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1.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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2. Συνοπτική Ψηφιακή Στρατηγική 2022 - 2025 

 

2.1 Υφιστάμενη κατάσταση 
(Όριο χαρακτήρων 5000 χωρίς κενά) 

2.1.1 Συνοπτικά συμπεράσματα προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη και 
δυνατοτήτων ανάπτυξης. 
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2.4 Έργα σε υλοποίηση - Αναμονή χρηματοδότησης 
(Όριο χαρακτήρων 5000 χωρίς κενά) 

2.5 Κατάλογος έργων παρούσας πρότασης 
(Όριο χαρακτήρων 5000 χωρίς κενά) 
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3.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το Έργο θα παρέχει τις παρακάτω Εφαρμογές - Συστήματα: 

3.3.1. Εφαρμογές Παροχής Διαδραστικών Πολυμεσικών Υπηρεσιών 

3.3.1.1 Εφαρμογές …………………. 

 

3.3.1.2 Εφαρμογές ………………………… 

 

3.3.1.3 Εφαρμογές …………………….. 

 

3.3.1.4 Σύστημα ………………………………………… 

3.4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.4.1 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου έργου 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). 

● 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 παρόντος έργου θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από τις παρεχόμενες λύσεις κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
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● Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο 

● Διασυνδεσιμότητα με την υφιστάμενη υποδομή εφαρμογών και βάσεων δεδομένων 

● Να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό υλοποίηση ψηφιακών 

έργων της παρούσης και των κεντρικών ψηφιακών συστημάτων των ΟΤΑ, μέσω 

προγραμματιστικών διεπαφών εφαρμογών (API). 

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 και να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Διαλειτουργικότητας (Communication CCOM (2017) 134). Ως εκ τούτου, οι τεχνολογίες που 

θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και επεκτασιμότητα.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση προτύπου ανταλλαγής δεδομένων JSON, μέσω προτύπων 

REST API’s, RPC, GraphQL, για την ανταλλαγή δεδομένων με τα υπόλοιπα συστήματα, αλλά 

και τρίτα εξωτερικά συστήματα. Η χρήση SOAP services προτείνεται να αποφεύγεται.  

3.4.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

     Η όλη εγκατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών λογισμικού οφείλει να εγκατασταθεί σε 

υποδομές του κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) πλην περιπτώσεων όπου τεκμηριώνεται 

ισχυρά το αντίθετο και δίνεται σχετική έγκριση εξαίρεσης από την ΓΓΠΣΔΔ. Η περιγραφή των 

απαραίτητων υποδομών που απαιτείται είναι ευθύνη του αναδόχου. Η εγκατάσταση σε 

υποδομές του φορέα επιτρέπεται στην περίπτωση που αποδεικνύεται αποδεδειγμένα η 

ύπαρξη των απαραίτητων πόρων, τόσο υλικών όσο και ανθρώπινων, για την εξασφάλιση της 

ορθής λειτουργίας του έργου. Για την εγκατάσταση του λογισμικού προτείνεται χρήση 

τεχνολογίας περιεκτών (containers).  

3.4.3 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας αισθητήρων και εξοπλισμού στο πεδίο 

προτείνεται η χρήση συνδέσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή με αποδεδειγμένα 

λειτουργικό δίκτυο που θα παρέχει ο δικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος θα 

πρέπει να αναφέρει στη διακήρυξη το είδος και την αρχιτεκτονική του δικτύου που θα 

παρασχεθεί για τις ανάγκες του έργου. Ο ανάδοχος αντίστοιχα θα πρέπει να προσαρμόσει 

την προσφορά του στο παρεχόμενο δίκτυο. 
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Αναφορικά με την παροχή ενέργειας η κάλυψη εφόσον επαρκεί προτείνεται να καλύπτεται 

με εναλλακτικές πηγές ενέργειας που να καλύπτουν την αυτονομία του προς ρευματοδότηση 

συστήματος, Σε άλλες περιπτώσεις η ευθύνη ρευματοδότησης αφορά τον δικαιούχο. Ο 

ανάδοχος στην προσφορά του στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις 

ανάγκες ρευματοδότησης των συσκευών. 

 

3.4.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 

κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος και υποδομών. 

Αρχικά, αυτή εξασφαλίζεται μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει ο διακομιστής (server), 

στον οποίο και θα φιλοξενείται η βάση, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια, γρήγορη διαχείριση 

και επεξεργασία μεγάλων όγκων αρχείων. 

Το Σύστημα, οφείλει να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

της ΕΕ (GDPR), που έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων στην εποχή 

των bigdata και του cloudcomputing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων 

αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την 

Ευρώπη.  

Επίσης το Σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τον σχεδιασμό “digitalbydefault” με την 

εφαρμογή των αρχών «Προστασία των Δεδομένων ήδη από το Σχεδιασμό και εξ Ορισμού» 

(Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection byDesign and byDefault), του Κανονισμού 

679/2016 (GDPR). 

Για το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 

ακόλουθες δράσεις για:  

● Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών  

● Προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών  

● Προστασία των εμπεριεχομένων δεδομένων αναζητώντας και εντοπίζοντας με 

μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες.  

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

θα λάβει υπόψη του:  

● Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Προστασία Πνευματικών Δεδομένων)  
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● Τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), 

● Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο ασφάλειας των ΤΠΕ (bestpractices)  

● Τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα.  

● Τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού και θα παραδίδει 

Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος.  

Κυβερνοασφάλεια 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο: 

● Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025 (ΑΔΑ: 6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 

12/2020), μέσω της οποίας αναπτύσσεται ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής 

Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.  

● Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο στα 

πλαίσια της υλοποίησης του έργου. 

 Η πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να γίνεται πάντα μέσω 

κρυπτογράφηση των επικοινωνιών με πρωτόκολλα όπως το SSL 

 Στο σύνολό του, το έργο θα πρέπει να υποστηρίζει σύστημα ασφάλειας που θα 

λαμβάνει υπόψη ομάδες χρηστών με διαφορετικά/διαβαθμισμένα δικαιώματα, 

όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφορία.  Για την επίτευξη του παραπάνω 

στόχου απαιτούνται 

 Ο καθορισμός χρηστών και δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι συμβατός με την 

υφιστάμενη πολιτική χρήσης των υπηρεσιών. Σε περίπτωση απουσίας 

πολιτικής ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σχετική μελέτη στην οποία κατ 

ελάχιστων θα πρέπει να περιγράφονται το σύνολο των χρηστών του φορέα, 

η εφαρμογή / εφαρμογές που εμπλέκονται με το παρόν έργο καθώς και τα 

δικαιώματα/ρόλοι που αντίστοιχα απαιτούνται. Η πολιτική χρήσης θα είναι 

σε μορφή τέτοια που θα δύναται να επεκταθεί για το σύνολο του φορέα.  

 Το σύνολο του έργου θα πρέπει να υποστηρίζει είτε σε επίπεδο 

προγραμματιστικής διεπαφής (API) είτε σε επίπεδο περιβάλλοντος χρήστη 

(UI) δυνατότητα πρόσβασης μέσω πρωτοκόλλων Oauth2, SAML2 ή 

αντίστοιχου.  

 Πέραν των τοπικών χρηστών θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη για 

δυνατότητα χρήσης χρηστών από τρίτα συστήματα όπως σύνδεση μέσω 
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eIDAS, ταυτοποίηση πολιτών  και επιχειρήσεων μέσω TaxisNET και 

ταυτοποίηση δημοσίων υπαλλήλων μέσω TaxisNET. 

 Απαγορεύεται ρητά η παραλαβή λογισμικού του οποίου οι ρυθμίσεις σύνδεσης σε 

βάσεις δεδομένων και λοιπών κωδικών πρόσβασης αποθηκεύονται σε αναγνώσιμη 

μη κρυπογραφημένη μορφή σε αρχεία του λειτουργικού συστήματος. 

 Απαγορεύεται ρητά η παραλαβή οποιουδήποτε λογισμικού στο οποίο είναι ενεργοί 

και λειτουργικοί οι χρήστες και οι κωδικοί αρχικής εγκατάστασης.  

3.4.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους διαχειριστές του Έργου. Η εκπαίδευση 

των χρηστών εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Αναδόχου για την 

ένταξη/αξιοποίηση του συστήματος σε λειτουργία. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η γρήγορη 

αφομοίωση των διαδικασιών για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επικαιροποίηση των 

δεδομένων καθώς και την επίλυση προβλημάτων. Ειδικότερα, οι στόχοι της εκπαίδευσης 

είναι οι εξής: 

● η κατάρτιση και εκπαίδευση 2 τουλάχιστον στελεχών ή συνεργατών του Φορέα 

Λειτουργίας, που θα αναλάβουν την υποστήριξη του συστήματος. 

● η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς έναν ικανό πυρήνα στελεχών ή 

συνεργατών του Φορέα Υλοποίησης και των συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίοι θα 

αναλάβουν μετά το πέρας τη διαχείριση και την υποστήριξη όλων των λειτουργικών 

Ενοτήτων σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

● η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους διαχειριστές του προτεινόμενου 

συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξής του σε 

παραγωγική λειτουργία. 

● η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών και 

διαχειριστών του συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής 

τους στα  νέα εργαλεία. 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει έντυπο ή άλλο υλικό όπως video σε ηλεκτρονική μορφή 

εκπαιδευτικό υλικό, ως εγχειρίδια χρήσης. Το υλικό θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του ολοκληρωμένο 

προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 20 ώρες. 
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3.4.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από τους αρμόδιους 

υπαλλήλους του  Δήμου, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας. Στην περίοδο αυτή το 

σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες 

κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 

διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα 15 ημερών (πιλοτική λειτουργία). Κατά την περίοδο 

αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του Δήμου, δίχως 

να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Δήμου.  

Στη φάση της Πιλοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής 

υπηρεσίες: 

● Βελτιώσεις της εφαρμογής  

● Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών  

● Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες  

● Διόρθωση / Διαχείριση λαθών  

● Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. στ) Υποστήριξη της 

λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει 

αναλυτικά την δομή και οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας. 

3.4.7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το Έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί με γνώμονα το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Έκδοση 4.0 Μάρτιος 2012) και το Πλαίσιο Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 απόφαση, ΦΕΚ 1301 

Β΄ 2012).  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει ,για τις διεπαφές χρήστη , να προβεί σε αξιολόγηση της 

προσβασιμότητας βάση προτύπων W3C (οδηγίες WCAG 2.0) όλων των σελίδων και της 

ορθότητας της σύνταξης HTML 5 και CSS 3, με χρήση πρόσφορων αξιόπιστων και 

ανεξάρτητων μεθόδων-εργαλείων όπως: των Online εργαλείων αξιολόγησης του W3C5, την 

αξιολόγηση συμμόρφωσης από το ελληνικό γραφείο του W3C του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

και Έρευνας (ITE). Στα σημεία που τυχόν θα προκύψουν, θα πρέπει να παρέμβει κατάλληλα 

(και σε επίπεδο κώδικα). 
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Οι διεπαφές χρήστη  οφείλουν να είναι προσβάσιμες μέσω φυλλομετρητή ή/και μέσω 

κινητών συσκευών. Οι διεπαφές χρήστη μέσω φυλλομετρητή πρέπει να είναι συμβατές με 

τις τελευταίες εκδόσεις τουλάχιστον εκ των δημοφιλέστερων φυλλομετρητών. Αντίστοιχα οι 

εφαρμογές κινητών συσκευών θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στην τελευταία έκδοση κατ 

ελάχιστον του λειτουργικού συστήματος Android και του λειτουργικού συστήματος iOS.  

Θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμες και να σχεδιαστούν έτσι ώστε να ικανοποιεί όλα τα 

σημεία ελέγχου προτεραιότητας 1 και 2 των "Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του 

Περιεχομένου του Ιστού 2.0" (WCAG 2.0), τα οποία αφορούν τους απόλυτους και τους 

ουσιώδεις περιορισμούς για την πρόσβαση στο περιεχόμενο ενός ιστότοπου (Συμμόρφωση 

με τις οδηγίες WCAG 2.0, Επίπεδο AA). Οι διεπαφές χρήστη θα πρέπει να διατίθενται κατ 

ελάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος οφείλει να επιδείξει στην τεχνική προσφορά 

του ενδεικτικά mockups της προτεινόμενης λύσης. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει μέριμνα ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις προστασίας των 

αποθηκευμένων και προς αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων (Διαχειριστών, χρηστών και 

επισκεπτών) που έχουν τεθεί από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των 

Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR, Κανονισμός της ΕΕ) και της 

απαίτησης Διασφάλισης της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων από 

το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Έκδοση 4.0) και 

τους σχετικούς νόμους (ν.2472/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Ο Ανάδοχος θα πρέπει 

μεταξύ των ελέγχων που θα διενεργήσει (βλέπε κεφάλαιο «Απαιτήσεις Ασφαλείας»), να 

αναφερθεί στα αποτελέσματα και στις μεθόδους που αξιοποίησε για τη διασφάλιση των 

ανωτέρω απαιτήσεων. Ο Ανάδοχος, κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας, οφείλει 

εφόσον του ζητηθεί, να παράσχει τη συνεργασία του στον Δήμο, εφ’ όσον χρειαστεί να 

υποβάλει σχετικό φάκελο για τη χορήγηση άδειας του Ιστότοπου από την Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει μέριμνα έτσι ώστε το Σύστημα να συμμορφώνεται πλήρως στις 

απαιτήσεις του Νόμου 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων». 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει μέριμνα έτσι ώστε το Σύστημα να συμμορφώνεται πλήρως στις 

απαιτήσεις του Νόμου 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 
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Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις. Συγκεκριμένα, πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα σε ότι αφορά τα Άρθρα: 

● Άρθρο 3. Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης 

● Άρθρο 4. Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα 

● Άρθρο 34. Επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων 

● Άρθρο 35. Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων 

Καθώς και το σύνολο των προδιαγραφών των Κεφαλαίων: 

● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄, Ψηφιακή προσβασιμότητα (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 

της οδηγίας (EE) 2016/2102 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ισότοπων και των 

εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα) 

● ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄, Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου 

τομέα (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (EE) 2019/1024 του 

ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για τα 

ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα 

αναδιατύπωση) 

● ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄, ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

● ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄, ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Εφόσον στο πλαίσιο του Έργου παράγονται υπηρεσίες που πρόκειται να διατεθούν μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου GOV.GR, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

απαιτήσεις της εγκυκλίου του ΥΨΗΔΙΑ με αριθμ. πρωτ. 45250/22.12.21 (ΑΔΑ Ψ7ΝΟ46ΜΤΛΠ-

ΩΘ5) “Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών”. 

Με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τις καθορισμένες πολιτικές (πολιτική ασφαλείας, λήψη 

backup, διατήρηση εναλλακτικού διαδικτυακού τόπου σε περίπτωση καταστροφής, 

δυνατότητα ενημέρωσης των Διαχειριστών από το σύστημα στα σημεία που εντοπίζονται 

κίνδυνοι-προβλήματα), ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και 

διαθεσιμότητα (availability) (στόχος: οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες να είναι συνεχώς διαθέσιμες 

και να μην παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους, ενώ εάν συμβούν να μπορούν 

οι κυριότερες να αποκατασταθούν σε σύντομο- εύλογο χρόνο). 

 



 
ΜΕΛΕΤΗ 

………………………………………………. 

14 
 

3.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Στην τιμή αγοράς και για τουλάχιστον δύο έτη από την ημερομηνία παράδοσης του Έργου, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες εξ αποστάσεως Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας και Συντήρησης για το Έργο και τα υποσυστήματα του, έτσι ώστε να επιλυθούν 

προβλήματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής και τυχόν σφαλμάτων.  

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

● Διασφάλιση καλής λειτουργίας του Έργου και των υποσυστημάτων του. 

● Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση και αναφορά προβλήματος από το Δήμο πρέπει 

να είναι μικρότερος των 2 ωρών εντός των ωρών λειτουργίας του helpdesk.   

● Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) 

πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 

προβλήματα. Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες. 

● Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. 

● Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 

των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού. 

● Υπηρεσία HelpDesk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Δήμου, διαθέσιμη 

από τις 9:00 – 17:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, η οποία να είναι προσβάσιμη μέσω 

φαξ ή email που θα δηλώσει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, πέρας της ισχύος της 

εγγύησης, δύναται να καταρτιστεί ειδική σύμβαση συντήρησης. Ο χρόνος ισχύος της 

σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από τον Δήμο. Στη σύμβαση συντήρησης θα 

εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω και θα 

ορίζεται το διάστημα σε ακέραια έτη από το πέρας ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.  

 

3.6 ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη 

πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση και το προσωπικό που 

θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου 
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απασχόλησής τους. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα 

πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και 

ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την 

Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται 

της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην Προσφορά του τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

● την διάρθρωση της Ομάδας Έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων 

των υποομάδων εργασίας, 

● το επίπεδο εμπειρίας του κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου, 

● το συνολικό χρόνο απασχόλησης του εκάστοτε μέλους της Ομάδας Έργου. 

 

3.7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 

Έργο, το περιεχόμενο, o πηγαίος κώδικας (sourcecode) με τις απαραίτητες επεξηγήσεις 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 διαθέτουν τις κατάλληλες εκείνες άδειες, ώστε να 

μην μπορούν να προκύψουν μεταγενέστερες αξιώσεις αποκλειστικότητας ως προς τη χρήση 

και συντήρησή του (ή και να παρεμποδιστεί η διάθεσή του σε τρίτους), που μπορεί να τα 

διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν 

σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

 

3.8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο, πέραν των άμεσα εμπλεκομένων στην υλοποίηση, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση 

των πληροφοριών, οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 

στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς 

διαφορετικούς από την εκτέλεση του παρόντος. Ο Ανάδοχος επιβάλλει τις υποχρεώσεις 
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αυτές στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν 

για την υλοποίηση. Σε περίπτωση παραβίασης, ο Δήμος επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε 

νόμιμο δικαίωμα. 

 

3.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την 

απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

 

3.9.1 ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ 

3.9.1.1 Εφαρμογή για …………………. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

    

    

    

    

 

3.9.1.2 Εφαρμογή για …………………. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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3.9.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.9.2.1 Εφαρμογή για …………………. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

    

    

    

    

 

3.9.2.2 Εφαρμογή για …………………. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

    

    

    

    

 

3.9.2.3  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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3.9.3 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Παροχή σχήματος δεδομένων ΝΑΙ   

Παροχή δεδομένων μέσω προγραμματιστικής 

επαφής (API) 

ΝΑΙ   

 

3.9.4 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την 3.4.2 ΝΑΙ   

 

3.9.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πολιτική χρηστών  ΝΑΙ   

Υποστήριξη Identity Federation μέσω eIDAS, ΓΓΠΣ 

πολιτών, ΓΓΠΣ Δημοσίων υπαλλήλων 

ΝΑΙ   

 

3.9.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Αριθμός καταρτιζομένων 2   

Υλικό εκπαίδευσης ΝΑΙ   
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Ώρες εκπαίδευσης 30   

 

3.9.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Περίοδος πιλοτικής λειτουργίας (σε ημέρες) 15   

 

 

3.9.8 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων 

ΝΑΙ   

Συμμόρφωση με Εθνική Στρατηγική  

Κυβερνοασφάλειας (ΑΔΑ: 6ΙΒΕ46ΜΤΛΠ-ΦΜ5 

12/2020) 

ΝΑΙ   

Συμμόρφωση σε πρότυπα W3C ΝΑΙ   

Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.0, Επίπεδο AA NAI   

 

3.9.9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Χρόνος απόκρισης σε αναφορά προβλήματος 

(εντός ωρών λειτουργίας helpdesk) 

2 ώρες   
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3.9.10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την 3.7  ΝΑΙ   

 

3.9.11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την 3.8 ΝΑΙ   

3.9.12 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Συνολικό χρονοδιάγραμμα: <= …. μήνες ΝΑΙ   

Φάσεις Υλοποίησης Έργου 

Σύμφωνα με την 3.1.2 
ΝΑΙ 

  

 
3.9.13 ΠΡΌΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν 

ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο ή άλλο Φορέα Πιστοποίησης, 

ΝΑΙ 
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διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. 

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει 

να αφορά ……. 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν 

ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 27001:2013 ή 

ισοδύναμο ή άλλο Φορέα Πιστοποίησης, 

διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. 

ΝΑΙ 

  

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΣΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………….. 
ΔΗΜΟΣ ……………….. 

 
 
 

 
 
                             

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «………………………..» 
 

              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   ……………..€           (συμπ. 
ΦΠΑ 24%) 

 
  
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΤΙΤΛΟΣ» 
CPV:……………..  

 
 
 
 
 

 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
 
 

3.1 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3.1.1 Χρονοδιαγραμμα εργου 

3.1.2 Φασεις Υλοποιησης εργου 

Α΄ ………………………………………………………. 

Φάση Νο 1 Τίτλος  

Έναρξη  Λήξη  

Στόχοι :  

Περιγραφή Υλοποίησης: 

 

Παραδοτέα  

 

 

Β’. …………………………………………. 



 
ΜΕΛΕΤΗ 

………………………………………………. 

23 
 

Φάση Νο 2 Τίτλος  

Έναρξη  Λήξη  

Στόχοι :  

Περιγραφή Υλοποίησης: 

 

Παραδοτέα  

 

Γ’. ……………………………… 

Φάση Νο 3 Τίτλος  

Έναρξη  Λήξη  

Στόχοι :  

Περιγραφή Υλοποίησης:  

Παραδοτέα  

 

 

Δ’. ………………………………….. 

Φάση Νο 4 Τίτλος  

Έναρξη  Λήξη  

Στόχοι :  

Περιγραφή Υλοποίησης: 

 

Παραδοτέα  
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Ε΄ ……………………………………………… 

Φάση Νο 5 Τίτλος  

Έναρξη  Λήξη  

Στόχοι :  

Περιγραφή Υλοποίησης: 

 

Παραδοτέα  

 

 

 

ΦΑ
ΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ/ ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 2 3 4 5 6 7-18 

1               

2               

3               

4               

5               

 

Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Τύπος 
Παραδοτέου1 

Εβδομάδα 
Παράδοσης 

  Λ  

  Λ  

  ΑΛ  

  ΑΝ  

  ΑΛ  

 

1Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), 
Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
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  ΑΝ  

  ΑΝ  

  Υ  

  Υ  

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
 

………………………………. 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

……………………. ../../202.. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ………………. 
ΔΗΜΟΣ …………………. 

 
 
 

 
 
                             

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «………………………..» 
 

              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   ……………..€           (συμπ. 
ΦΠΑ 24%) 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΤΙΤΛΟΣ 
 

CPV:………………………….. 
 
 
 
 

 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€] 

 Φ.Π.Α. [€]  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24% 
[€]  

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ   ΣΥΝΟΛΟ  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

       

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας τεχνικής μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των 

€……………….. με Φ.Π.Α. 24% 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

 
 

……………………………………. 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

………………………… ../../202.. 
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