
«ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

 

 
 
 

 
 

«ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

 1 

 

Δ Η Μ Ο Σ  Γ Ο Ρ Τ Υ Ν Ι Α Σ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, 22007

ΤΗΛ: 2795 360330
Email: info@gortynia

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :170/2022 
Δημητσάνα, 2-12-2022 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» 

Δ Η Μ Ο Σ  Γ Ο Ρ Τ Υ Ν Ι Α Σ  
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, 22007 

ΤΗΛ: 2795 360330 
gortynia.gov.gr 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» 

 



«ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»

 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η σύμβαση με τίτλο «ΓΟΡΤΥΝΙΑ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»
ψηφιακού μουσείου που θα προβάλλεται μέσω ιστοσελίδας (Web) και εφαρμογής για φορητές 
συσκευές (application) η οποία μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας 
(augmentedreality - AR) θα επα
δυσδιάστατο εκτυπωμένο τουριστικό χάρτη, σε πραγματικό χρόνο

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφονται στα τεύχη 
Τεχνικής Περιγραφής και του πίνακα συμμόρφωσης

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή 
αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε 
με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δε
δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 
έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Τεύχη Δημοπράτησης.

Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Υπηρεσία, ούτε η Υπηρεσία ούτε 
κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα 
υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές 
κ.λπ.. ή τι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον 
προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή θα επηρεάσει την 
κρίση του Αρμόδιου ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβα

Ο κάθε οικονομικός φορέας
υπηρεσίας  να επισκεφθεί την περιοχή, παρουσία υπαλλήλων της Υπηρεσίας ώστε να 
βεβαιωθεί για την υφιστάμενη κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά πριν υποβάλλει την 
προσφορά του και να προτείνει στην τεχνική του προσφορά τη βέλτιστη τεχνικά λύση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο :ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

Η Σύμβαση για την υλοποίηση της 
έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού και για συ
προκύψει από το διαγωνισμό. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ 
αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προ
ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της υπηρεσίας που θα επιστρέφεται τμηματικά με την 
ολοκλήρωση κάθε τμηματικής παράδοσης που θα βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο 
παραλαβής  και το υπόλοιπο αυτής μετά την ορι
συστήματος η οποία ορίζεται μετά και το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

Στην περίπτωση που μέσα σε είκοσι (20) ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή ή δεν 
υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος, καταπίπ
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Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΓΟΡΤΥΝΙΑ – ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ»  αφορά την 

ψηφιακού μουσείου που θα προβάλλεται μέσω ιστοσελίδας (Web) και εφαρμογής για φορητές 
συσκευές (application) η οποία μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας 

AR) θα επαυξάνει με τρισδιάστατα μοντέλα μνημείων της περιοχής, σε έναν 
δυσδιάστατο εκτυπωμένο τουριστικό χάρτη, σε πραγματικό χρόνο. 

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφονται στα τεύχη 
Τεχνικής Περιγραφής και του πίνακα συμμόρφωσης. 

: ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή 
αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε 
με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δε
δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 
έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Τεύχη Δημοπράτησης. 

εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Υπηρεσία, ούτε η Υπηρεσία ούτε 
κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα 
υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές 

ι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον οικονομικό φορέα που θα κάνει αποδεκτή την 
προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή θα επηρεάσει την 
κρίση του Αρμόδιου ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβα

οικονομικός φορέας μπορεί μετά από σχετική αίτηση και τη σύμφωνη γνώμη της 
υπηρεσίας  να επισκεφθεί την περιοχή, παρουσία υπαλλήλων της Υπηρεσίας ώστε να 
βεβαιωθεί για την υφιστάμενη κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά πριν υποβάλλει την 

οσφορά του και να προτείνει στην τεχνική του προσφορά τη βέλτιστη τεχνικά λύση. 

:ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η Σύμβαση για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με βάση την απόφαση για 
έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού και για συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα 
προκύψει από το διαγωνισμό. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ 
αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή που θα 
ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της υπηρεσίας που θα επιστρέφεται τμηματικά με την 
ολοκλήρωση κάθε τμηματικής παράδοσης που θα βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο 
παραλαβής  και το υπόλοιπο αυτής μετά την οριστική παραλαβή του ολοκληρωμένου 
συστήματος η οποία ορίζεται μετά και το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

Στην περίπτωση που μέσα σε είκοσι (20) ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή ή δεν 
υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
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ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 
αφορά την δημιουργία ενός 

ψηφιακού μουσείου που θα προβάλλεται μέσω ιστοσελίδας (Web) και εφαρμογής για φορητές 
συσκευές (application) η οποία μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας 

υξάνει με τρισδιάστατα μοντέλα μνημείων της περιοχής, σε έναν 

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφονται στα τεύχη 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή 
αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε 
με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν 
δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 

εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Υπηρεσία, ούτε η Υπηρεσία ούτε 
κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρίες που θα 
υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές 

που θα κάνει αποδεκτή την 
προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή θα επηρεάσει την 
κρίση του Αρμόδιου ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 

μπορεί μετά από σχετική αίτηση και τη σύμφωνη γνώμη της 
υπηρεσίας  να επισκεφθεί την περιοχή, παρουσία υπαλλήλων της Υπηρεσίας ώστε να 
βεβαιωθεί για την υφιστάμενη κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά πριν υποβάλλει την 

οσφορά του και να προτείνει στην τεχνική του προσφορά τη βέλτιστη τεχνικά λύση.  

θα γίνει με βάση την απόφαση για 
νολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα 

προκύψει από το διαγωνισμό. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ 

σκομίζοντας εγγυητική επιστολή που θα 
ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της υπηρεσίας που θα επιστρέφεται τμηματικά με την 
ολοκλήρωση κάθε τμηματικής παράδοσης που θα βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πρωτόκολλο 

στική παραλαβή του ολοκληρωμένου 
συστήματος η οποία ορίζεται μετά και το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Στην περίπτωση που μέσα σε είκοσι (20) ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή ή δεν 
τει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
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εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά και είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υ
από τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής 
από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η Υπηρεσία για την 
παροχή υπηρεσίας αυτού του είδους από άλλο προμηθευ

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης από τον προσωρινό μειοδότη, μετά την κατακύρωση του
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής λειτουργίας  των 
συστημάτων της  σύμβασης, θα υποβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Νόμου 4412/2016,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανά
σχετικό αίτημα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμ
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του αναδόχου

  

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της 
υπηρεσίας πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία :

 χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος  

 υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και 
διαμόρφωση χώρων και καταστάσεων από την Υπηρεσία καθώς και κάθε ενέργειας
θα ήθελε να κάνει η υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της 
ομαλής ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του και 

 μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά και είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για κάθε ζημιά που θα πάθει 
από τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής 
από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η Υπηρεσία για την 
παροχή υπηρεσίας αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή. 

: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης από τον προσωρινό μειοδότη, μετά την κατακύρωση του
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής λειτουργίας  των 
συστημάτων της  σύμβασης, θα υποβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. 

: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

διάταξης του άρθρου 132 του Νόμου 4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
αναδόχου. 

: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της 
να υποβάλλει στην Υπηρεσία : 

χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος  

υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και 
διαμόρφωση χώρων και καταστάσεων από την Υπηρεσία καθώς και κάθε ενέργειας
θα ήθελε να κάνει η υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της 
ομαλής ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του και 

μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας  

: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
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εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

πηρεσία για κάθε ζημιά που θα πάθει 
από τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής 
από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η Υπηρεσία για την 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης από τον προσωρινό μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. Η εγγύηση καλής λειτουργίας  των 
συστημάτων της  σύμβασης, θα υποβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος, 

υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 

δοχος είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

βατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της 

χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος   

υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και 
διαμόρφωση χώρων και καταστάσεων από την Υπηρεσία καθώς και κάθε ενέργειας που 
θα ήθελε να κάνει η υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της 
ομαλής ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του και  
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H παραλαβή των ψηφιακών υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφιο β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής του υλικού διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας όλων των ελέγχων βαρύνει τον 
ανάδοχο.  

Η παραλαβή του υλικού θα γίνει σε στάδια και με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλ
παραλαβής για κάθε στάδιο
προϋπόθεση για την πληρωμή του αντίστοιχου σταδίου της εν λόγω 
στάδια παραλαβής – πληρωμής παρουσιάζονται στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης. 

Αν η παραλαβή του υλικού και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω ε
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τις παραπάνω παραγράφους και το 
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πρ
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οι 
πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 
Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετι
αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στην Υπηρεσία και την επιτροπή παρακολούθησης 
κάθε στοιχείο σχετικό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό προκειμένου να διαπιστωθεί η 
συμβατότητα του εξοπλισμού με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα συντάξει και θα υποβάλλει πλήρες και λεπτομερές 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αν
περιγραφή. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο εφαρμογών και συστημάτων τα 
οποία θα αναπτυχθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική 
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η εκπαίδευση θα
ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως του συστήματος, ως 
αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο :  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει την Υπηρεσία με εγχειρίδ
εγχειρίδια θα παραδοθούν σε 
εφικτό) και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η 
Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλο τ
και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η ιδιοκτησία του λογισμικού των εφαρμογών θα παραμείνει 
στην προμηθεύτρια εταιρεία η οποία μπορεί να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα, ενώ η Υπηρεσία 
θα μπορεί να ασκεί το δικαίωμα χρήσης το
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αβή των ψηφιακών υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφιο β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας όλων των ελέγχων βαρύνει τον 

Η παραλαβή του υλικού θα γίνει σε στάδια και με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλ
παραλαβής για κάθε στάδιο υλοποίησης. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί 
προϋπόθεση για την πληρωμή του αντίστοιχου σταδίου της εν λόγω υπηρεσίας

πληρωμής παρουσιάζονται στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης. 

και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

δίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τις παραπάνω παραγράφους και το 
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οι 
πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 
Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου μπορούν να 
αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

υποχρεούται να χορηγήσει στην Υπηρεσία και την επιτροπή παρακολούθησης 
κάθε στοιχείο σχετικό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό προκειμένου να διαπιστωθεί η 

μβατότητα του εξοπλισμού με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα συντάξει και θα υποβάλλει πλήρες και λεπτομερές 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται 

. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο εφαρμογών και συστημάτων τα 
οποία θα αναπτυχθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική 
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η εκπαίδευση θα
ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως του συστήματος, ως 
αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

θα προμηθεύσει την Υπηρεσία με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. Τα 
εγχειρίδια θα παραδοθούν σε ηλεκτρονικό μέσο στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά (αν αυτό είναι 
εφικτό) και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η 
Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα όλο το λογισμικό που θα δοθεί, για χρήση της 
και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η ιδιοκτησία του λογισμικού των εφαρμογών θα παραμείνει 
στην προμηθεύτρια εταιρεία η οποία μπορεί να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα, ενώ η Υπηρεσία 
θα μπορεί να ασκεί το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού για πάντα. Ο προμηθευτής θα εγγυάται 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» 

αβή των ψηφιακών υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφιο β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας όλων των ελέγχων βαρύνει τον 

Η παραλαβή του υλικού θα γίνει σε στάδια και με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου 
. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί 

υπηρεσίας. Αναλυτικά τα 
πληρωμής παρουσιάζονται στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης.  

και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δεν πραγματοποιηθεί 
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

δίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, προκειμένου να 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 

πιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τις παραπάνω παραγράφους και το 
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 

ιν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οι 
πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

κού πρωτοκόλλου μπορούν να 

υποχρεούται να χορηγήσει στην Υπηρεσία και την επιτροπή παρακολούθησης 
κάθε στοιχείο σχετικό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό προκειμένου να διαπιστωθεί η 

μβατότητα του εξοπλισμού με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα συντάξει και θα υποβάλλει πλήρες και λεπτομερές 
αφέρεται στην τεχνική 

. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο εφαρμογών και συστημάτων τα 
οποία θα αναπτυχθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική 
υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και συντηρήσεως του συστήματος, ως 

ια λειτουργίας και συντήρησης. Τα 
στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά (αν αυτό είναι 

εφικτό) και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η 
ο λογισμικό που θα δοθεί, για χρήση της 

και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Η ιδιοκτησία του λογισμικού των εφαρμογών θα παραμείνει 
στην προμηθεύτρια εταιρεία η οποία μπορεί να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα, ενώ η Υπηρεσία 

υ λογισμικού για πάντα. Ο προμηθευτής θα εγγυάται 
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την ορθή λειτουργία των λογισμικών για την περίοδο καλής λειτουργίας, δεδομένου ότι η 
Εφαρμογή ενδέχεται να χρειάζεται συντήρηση, η οποία δύναται να παρέχεται από τον 
Προμηθευτή στον Χρήστη δυνάμει ξεχωριστ
τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν σε αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο :  ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 
(12) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο 
και για το σύνολο του συστήματος.  Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του πρόταση και σχέδια σύμβασης  για 
τη συντήρηση του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής 
συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κάθε στάδιο παραλαμβάνεται με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Η τελική 
οριστική παραλαβή που αφορά την ολοκλήρωση της 
του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Με την 
έκδοση της απόφασης της τελικής οριστικής παραλαβής κατατίθεται η προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας και επιστρέφεται και το υπόλοιπο  των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης στον 
ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος θα προνοήσει για δοκιμή των ε
δοκιμών θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας, ώστε να πληρούν 
τις προδιαγραφές του συστήματος. 

 

ΆΡΘΡΟ 14Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρ
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Νόμου 4412/2016.

 

ΆΡΘΡΟ 15Ο : ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους για την εκτέλεση των εργασιών. Στην 
προσφορά πρέπει να έχει συμπεριλάβει και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της 
εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από την 
Υπηρεσία. 

 

ΆΡΘΡΟ 16Ο : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει στη
αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να πάρει όλες τις αναγκαίες 
εγκρίσεις για τις εργασίες που αναπτυχθούν σε σχέση με τη εκτελούμενη παροχή υπηρεσίας.
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την ορθή λειτουργία των λογισμικών για την περίοδο καλής λειτουργίας, δεδομένου ότι η 
Εφαρμογή ενδέχεται να χρειάζεται συντήρηση, η οποία δύναται να παρέχεται από τον 
Προμηθευτή στον Χρήστη δυνάμει ξεχωριστής σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης  και με 
τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν σε αυτή. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 
) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο 

και για το σύνολο του συστήματος.  Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως, ο 
υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του πρόταση και σχέδια σύμβασης  για 

τήρηση του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής 
συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη.  

: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Κάθε στάδιο παραλαμβάνεται με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Η τελική 
οριστική παραλαβή που αφορά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας πραγματοποιείται μετά τη λήξη 
του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Με την 

οση της απόφασης της τελικής οριστικής παραλαβής κατατίθεται η προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας και επιστρέφεται και το υπόλοιπο  των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης στον 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

θα προνοήσει για δοκιμή των εφαρμογών, όπως περιγράφεται. Όλες οι διαδικασίες 
δοκιμών θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας, ώστε να πληρούν 
τις προδιαγραφές του συστήματος.  

: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Νόμου 4412/2016. 

: ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους για την εκτέλεση των εργασιών. Στην 
να έχει συμπεριλάβει και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της 

εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από την 

: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να πάρει όλες τις αναγκαίες 
εγκρίσεις για τις εργασίες που αναπτυχθούν σε σχέση με τη εκτελούμενη παροχή υπηρεσίας.
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την ορθή λειτουργία των λογισμικών για την περίοδο καλής λειτουργίας, δεδομένου ότι η 
Εφαρμογή ενδέχεται να χρειάζεται συντήρηση, η οποία δύναται να παρέχεται από τον 

ής σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης  και με 

υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα 
) μηνών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο 

και για το σύνολο του συστήματος.  Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως, ο 
υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του πρόταση και σχέδια σύμβασης  για 

τήρηση του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής 
συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν, 

Κάθε στάδιο παραλαμβάνεται με την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Η τελική 
πραγματοποιείται μετά τη λήξη 

του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Με την 
οση της απόφασης της τελικής οριστικής παραλαβής κατατίθεται η προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής λειτουργίας και επιστρέφεται και το υπόλοιπο  των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης στον 

φαρμογών, όπως περιγράφεται. Όλες οι διαδικασίες 
δοκιμών θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας, ώστε να πληρούν 

εώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους για την εκτέλεση των εργασιών. Στην 
να έχει συμπεριλάβει και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της 

εγκατάστασης ή των ειδικών μέτρων που πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από την 

ν προσφορά του το κόστος για την παροχή όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να πάρει όλες τις αναγκαίες 
εγκρίσεις για τις εργασίες που αναπτυχθούν σε σχέση με τη εκτελούμενη παροχή υπηρεσίας. 
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         Ο  συντάξας 

                                                                                      
                                                                                           

 

                        Δημήτριος Κοντός

                   Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                            Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε
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Δημητσάνα,  02-12- 2022 

 

                     Θεωρήθηκε

                                                                                      Ο   Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
                                                                                           του τμήματος μελετών & χωροταξίας    

της  Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Κοντός     Δημήτριος Κουτσιάδης

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                            Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε
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