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ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το  έργο  με  τίτλο  «Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου πολιτισμού  στο Δήμο Οιχαλίας  με  χρήση 

σύγχρονων  τεχνολογιών  εικονικής  και  επαυξημένης  πραγματικότητας»  στοχεύει  στην 

αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  και  ειδικότερα  των  ψηφιακών  εφαρμογών,  για  την  προβολή  του 

πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της μάθησης μέσω της ανάπτυξης και εγκατάστασης 

ενός ψηφιακού / πολυμεσικού βιωματικού πάρκου. 

Το ψηφιακό δρώμενο θα εγκατασταθεί στο κτήριο του παλαιού Ειρηνοδικείου του Μελιγαλά, το 

οποίο  έχει  αποκατασταθεί  και  προορίζεται  για  χρήσεις  πολιτισμού.  Το  δρώμενο  θα 

περιλαμβάνει  τις  παρακάτω  ψηφιακές  διαδραστικές  εφαρμογές,  οι  οποίες  θα  είναι 

εγκατεστημένες εντός των αιθουσών του κτηρίου, καθώς και σχετικό web‐portal με πολιτιστικό 

και εκπαιδευτικό σχετικό περιεχόμενο. Το ακριβές περιεχόμενο της εφαρμογής και τα σχετικά 

σενάρια  θα  καθοριστούν  κατά  τη  φάση  της Μελέτης  Εφαρμογής  του  έργου  από  την  σχετική 

επιστημονική  ομάδα  του  αναδόχου  και  θα  εγκριθούν  από  το  Δήμο,  πριν  την  παραγωγή  του 

περιεχομένου. 

Για το έργο έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπ. Πολιτισμού, όπου έχει καθοριστεί 

η  έκταση  της  εμπλοκής  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Υπουργείου  της  Εφορίας  Αρχαιοτήτων 

Μεσσηνίας στην υλοποίηση του έργου. 

 

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (VR) – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

Θα περιλαμβάνει παρουσίαση των σημαντικών μνημείων της Οιχαλίας, με τη χρήση τεχνολογίας 

εικονικής  πραγματικότητας  με  την  οποία  ο  επισκέπτης  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  βιώσει  ‐ 

τηλεμεταφερθεί και ξεναγηθεί εικονικά εντός του μνημείου. 

2. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Θα περιλαμβάνει τη δημιουργία αίθουσας εκθεμάτων επαυξημένης πραγματικότητας, όπου θα 

εκτίθενται  αντικείμενα  σχετικά  με  την  λαογραφία  (φορεσιές,  μουσικά  όργανα,  γεωργικά 

εργαλεία,  λοιπά  αντικείμενα  εποχής).  Επιπλέον  θα  υπάρχουν  κάποιες  κενές  προθήκες 

εκθεμάτων,  οι  οποίες  θα  χρησιμοποιούνται  ως  αφορμές  προβολής  αποκλειστικής  προβολής 

ψηφιακού περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας. 

3. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

Το Διαδραστικό Τραπέζι θα περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό και εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

4. ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Περιλαμβάνονται τρία Εκθετήρια ολογράμματος, τα οποία θα προβάλουν εκθέματα σχετικά με 

αναπαραστάσεις και ευρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της περιοχής. 

5. ΒΙΝΤΕΟ 4Κ 

Θα  εγκατασταθούν  3  οθόνες  συνοδευόμενες  από  συσκευή  αναπαραγωγής  πολυμέσων,  οι 

οποίες  θα  προβάλλουν  ψηφιακό  πολυμεσικό  υλικό  παρουσιάζοντας  αφιερωματικά 

πληροφορίες,  φωτογραφίες  και  οπτικοακουστικό  υλικό  από  τα  μνημεία,  τα  αξιοθέατα,  το 

φυσικό περιβάλλον και τα χωρία της περιοχής. 

6. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
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Θα  αναπτυχθεί  σχετικό website  με  πληροφορίες  για  τα  αξιοθέατα,  τουριστικές  πληροφορίες, 

πρόσβαση κλπ. καθώς και τη θέση τους στο χάρτη, ενώ θα προβάλλεται μέρους του ψηφιακού 

περιεχομένου που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου. 

7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Περιλαμβάνονται Υποδομές, ασύρματο δίκτυο και σύστημα ασφάλειας για την προστασία του 

χώρου και του εξοπλισμού. 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Περιλαμβάνεται  η  μετάφραση  όλου  του  περιεχομένου  (ντοκιμαντέρ,  animation,  site)  σε  τρείς 

γλώσσες,  η  εγκατάσταση  και  παραμετροποίηση  του  εξοπλισμού,  δράσεις  δημοσιότητας 

(αφίσες, ημερίδα), εκπαίδευση προσωπικού, πιλοτική λειτουργία κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ‐ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Στο σύνολο των Άρθρων που ακολουθούν o ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν 

αρμόδια όργανα αναφέρονται ως ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

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  δε  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  υπάλληλός  της  έχει  την 

εξουσία  να  εξηγήσει  σε  πρόσωπα  ή  εταιρίες  που  θα  υποβάλλουν  προσφορές  ως  προς  την 

σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λπ. ή τι πρέπει ή δεν πρέπει 

να γίνει από τον ανάδοχο που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το 

οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή θα επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού της ως 

προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η  σύμβαση  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  το  ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, 

Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ 

147Α'/08‐08‐2016),  καθώς  και  τις  διατάξεις  που  αναφέρονται  στη  διακήρυξη  με  τα 

παραρτήματά της και ιδιαίτερα αυτά με τίτλο «Σχέδιο σύμβασης» (ΠΑΡ. VI) και «Απαιτήσεις – 

Τεχνικές προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης» (ΠΑΡ. IV). 

Η Σύμβαση για την υλοποίηση της 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 απαραίτητα: 
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 τις αποδείξεις από  την εξόφληση  των εξόδων δημοσίευσης προκήρυξης  του διαγωνισμού 

και 

 εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της υπηρεσίας που θα 

επιστρέφεται  τμηματικά  με  την  ολοκλήρωση  κάθε  τμηματικής  παράδοσης‐εγκατάστασης 

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) ημέρες ο ανάδοχος δε φέρει την εγγυητική επιστολή, 

δεν  εξοφλήσει  τα  έξοδα  της  δημοσίευσης  ή  δεν  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  θα  κηρυχθεί 

έκπτωτος οπότε: 

 ο  ίδιος  χάνει  την  εγγύηση  συμμετοχής  του  στο  διαγωνισμό  και  το  χρηματικό  πόσο  της 

ωφελείται η Υπηρεσία 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 

εύρεση άλλου αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι πριν την υποβολή της 

προσφοράς  τους  να παραλάβουν  και  να μελετήσουν  τα  Συμβατικά  Τεύχη  της  δημοπράτησης, 

καθώς  επίσης  και  να  λάβουν  γνώση  των  τοπικών συνθηκών εκτέλεσης  της υπηρεσίας, με  την 

παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  

Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  έγκαιρα  από  τους  ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές 

πληροφορίες  σχετικά με  τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού,  αυτές  παρέχονται  έξι  (6)  τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των 

προσφορών.  

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  προβούν  με  δική  τους  ευθύνη,  φροντίδα  και  δαπάνη  σε 

οποιεσδήποτε  συμπληρωματικές  έρευνες,  που  κατά  την  κρίση  τους  είναι  χρήσιμες  για  να 

επαληθεύσουν,  να  επεκτείνουν  ή  να  καθορίσουν  επακριβώς  τα  στοιχεία  που  τους  έχουν 

διατεθεί. 

Οι  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  περιγράφονται  λεπτομερώς  στην  Τεχνική  Περιγραφή  της 

Μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο  Δήμος  υποχρεούται  να  συνδράμει  στη  αποστολή  όλων  των  στοιχείων  και  εγγράφων  που 

απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σχετικά με τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και  τις εγγυήσεις  τυχόν προκαταβολής  ισχύουν όσα 

αναγράφονται στη διακήρυξη της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ‐ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Η  συνολική  προθεσμία  περαίωσης  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  είναι  όπως  περιγράφεται 

στη διακήρυξη και στα παραρτήματά της. 

Σε  περίπτωση  υπέρβασης  της  προθεσμίας  παράδοσης  των  εργασιών,  με  υπαιτιότητα  του 

αναδόχου,  ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  ποινική  ρήτρα  καθυστέρησης,  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ως  ανωτέρα  βία  θεωρείται  κάθε  απρόβλεπτο  και  τυχαίο  γεγονός  που  είναι  αδύνατο  να 

προβλεφθεί  έστω  και  εάν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του  καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός 

ή  σε  περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο  εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 

κ.α. στην περίπτωση κατά  την οποία υπάρξει  λόγος ανωτέρας βίας ο  εντολοδόχος οφείλει  να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με 

το  άλλο  μέρος  για  να  υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα  προβλήματα  που  ανέκυψαν  λόγω  της 

ανωτέρας βίας. 

 Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  τον  εντολέα  προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ‐ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Την  ευθύνη  για  την  παρακολούθηση  και  την  ορθή  εκτέλεση  της  σύμβασης  έχει  ο  Δήμος.  Η 

παραλαβή  των  εργασιών παροχής υπηρεσιών θα  γίνει  από  επιτροπή που θα συσταθεί  ή  έχει 

συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η επιτροπή αυτή προβαίνει στην παραλαβή των εργασιών 

παροχής υπηρεσιών, η οποία συνδέεται και με την πληρωμή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στην  τεχνική  του  προσφορά  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προτείνει  το  Σχέδιο  για  τις  υπηρεσίες 

εκπαίδευσης,  το  οποίο  θα  έχει  ως  στόχο  την  μεταφορά  τεχνογνωσίας  στα  στελέχη  της 

Αναθέτουσας Αρχής, ώστε:  

 Να  κατανοήσουν  τις  λειτουργίες  των  εφαρμογών,  των  συστημάτων  και  των 

συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισης  

 Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με τον επιχειρησιακό τους ρόλο  
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 Να  αποκτήσουν  πρακτική  εμπειρία  στην  χρήση  εγχειριδίων  και  άλλων  βοηθητικών 

υλικών  που  απαιτούνται  για  την  εγκατάσταση,  συντήρηση,  διαχείριση  και  εύρυθμη 

λειτουργία του συστήματος.  

 Οι  εκπαιδεύσεις  αυτές  θα  γίνουν  αφενός  στον  τόπο  εγκατάστασης  και  αφετέρου  σε 

χώρο που θα οριστεί από το Δήμο, με παρουσία εξοπλισμού και μέσων του Αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 

Οι προσφέροντες θα αναφέρουν επί ποινή απόρριψης το χρόνο και τους όρους εγγύησης του 

συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού και  των προσφερόμενων εφαρμογών. Ως ελάχιστος 

χρόνος εγγύησης ορίζεται για τις εφαρμογές δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του Έργου.  

Η εγγύηση του εξοπλισμού περιλαμβάνει τη δωρεάν αντικατάσταση των προβληματικών μερών 

του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

Το  προσφερόμενο  λογισμικό  πρέπει  να  καλύπτεται  απαραίτητα  κατ’  ελάχιστον  από  δύο  (2) 

ετών  δωρεάν  εγγύησης.  Η  εγγύηση  του  λογισμικού  συστήματος  περιλαμβάνει  τη  διάθεση 

εκδόσεων συντήρησης (updates‐patches) καθώς και τη διάθεση νέων εκδόσεων του λογισμικού 

(upgrades)  –  εφόσον  αυτά  παρέχονται  δωρεάν  από  τον  κατασκευαστή  οίκο  ‐  προς  το  φορέα 

λειτουργίας.  

Κατά  τη  διάρκεια  της  περιόδου  εγγύησης,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρέχει 

υπηρεσίες υποστήριξης με τους εξής όρους:  

• Ύπαρξη βλαβοληπτικού κέντρου του Αναδόχου, προσβάσιμου μέσω τηλεφώνου, fax και 

email, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θα γνωστοποιηθούν στην Αναθέτουσα Αρχή  

• Απόκριση  από  πιστοποιημένο  τεχνικό  του  βλαβοληπτικού  σε  λιγότερο  από  είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες ώρα από τη στιγμή της αναγγελίας βλάβης.  

• Αποκατάσταση  βλαβών  στο  υλικό  με  επισκευή  ή  αντικατάσταση  του  προβληματικού 

τμήματος  του  εξοπλισμού  μέσα  στην  μεθεπόμενη  εργάσιμη  ημέρα  από  τη  στιγμή  της 

αναγγελίας  της  βλάβης.  Στο  χρόνο  αποκατάστασης  συμπεριλαμβάνεται  και  ο  χρόνος 

εντοπισμού της βλάβης.  

• Αποκατάσταση  σφαλμάτων  (bug)  στο  λογισμικό:  πλήρης  αποκατάσταση  με  κατάλληλη 

διορθωτική  έκδοση  (patch/fix).  Επιθυμητά  ο  χρόνος  αποκατάστασης  δεν  πρέπει  να 

ξεπερνά την μία (1) ημερολογιακή εβδομάδα 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιμών ελέγχου, την αποδοχή τους από το Δήμο και 

την εκπαίδευση του προσωπικού, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας.  

Η  Πιλοτική  Λειτουργία  αναφέρεται  στο  πρώτο  στάδιο  της  πραγματικής  λειτουργίας  του 

Συστήματος  με  τη  συμμετοχή  μιας  αντιπροσωπευτικής  ομάδας  χρηστών,  καλύπτοντας  το 

σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών του Συστήματος και χρησιμοποιώντας 

το  σύνολο  των  επιχειρησιακών  δεδομένων.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  θέσει  το  Έργο  σε 

Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.  
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Η έναρξη της φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας προϋποθέτει τα ακόλουθα:  

• τη  δημιουργία  «Πλάνου  Πιλοτικής  Λειτουργίας»  από  τον  Ανάδοχο,  στο  οποίο  θα 

αναφέρονται  αναλυτικά  η  ημερολογιακή  περίοδος  Πιλοτικής  Λειτουργίας,  η  υποδομή 

στην οποία θα εγκατασταθεί πιλοτικά ο εξοπλισμός και το λογισμικό, το προσωπικό που 

θα διατεθεί από τον Ανάδοχο από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση της παρούσας 

φάσης,  οι  ομάδες  των  χρηστών  που  θα  χρησιμοποιήσουν  το  Σύστημα  και  θα 

συνεργαστούν  με  το  προσωπικό  του  Αναδόχου,  πλάνο  διαχείρισης  ανακυπτόντων 

προβλημάτων υλικού  /  λογισμικού,  τα κριτήρια αποδοχής  της  επιτυχούς ολοκλήρωσης 

της φάσης. Το «Πλάνο Πιλοτικής Λειτουργίας» θα υποβληθεί στο Δήμο από το οποίο και 

θα εγκριθεί πριν από την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας. 

• την  επιτυχή  ολοκλήρωση  της  προμήθειας  και  εγκατάστασης  του  εξοπλισμού  που 

προβλέπει το «Πλάνο Πιλοτικής Λειτουργίας». 

• την  επιτυχή  ολοκλήρωση  της  εκπαίδευσης  των  Χρηστών  που  θα  συμμετέχουν  στην 

παρούσα φάση. Για τις ανάγκες της Πιλοτικής Λειτουργίας, το Σύστημα θα εγκατασταθεί 

σε χώρους που θα προσδιορίσει ο Δήμος ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της φάσης 

της Πιλοτικής  Λειτουργίας.  Βασική  παράμετρος  που  θα  ληφθεί  υπόψη  είναι  η  ανάγκη 

της συμμετοχής στην Πιλοτική Λειτουργία όλων των διακριτών κατηγοριών χρηστών. 

 

Ο Ανάδοχος,  κατά  την περίοδο  της Πιλοτικής Λειτουργίας  του Συστήματος,  έχει  τις παρακάτω 

υποχρεώσεις.  

• να βρίσκεται  σε  συνεχή  συνεργασία με  την  Υπηρεσία  και  τις  ομάδες  Χρηστών που θα 

συμμετέχουν στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος.  

• να διαθέσει προσωπικό για την υποστήριξη της διαδικασίας Πιλοτικής Λειτουργίας και 

την  εξασφάλιση  της  εύρυθμης  λειτουργίας  του  Συστήματος  υπό  συνθήκες  πλήρους 

Παραγωγικής Λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, χρήση από κρίσιμο πυρήνα χρηστών, 

κτλ.),  

• να  πραγματοποιήσει  τις  όποιες  ρυθμίσεις  /  παραμετροποιήσεις  /  προσαρμογές  / 

τροποποιήσεις  κρίνονται  απαραίτητες  για  τη  βελτίωση  της  απόδοσης  του  Συστήματος 

(fine tuning),  

• να διορθώσει τυχόν λάθη του Συστήματος (bug fixing),  

• να επικαιροποιήσει την τεκμηρίωση του Συστήματος,  

• να παρέχει υπηρεσίες on the job training στους χρήστες  

Σε  περίπτωση  που  κατά  την  περίοδο  Πιλοτικής  Λειτουργίας,  εμφανισθούν  προβλήματα  ή 

διαπιστωθεί  ότι  δεν  πληρούνται  κάποιες  από  τις  προδιαγραφόμενες  απαιτήσεις,  ο  Ανάδοχος 

οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, 

ώστε  το  Σύστημα,  μετά  το  πέρας  της Πιλοτικής  Λειτουργίας,  να  είναι  έτοιμο  για  παραγωγική 

εκμετάλλευση.  

Βασικά κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος είναι:  

• να εντοπιστούν και να απαλειφθούν όλα τα λάθη του λογισμικού του Συστήματος,  
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• να  εντοπιστούν  και  να απαλειφθούν  τα  κρίσιμα  λειτουργικά  λάθη  του  Συστήματος,  τα 

οποία επηρεάζουν άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία,  

• να  εξασφαλισθεί  ότι  το  Σύστημα  ικανοποιεί  τα  κριτήρια  διασφάλισης  του  επιπέδου 

ποιότητας (διαθεσιμότητα, χρόνος απόκρισης, κλπ.) που θα οριστούν από το Δήμο  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Μετά  από  ειδοποίηση  του  Δήμου,  ο  Ανάδοχος  θα  λύνει  το  θέμα  με  τεχνικό  του, 

απομακρυσμένα  μέσω  Διαδικτύου  ή  θα  στέλνει  έναν  ή  περισσότερους  τεχνικούς  στην 

τοποθεσία  της  βλάβης. Οι  τεχνικοί  θα αναλαμβάνουν  εργασία  συντήρησης  ή αποκατάστασης 

βλαβών  του  υλικού,  διάγνωση  και  αποκατάσταση  προβλημάτων  του  λογισμικού  και  γενικά 

επιδιόρθωση των βλαβών.  

Διακρίνονται οι παρακάτω χαρακτηριστικοί χρόνοι :  

• t0: χρονική στιγμή ειδοποίησης του αναδόχου από το Δήμο. Από αυτή τη χρονική στιγμή 

αρχίζει  να  μετράει  η  κατά  περίπτωση  προθεσμία  αποκατάστασης  της  λειτουργίας  του 

συστήματος ή της επισκευής / συντήρησης του εξοπλισμού.  

Για  βλάβη  στον  κεντρικό  εξοπλισμό  ή  λογισμικό,  καθώς  και  για  βλάβη  του  περιφερειακού 

εξοπλισμού ο Δήμος θα ειδοποιεί τον προμηθευτή από 8.00π.μ. έως 17.00μ.μ.  

Εάν η ειδοποίηση του Δήμου στον Ανάδοχο γίνει μέχρι την 17.00 μ.μ., η έναρξη της προθεσμίας 

θα είναι άμεση, αλλιώς ως έναρξη θα θεωρείται η  έναρξη εργασιών  της  επομένης εργάσιμης 

ημέρας.  

• t1:  Η  χρονική  στιγμή  αποκατάστασης  της  λειτουργίας  του  τμήματος.  Αυτή  μπορεί  να 

γίνει είτε με απομακρυσμένη επισκευή, είτε με επί τόπου επισκευή της βλάβης, είτε με 

προσωρινή  αντικατάσταση  της  συσκευής  με  άλλη  ιδιοκτησίας  του  αναδόχου.  Στην 

περίπτωση  της  αντικατάστασης,  αυτή  πρέπει  να  γίνεται  χωρίς  μείωση  των  επιδόσεων 

του συστήματος.  

Οι αντίστοιχες προθεσμίες είναι:  

• (t1 ‐ t0): 72 ώρες  

Διευκρινίζεται ότι όλες οι δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της 

βλάβης  έως  την  επαναφορά  του  συστήματος  σε  κανονική  λειτουργία.  Ο  υπερβάλλον  χρόνος 

ορίζεται σαν χρόνος μη Διαθεσιμότητας.  

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου μη Διαθεσιμότητας για κάθε επιπλέον ώρα Μη 

Διαθεσιμότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα. Θεωρείται ότι η μη διαθεσιμότητα άλλων 

μονάδων του Έργου (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και γραμμή πρόσβασης στο διαδίκτυο) 

που εξαρτώνται λειτουργικά από μη διαθέσιμη λόγω βλάβης μονάδα, θα συνυπολογίζεται στον 

προσδιορισμό της ρήτρας. Η ρήτρα θα είναι ίση με:  

‐ 0,5‰ επί του συμβατικού τιμήματος του/των μη διαθέσιμου/ων μονάδος/ων του Έργου.  

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται έκτακτα φυσικά φαινόμενα, οι παραπάνω 

χρόνοι απόκρισης δεν ισχύουν και η πρόσβαση του Τεχνικού του Αναδόχου θα γίνεται μετά από 

συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                     9 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι 

ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την κάλυψη 

των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης. 


