργία, µε σκοπό την τελική ανάπτυξη, υλοποίηση 

και συντήρηση ενός συστήµατος ∆ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου 

και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. Με την ολοκλήρωση του έργου 

προβλέπονται και ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας, οι οποίες θα προβάλλουν τα 

αποτελέσµατα της προτεινόµενης πράξης στο σύνολό της. 

Επιπρόσθετα έχει προβλεφθεί η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (Hosting) σε Data 

Center, αλλά και η εκπαίδευση και η πιλοτική λειτουργία του συνολικού 

συστήµατος για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του, καθώς και την 

υποστήριξη των διαχειριστών και των χρηστών του για τη διατήρηση της 

ποιότητας, την οποία προβλέπει το σύστηµα σε βάθος χρόνου. Τέλος, το έργο 

προβλέπει υπηρεσίες ευαισθητοποίησης του κοινού/πολιτών σχετικά µε το υπό 

ανάπτυξη σύστηµα της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ∆ήµου Αλεξάνδρειας. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική. 

Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην 

Ελληνική γλώσσα.  



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα – Πίνακες Συµµόρφωσης – Παραρτήµατα 

 

Σελίδα 200 από 228 

 
 

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα 

Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που 

τα συνοδεύει, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια 

και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου 

εγγράφου. 

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

περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 

από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα 

κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. 

Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα 

αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και 

διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του 

Αναδόχου, η Οικονοµική του Προσφορά και η διακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης 

συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του νοµικού – θεσµικού πλαισίου που 

διέπει το διαγωνισµό και του Αστικού Κώδικα. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 

περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, 

µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία συναινεί στην 

τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.  

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

(Έγγραφα, ∆ιοικητικές εντολές) πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, ή 

τηλεοµοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ                                               

Υπεύθυνος επικοινωνίας: .................... 

 Για τον Ανάδοχο  
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................................................................ 

                                     Υπεύθυνος επικοινωνίας: .................... 

 ΤΗΛ.: ……………………… 

FAX:  .....................  

                                               E-mail :................... 

   

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να 

εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 

Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, 

έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, 

η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση 

ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

66..11  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 ζηµίας της και την παύση 

κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο 

µέλλον. 

66..22  Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το 

Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, 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. 

66..33  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης Έργου και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

77..11  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή 

µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η εκχώρηση 

της σύµβασης συντελείται µόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, χρήζει πλήρους 

αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική 

απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η τελευταία γνωστοποιεί τυχόν 

εκχώρηση – µεταβίβαση στην Αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή. Επισηµαίνεται ότι ο 

σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώµατα των 

συνυποψηφίων αναδόχων που µετείχαν στη διαδικασία και που θα είχαν 

δικαίωµα στην ανάθεση της σύµβασης µετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. 

Θα πρέπει να υφίσταται νόµιµη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του 

Αναδόχου από συγκεκριµένο τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευση µε απορρόφηση. Μόνη 

η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύµβασης 

στο πρόσωπο εκείνου που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδοµένου ότι οι προϋποθέσεις 

αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο Ανάδοχο. 

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. ή σε νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα σε χώρες µέλη της Ε.Ε 

και της Σ∆Σ του ΠΟΕ η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

139/Α) .  

77..22  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. 
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77..33  Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την 

προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς 

προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της 

Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

88..11  Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους 

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί 

προσδιοριζόµενο τµήµα. 

88..22  Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

88..33  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων 

του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις 

και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

88..44  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 και εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποβάλλει σχετικό αίτηµα 

προς έγκριση προηγουµένως στην Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την 

ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείµενο που θα εκτελέσει, µαζί µε 

την απαιτούµενη τεκµηρίωση για την απόδειξη συνδροµής στο πρόσωπό του των 

κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης.  

88..55  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 

αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου 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, κατ’αυτήν χρονικό διάστηµα για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

11..11  Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

88..77..  Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου 

φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 9 – ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

99..11  Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις 

ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου 

και τη µεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1100..11  Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε 

έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει 

στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό µε την εκτέλεση του 

Έργου, µετά από σχετικό προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου. 

1100..22  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω 

παραγράφου µε την οριστική παραλαβή του Έργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λύση της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1111..11  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε 

όλους τους χώρους που θα εγκατασταθεί εξοπλισµός, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιµέρους 

άρθρα της Σύµβασης και εκτός εργασίµων ηµερών και ωρών. 

1111..22  Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την 

προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων 

του, που απασχολείται στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στις εγκαταστάσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής,  ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά µε τις 

ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο. 

1111..33  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, 

στις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές και εξοπλισµό της που έχουν συνάφεια µε το 

Έργο. 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 
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Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής 

προκειµένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες 

αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή 

απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών 

υποχρεώσεών του. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή αυτή η επικοινωνία, ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την ευθύνη να βρει λύση για την διεκπεραίωση του προβλήµατος 

που θα παρουσιασθεί σε συνεργασία µε την αναθέτουσα αρχή ή την ΕΠΠΕ.  Αν η 

προτεινόµενη λύση από τον Ανάδοχο προϋποθέτει επιπλέον λογισµικό ή υλικό 

από αυτό που αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη, αυτό θα καλυφθεί από τον ίδιο τον 

Ανάδοχο, όπως επίσης και το κόστος αυτού. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

22.0 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση 

υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

1144..11  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή της ……….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ µε αριθµό …................. και µε ηµεροµηνία 

έκδοσης την ..............., µέχρι την επιστροφή της, που καλύπτει το 10% της 

Συµβατικής Τιµής χωρίς Φ.Π.Α., ποσού ............................. ευρώ (€ .............) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο της 

συµβατικής ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής κατά δύο (2) µήνες, λήγει την 

…...… και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, όπως και κάθε άλλη εγγύηση της 

Σύµβασης, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
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λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο 

νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση µε τους 

ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

1144..22  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου, πριν από την 

επιστροφή σ’ αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκειµένου να 

επιστραφεί αυτή, να καταθέσει εγγύηση, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 

2,5% του µέρους της Συµβατικής Τιµής µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ήτοι 

ποσού ................................. ευρώ  (€ .................) που αφορά στον 

εξοπλισµό και το βασικό λογισµικό, χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο 

από την Περίοδο Εγγύησης κατά ένα (1) µήνα και η οποία επιστρέφεται µε τη 

λήξη της Περιόδου Εγγύησης. 

1144..33  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 

1144..44  Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή 

άλλο νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναµία να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα 

εγγύηση µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ηµερών από την προηγούµενη 

σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα 

εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

1144..55  Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, 

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 15  - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
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1155..11  Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε  ζηµία ή απώλεια των προϊόντων 

που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση  της σύµβασης, 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. 

1155..22 Ο Ανάδοχος 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 προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον 

Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 

αυτών ή σε ελάττωµα του εξοπλισµού. 

1155..33 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. 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1166..11  Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων 

από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και εργοστασιακών ή εµπορικών 

σηµάτων εκ µέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά. 

1166..22  Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία 

που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από ευθύνη του Αναδόχου ή των 

προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

1166..33  Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 

αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, 

που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των 

συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
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1177..11    Το πρόγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης θα είναι σύµφωνο µε το 

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης όπως απεικονίζεται στο Παράρτηµα Β’ της 

παρούσας. 

1177..22 Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης θα επικαιροποιηθεί από τον Ανάδοχο, 

εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, ως προς τις 

πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των φάσεων υλοποίησης του έργου. 

1177..33 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 

πρόγραµµα ενεργειών στο Φορέα. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου 

προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα 

υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο Φορέα, το οποία και θα τις εγκρίνει κατά 

περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1188..11 Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την Ηµεροµηνία 

Υπογραφής της Σύµβασης και διαρκεί …………… µήνες, όπως αναφέρεται στο 

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης που κατατέθηκε από τον Ανάδοχο στην τεχνική 

προσφορά του και στο Παράρτηµα Β’ της παρούσας και απεικονίζει την 

προθεσµία του Έργου και κάθε επί µέρους τµήµατός του, µε την επιφύλαξη των 

εποµένων άρθρων. 

ΑΡΘΡΟ 19 – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1199..11  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του 

χρονοδιαγράµµατος του Έργου ή επί µέρους προβλεπόµενων χρονικών σηµείων 

ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για 

συνολικό χρονικό διάστηµα 60 ηµερών και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα 

Αρχή θα ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του 

προγράµµατος εκτέλεσης της Σύµβασης, ως προς τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα. Για την µετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράµµατος απαιτείται 

αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ του φορέα. Μετάθεση επί µέρους 

προβλεπόµενων χρονικών σηµείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράµµατος 

µπορεί να γίνει µε απόφαση της ΕΠΠΕ. Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά έγγραφα 

θα πρέπει να υποβληθούν στην αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή προς έγκριση. 
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Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 

παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού 

χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.     

1199..22  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 

αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 10 εργάσιµων ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που 

ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα µετάθεσης της προθεσµίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει 

ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοµερή στοιχεία του αιτήµατός του, 

ώστε να καταστεί αµέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου –η οποία αποφασίζει 

τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί µετάθεση και πόση, είτε για το µέλλον είτε 

µε αναδροµική ισχύ. 

1199..33  Μετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης επί µέρους δραστηριοτήτων της 

Σύµβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, µε την ίδια ως άνω διαδικασία και σε 

περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή 

αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσµεύεται, µε την αίτησή του, ότι η µετάθεση της 

εκτέλεσης των επιµέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό 

χρονοδιάγραµµα του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι, µε την 

ικανοποίηση του αιτήµατος µετάθεσης δεν καθίσταται δυσµενέστερο το πλαίσιο 

των σχετικών µε τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων 

πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ανάγκης µετάθεσης της προθεσµίας 

εκτέλεσης θα ληφθεί υπ’ όψιν την ηµεροµηνία λήξης της χρηµατοδότησης του 

έργου. 

Επίσης κάθε αλλαγή των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί στην απόφαση ένταξης 

της πράξης και στις τροποποιήσεις αυτής θα αιτιολογείται επαρκώς και θα ζητείται 

εγγράφως η έγκριση της ΕΥ∆ του ΕΠ ΨΣ.  

1199..44  Οι µεταθέσεις της προθεσµίας ή των προθεσµιών εκτέλεσης δεν 

συνεπάγονται κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 20 – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του 

συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

� Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα 

παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης: 

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

καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογηµένα στην 

οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 

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

περίπτωση.  

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

παραδοθεί µέρος του εξοπλισµού/ λογισµικού αλλά είναι αδύνατον να 

χρησιµοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή λόγω καθυστερηµένης 

µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισµού/ 

λογισµικού. Ανώτατο όριο στη δυνατότητα επιβολής ποινικής ρήτρας ορίζεται 

το 25% του συµβατικού τιµήµατος του έργου. Πέραν αυτού ο Ανάδοχος θα 

κηρύσσεται έκπτωτος.   

� Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 

Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχή 

� Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν 

δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις 

ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
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� Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως 

προβλέπονται στη Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι 

προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

� Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται 

στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη 

ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται 

στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

� Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, 

θα επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα 

παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα 

καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης. 

� Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου 

περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία που προβλέπεται στο οριστικό 

χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση 

τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο 

επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν 

επιβληθεί. 

� Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα 

µέλη της Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και 

εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη 

της Ένωσης.  

� Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 

κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 

καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. Στην περίπτωση αυτή η 

Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα του 

παραδοθέντος έργου. 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 21 – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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2211..11  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να 

παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή 

εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα οριζόµενα στην 

παρούσα Σύµβαση, στους όρους της ∆ιακήρυξης, καθώς και στην Τεχνική και 

Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. 

2211..22  Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή προβλέπεται στην 

παρούσα Σύµβαση και στους όρους της ∆ιακήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλεται 

αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η 

περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, 

σύµφωνα µε τη Σύµβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα µε την 

περίπτωση.  

ΑΡΘΡΟ 22 – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2222..11  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. 

2222..22  Τα δικαιώµατα επί του βασικού λογισµικού 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. 

2222..33  Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα επί του λογισµικού 

εφαρµογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ’ αρχής σε εκτέλεση της 

Σύµβασης, µεταβιβάζεται, επ’αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και 

απόλυτη χρήση και εκµετάλλευση από αυτήν, από τη γέννησή του. 

2222..44  Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, 

σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο 

σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 

Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, 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. 
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2222..55  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. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 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 που θα παραδώσει ο Ανάδοχος, 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.  

ΑΡΘΡΟ 23 – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

2233..11  Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα 

εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους 

τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στην 

υλοποίηση παρόµοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά 

που προβλέπονται στη Σύµβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων 

(οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, 

ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, 

αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην ∆ιακήρυξη και 

στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

2233..22  Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισµός 

θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος. 

2233..33  Ο εξοπλισµός και το λογισµικό νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την 

ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγµή της εγκατάστασής τους. Το χρονικό 
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διάστηµα µεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν 

συµπεριλαµβάνεται στην περίοδο εγγύησης. 

2233..44   Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του 

εξοπλισµού και του λογισµικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

.............. (..) έτη για τον εξοπλισµό και το λογισµικό συστηµάτων και ............. 

(..) έτη για το λογισµικό εφαρµογών.  

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση 

κάθε ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν µπορέσει να 

αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε 

σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά, 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. 

2233..55  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. 

2233..66 Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις κλήσεων για 

αντιµετώπιση προβληµάτων σύµφωνα µε τους Χρόνους Ανταπόκρισης σε Κλήση, 

που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α.4.6 της διακήρυξης. 

2233..77  Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή ποιότητα, κατασκευή και λειτουργία όλων 

των προσφερόµενων ειδών για χρονικό διάστηµα όσο η προσφερόµενη από 

τον ίδιο εγγύηση (η προσφερόµενη εγγύηση αναφέρεται στην 

οικονοµική προσφορά του Αναδόχου), από την οριστική παραλαβή αυτών, 

υποχρεούµενος µετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας να αντικαταστήσει 

κάθε εξάρτηµα του µηχανικού εξοπλισµού που θα παρουσιάσει βλάβη ή 

κρυµµένο ελάττωµα ή να επιλύσει τυχόν πρόβληµα του Λογισµικού Συστήµατος, 

εκτός των περιπτώσεων που η δυσλειτουργία αποδεδειγµένα δεν προέρχεται από 

ελάττωµα του εξοπλισµού. 

Σχετικά µε το λογισµικό εφαρµογών, ο Ανάδοχος εγγυάται την αναβάθµισή του 

στις νέες εκδόσεις, χωρίς κόστος, για ............ (..) έτη.   
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2233..88 Η προσφερόµενη εγγύηση που αφορά σε όλα τα προσφερόµενα είδη 

πρέπει να καλύπτει εργατικά, ανταλλακτικά και γενικά όλα τα έξοδα εκτός τους 

κόστους των αναλωσίµων, για επιτόπια επιδιόρθωση. Αναλώσιµα υλικά 

εννοούνται κινητά µαγνητικά µέσα όπως: µαγνητικές ταινίες, χαρτί εκτύπωσης 

και λοιπά υλικά. Καµιά πρόσθετη αµοιβή δεν µπορεί να απαιτηθεί  από τον 

ανάδοχο για την περίοδο της εγγύησης για τις εργασίες των προηγουµένων 

παραγράφων. 

2233..99 Η εγγύηση επίσης περιλαµβάνει επιτόπια υποστήριξη και 

επανεγκατάσταση, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, όλου του προσφερόµενου 

Λογισµικού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση όταν η δυσλειτουργία προέρχεται από 

κακή λειτουργία του εξοπλισµού. Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία προέρχεται 

αποδεδειγµένα από κακή χρήση του συστήµατος, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να αποκαταστήσει την λειτουργία του συστήµατος και να 

απαιτήσει το κόστος εργασίας του για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. 

2233..1100  Όσο ισχύει η εγγύηση και σε περίπτωση βλάβης του µηχανικού 

εξοπλισµού ο ανάδοχος υποχρεούται να στείλει τεχνικό για την επισκευή εντός 

των χρονικών ορίων που ορίζονται στο κεφάλαιο Α.4.6 της διακήρυξης, από τη 

στιγµή της αναγγελίας της βλάβης στο σηµείο που είναι εγκατεστηµένο το 

µηχάνηµα ή εξάρτηµα που έχει βλάβη. Η επισκευή θα γίνεται στον τόπο 

λειτουργίας του µηχανήµατος και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τις 

βλάβες στους χρόνους που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α.4.6 της διακήρυξης. 

2233..1111  Ο ανάδοχος επίσης έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει για λίγες ηµέρες 

το υπό διόρθωση µηχάνηµα ή εξάρτηµα µε άλλο όµοιο ή καλύτερο πάντοτε όµως 

µε τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής αν κρίνει ότι πρέπει να το 

µεταφέρει στην έδρα του για επιδιόρθωση. Η µεταφορά θα γίνει µε πρωτοβουλία 

και ευθύνη του ιδίου αφού πρώτα έχει τεθεί σε λειτουργία στην Αναθέτουσα 

Αρχή το µηχάνηµα που έχει διατεθεί για προσωρινή αντικατάσταση. Σε 

περίπτωση που το προσωρινώς αντικατασταθέν µηχάνηµα δεν επιστραφεί 

επισκευασµένο, τοποθετηµένο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας µέσα σε 

είκοσι (20) ηµέρες από την παραλαβή του για επισκευή, τότε ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει το µηχάνηµα ή εξάρτηµα αυτό µε άλλο όµοιο ή 

καλύτερο και να παράσχει εγγύηση για το νέο µηχάνηµα διάρκειας τουλάχιστον 

όσο το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης του µηχανήµατος που αντικαταστάθηκε, 
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από την οριστική αντικατάσταση. Εφόσον υπάρχει αντικατάσταση µηχανήµατος 

τότε ο χρόνος της αντικατάστασης δεν προσµετρείται στους χρόνους ΣΕΧΑΠ και 

ΜΕΧΑΠ όπως αυτοί αναφέρονται στο κεφάλαιο Α.4.6 της διακήρυξης.  

2233..1122 Εάν το µηχάνηµα δεν επισκευασθεί, δεν αντικατασταθεί προσωρινά ή 

οριστικά µε άλλο όµοιο ή καλύτερο ή µε καινούριο µέσα στις προθεσµίες που 

αναφέρονται παραπάνω επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο Α.4.6 της διακήρυξης. 

2233..1133  Αν κατά το χρονικό διάστηµα της εγγύησης κάποιο µηχάνηµα ή εξάρτηµα 

παρουσιάζει συνεχείς βλάβες, δηλαδή σε οποιοδήποτε διάστηµα τριών (3) µηνών 

ευρίσκεται εκτός λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιµες µέρες τότε ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτό µε ένα όµοιο καινούριο εντός ενός (1) 

µηνός µετά από γραπτή γνωστοποίηση εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής και να 

ανανεώσει την εγγύηση του νέου µηχανήµατος τουλάχιστον όσο το υπόλοιπο της 

αρχικής εγγύησης του µηχανήµατος που αντικαταστάθηκε και όχι λιγότερο από 

ένα (1) χρόνο, από την παράδοσή του. Η ανανέωση της εγγύησης ισχύει και 

στην περίπτωση αντικατάστασης µε καινούριο µηχάνηµα λόγω µη επισκευής του 

αντικατασταθέντος που αναφέρεται παραπάνω. 

2233..1144  Κανένα πρόσθετο κόστος δεν µπορεί να απαιτηθεί από τον ανάδοχο για 

τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους. 

2233..1155  Ο ανάδοχος έχει το δικαίωµα να ειδοποιείται πριν από οποιαδήποτε 

µετακίνηση του µηχανικού εξοπλισµού σε άλλο χώρο και υποχρεούται να 

επιβλέψει τη µετακίνηση αυτή αφού δώσει τη σχετική συγκατάθεσή του. 

2233..1166  Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί από την 

αρµόδια Αναθέτουσα Αρχή να αναβαθµίσει (αντικαταστήσει µε όµοια ή καλύτερα 

ή προσθέσει επιπλέον) επιµέρους µηχανικά µέρη των προµηθευµένων ειδών, 

σύµφωνα πάντοτε µε τα όρια που θέτουν οι Τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και µε τα τεχνικά εγχειρίδια του µηχανικού εξοπλισµού, καθώς επίσης 

και µε την υποχρέωσή του για υποστήριξη ανταλλακτικών µέσα στα όρια της 

εγγύησης κάθε είδους του προς προµήθεια εξοπλισµού. Το κόστος των 

ανταλλακτικών και εργασιών αναβάθµισης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εξαιρούνται οι εργασίες προσαρµογής & αναβάθµισης που αναφέρονται στο 

κεφάλαιο Α.4.3 της διακήρυξης και οι οποίες γίνονται µε ευθύνη και κόστος του 
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Αναδόχου τόσο κατά την περίοδο εγγύησης όσο και την περίοδο συντήρησης 

(εφόσον υπογραφεί σχετική σύµβαση συντήρησης).  

ΑΡΘΡΟ 24 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

2244..11  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, αζηµίως δι' αυτήν, να καλέσει ή 

όχι τον Ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, µετά την πάροδο της 

περιόδου εγγύησης µε βάση την αρχική προσφορά του. 

 Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τρείς (3) τουλάχιστον µήνες πριν την λήξη 

της περιόδου εγγύησης. 

2244..22  Ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

πριν τη λήξη της εγγύησης, να αναλάβει τη συντήρηση για ένα (1) έως δύο (2) 

χρόνια, µετά τη λήξη της εγγύησης, µε την υπογραφή σχετικού συµβολαίου 

Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης. Το τίµηµα στην περίπτωση αυτή θα είναι το 

αναγραφόµενο στην Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. Η σύµβαση 

Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης θα συνοδεύεται από σχετική εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης συντήρησης (βλ. κεφ. C.1.4 της διακήρυξης)  

2244..33  Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες 

συντήρησης δωρεάν του κάθε είδους εξοπλισµού και κάθε είδους λογισµικού που 

περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του Έργου, για το συµφωνηθέν χρονικό 

διάστηµα 

ΑΡΘΡΟ 25 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2255..11 Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή ποιότητα, κατασκευή και λειτουργία όλων 

των προσφερόµενων ειδών για χρονικό διάστηµα όσο η προσφερόµενη 

εγγύηση, από την οριστική παραλαβή αυτών, υποχρεούµενος µετά από σχετική 

ειδοποίηση της Υπηρεσίας να αντικαταστήσει κάθε εξάρτηµα του µηχανικού 

εξοπλισµού που θα παρουσιάσει βλάβη ή κρυµµένο ελάττωµα ή να επιλύσει 

τυχόν πρόβληµα του Λογισµικού Συστήµατος, εκτός των περιπτώσεων που η 

δυσλειτουργία αποδεδειγµένα δεν προέρχεται από ελάττωµα του εξοπλισµού. 

Σχετικά µε το λογισµικό εφαρµογών, ο Ανάδοχος εγγυάται την αναβάθµισή του 

στις νέες εκδόσεις, χωρίς κόστος, για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.   
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2255..22 Η προσφερόµενη εγγύηση που αφορά σε όλα τα προσφερόµενα είδη 

πρέπει να καλύπτει εργατικά, ανταλλακτικά και γενικά όλα τα έξοδα εκτός τους 

κόστους των αναλωσίµων, για επιτόπια επιδιόρθωση. Αναλώσιµα υλικά 

εννοούνται κινητά µαγνητικά µέσα όπως: µαγνητικές ταινίες, χαρτί εκτύπωσης 

και λοιπά υλικά. Καµιά πρόσθετη αµοιβή δεν µπορεί να απαιτηθεί  από τον 

ανάδοχο για την περίοδο της εγγύησης για τις εργασίες των προηγουµένων 

παραγράφων. 

2255..33 Η εγγύηση επίσης περιλαµβάνει επιτόπια υποστήριξη και 

επανεγκατάσταση, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, όλου του προσφερόµενου 

Λογισµικού χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση όταν η δυσλειτουργία προέρχεται από 

κακή λειτουργία του εξοπλισµού. Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία προέρχεται 

αποδεδειγµένα από κακή χρήση του συστήµατος, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να αποκαταστήσει την λειτουργία του συστήµατος και να 

απαιτήσει το κόστος εργασίας του για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. 

2255..44 Όσο ισχύει η εγγύηση και σε περίπτωση βλάβης του µηχανικού εξοπλισµού 

ο ανάδοχος υποχρεούται να στείλει τεχνικό για την επισκευή εντός των χρονικών 

ορίων που ορίζονται στο κεφάλαιο Α.4.6 της διακήρυξης, από τη στιγµή της 

αναγγελίας της βλάβης στο σηµείο που είναι εγκατεστηµένο το µηχάνηµα ή 

εξάρτηµα που έχει βλάβη. Η επισκευή θα γίνεται στον τόπο λειτουργίας του 

µηχανήµατος και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τις βλάβες σε χρονικό 

διάστηµα όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Α.4.6 της διακήρυξης. Λεπτοµέρειες 

αναφορικά µε την εγγύηση καλής λειτουργίας αναφέρονται στο κεφάλαιο 23 της 

παρούσας σύµβασης. 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 26 – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2266..11  Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει 

υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση 

της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα 

σχετικά µε την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 
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3. τα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

διαµετακόµισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, 

επιτόπιας συναρµολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των 

προµηθευόµενων µε τη Σύµβαση προϊόντων.  

15.τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, µελετών, αναφορών και κάθε 

είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύµβαση 

15.τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του Έργου 

15.τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

  2266..22  Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις 

τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωµής καθώς και αναλυτική κατάσταση, µαζί µε 

αποδείξεις, τιµολόγια, παραστατικά πληρωµών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά 

έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

  2266..33  Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των 

φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών 

νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

2266..44 Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιµολογίου, η 

εξόφληση του οποίου, σύµφωνα µε την Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη 

διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιµολόγιο. 

ΑΡΘΡΟ 27 – ΤΙΜΗΜΑ 

2277..11  Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, 

ανέρχεται στο ποσό των € ......................... (ευρώ ...................................). 

2277..22  Στο Συµβατικό Τίµηµα δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί 

(23%), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, συνολικής αξίας € ................. 

(ευρώ ........................................................) 

2277..33  Το συνολικό Συµβατικό Τίµηµα ανέρχεται στο ποσό των € ..................... 

(ευρώ .................................................) 

2277..44  Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής Τιµής, που βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

ανέρχονται σε 4% (για προµήθεια αγαθών) ή 8%(για παροχή υπηρεσιών) – 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα – Πίνακες Συµµόρφωσης – Παραρτήµατα 

 

Σελίδα 220 από 228 

 
 

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος βάσει του νόµου 2238/94 (ΦΕΚ 151/ Α/ 94), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης σε κάθε άλλη νόµιµη προβλεπόµενη 

κράτηση. 

ΑΡΘΡΟ 28 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2288..11  Το Έργο έχει εγγραφεί για χρηµατοδότηση στη ΣΑΕ ......... και στον 

Ενάριθµο Κωδικό …… 

2288..22  Ο τρόπος πληρωµής θα είναι αυτός που αναφέρεται στην προσφορά του 

αναδόχου και είναι ο κάτωθι : 

� ............................................................................................... 

� ............................................................................................... 

� ............................................................................................... 
2288..33  Η πληρωµή θα γίνει 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. 

ΑΡΘΡΟ 29 – ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

2299..11    Η πληρωµή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ 

µέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση 

όλων των σταδίων ή τµηµάτων ή µερών του Έργου και από την οριστική 

παραλαβή του τελικού σταδίου ή τµήµατος ή µέρους του Έργου εκ µέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

3300..11 Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα 

γίνεται από Αρµόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής εντός των χρονικών 

διαστηµάτων που καθορίζονται στο Πρόγραµµα Εκτέλεσης της παρούσας και 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ∆ιακήρυξη. 
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3300..22 Η ΕΠΠΕ γνωµοδοτεί για την παραλαβή των επιµέρους τµηµάτων του έργου 

µετά τη συµβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή 

πραγµατοποιείται µέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόµενων 

παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ 

αρτιότητα. Για τη σηµατοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη 

της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ  αίτηµα 

παραλαβής. 

3300..33 Για την παραλαβή κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαµβάνοντας υπόψη τις 

εκάστοτε ιδιαιτερότητες πραγµατοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής 

πληρότητας / αρτιότητας των παραδοτέων. 

3300..44 Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, οι 

παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο 

εντός 20 ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. 

Εκτιµώντας το εύρος των απαιτούµενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό 

διάστηµα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών µέτρων και επανυποβολής του 

αιτήµατος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

έως δύο φορές. 

3300..55 Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ. 

3300..66 Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου 

δεν επηρεάζει τον προβλεπόµενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές 

δεσµεύσεις ολοκλήρωσης επόµενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε 

σταδίου δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 

οι παραλαβές προηγούµενων σταδίων. Η προσωρινή παραλαβή  του έργου θα 

πραγµατοποιηθεί από την ΕΠΠΕ µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης 2 και 

την αποδοχή των αντίστοιχων παραδοτέων από την ΕΠΠΕ. 

3300..77 Η Οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου πραγµατοποιείται µέσα σε 

ένα µήνα µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας µε 

τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής 

παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά τις εκτελεσθείσες 

εργασίες, το εµπρόθεσµο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων 

της σύµβασης. 
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3300..88 Τα παραδοτέα κάθε σταδίου αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ’ της παρούσας, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 31 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

3311..11    Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει πλήρως όλο το 

προµηθευθέν υλικό, όπου του υποδειχθεί, µαζί µε το κόστος αυτής της 

εγκατάστασης.   

3311..22  Αφού γίνει η εγκατάσταση των µηχανηµάτων από τον προµηθευτή, θα 

διεξαχθούν δοκιµές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η 

προµήθεια, τα δε ικανοποιητικά αποτελέσµατά τους θα αποδείξουν κατά πόσο ο 

εξοπλισµός είναι κατάλληλος για να γίνει αποδεκτός. 

3311..33  Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει, εκπαιδεύσει και 

να συνεργαστεί µε το προσωπικό, που θα οριστεί για την παρακολούθηση του 

έργου, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, το οποίο και θα έχει και τη γενική ευθύνη 

για αυτό, σε θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία, διαχείριση και χρήση του 

προσφερόµενου αντικειµένου.   

3311..44    Ο Ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει κάποιο είδος ή µέρος του µηχανικού 

εξοπλισµού µε άλλου που έχει ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά µε το ίδιο κόστος 

προσφοράς, σύµφωνα µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΠΠΕ. 

ΑΡΘΡΟ 32 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

3322..11  Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει µία σειρά εγχειριδίων reference & 

user manual  για κάθε ένα τεµάχιο, κάθε είδους του µηχανικού εξοπλισµού, 

καθώς επίσης και τα γνήσια προγράµµατα εγκατάστασης του λειτουργικού 

συστήµατος και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης αυτών για κάθε ένα σύστηµα 

υπολογιστή. Επίσης οφείλει να παραδώσει τις τελευταίες αναβαθµίσεις του 

λογισµικού (drivers και updates αυτών) σε ηλεκτρονικό µέσο (CD). 

3322..22  Η ως άνω τεκµηρίωση πρέπει να έχει εκδοθεί από τους κατασκευαστές 

των προσφερόµενων προϊόντων ή από εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους 

στην Ελλάδα. 
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ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 33 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ 

3333..11  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

0. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση. 

0. Ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης που θα υπογραφεί, 

χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση.  

0. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς 

την άδεια της  Αναθέτουσας Αρχής.  

0. 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. 

0. εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

0. Εκδίδεται αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του νοµίµου 

εκπροσώπου του Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 43 

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

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά 

την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, καταβάλλοντας 

το αναλογούν συµβατικό τίµηµα εφόσον βέβαια εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα 

του συνολικού συστήµατος. 

 

3333..22  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) 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  
«∆ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας» 

Μέρος Γ: Υποδείγµατα – Πίνακες Συµµόρφωσης – Παραρτήµατα 

 

Σελίδα 224 από 228 

 
 

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. 

3333..33  Με τη µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

0. 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. 

0. 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. 

0. 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. 

3333..44  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. 

3333..55  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 

αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της 

Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 34  - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
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3344..11  Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των 

συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης 

οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

3344..22  Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης 

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  

οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ηµερών 

στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της 

προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 35 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3355..11 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 

τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η 

σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της 

διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 

οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 36 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ / ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

3366..11  Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

3366..22  Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει 

µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της 

Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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3366..33  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική 

προθεσµία <2> µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει 

της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στην 

Αθήνα. 

 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή 

 

   Για τον Ανάδοχο 

 

.............................. 

................................................ 

 .............................. 

  .............................................. 
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