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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ  

Π. Δ. 432/81 

ΤΗΛ: 2610/996660  

FAX: 2610/996677 

E-mail: rescom@upatras.gr  

http://research.upatras.gr 

  
Πάτρα,  05/11/2014 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 39659 

 

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού  

για την επιλογή Αναδόχου για το Υποέργο 4 «Προμήθεια Λογισμικού 

Διεπαφής» της Πράξης με τίτλο : «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΈΝΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΑΥΕΥΣ)» 

Και με κωδικό αριθμό MIS 441235 

ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  
  

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  22000077--22001133  
ΤΤοουυ  ΘΘεεμμααττιικκοούύ  ΆΆξξοονναα  ΠΠρροοττεερρααιιόόττηηττααςς  

 ««ΕΕδδρρααίίωωσσηη  ττηηςς  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς  σσττοονν  ΤΤοομμέέαα  ττηηςς  ΨΨυυχχιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς..  
ΑΑννάάππττυυξξηη  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ππρροοάάσσππιισσηη  ττηηςς  

ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  ττοουυ  ΠΠλληηθθυυσσμμοούύ»»  
 

Προϋπολογισμός: 

 
56.910,57€ + 13.089,43€ (ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ: 70.000,00 €                     

            Χρηματοδότηση Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 
πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Κριτήριο Κατακύρωσης Η συμφερότερη από οικονομική 

ΑΔΑ: Ω5Δ9469Β7Θ-ΘΞΘ
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άποψη προσφορά  

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ), Πανεπιστήμιο 
Πατρών  

Τόπος υποβολής προσφορών 
Διαγωνισμού 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Εργαστήριο Πληροφοριακών 
Συστημάτων Διοίκησης & 
Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, 

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα 
26504.  

Τηλ. 2610969838, Fax 2610969838. 
e-mail payeys@upatras.gr 

Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών 

Έως και την 24/11/2014, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 

Χρόνος παράδοσης Εντός 5 μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προκήρυξης 

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η «Προμήθεια Λογισμικού 

Διεπαφής» για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 4 της πράξης 

«Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό βασιζόμενο σε ένα 

ευφυές πληροφοριακό σύστημα (ΠΑΥΕΥΣ)» και  κωδικό MIS 441235 στο 

πλαίσιο του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Εδραίωση της 

Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

του Πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί  η εξειδικευμένη υποστήριξη 

ατόμων με αυτισμό. Το έργο θα κάνει εφικτή την ανάπτυξη 

εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών φροντίδας ατόμων διαφόρων 

ηλικιών και τύπων αυτισμού, μέσω α. ενός Πρότυπου Συστήματος 

Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) β. ενός Ευφυούς Συστήματος 

Υποστήριξης Ατόμων με αυτισμό (ΕΣΥΑ) και ενός Έμπειρου Συστήματος 

Αρχικής Διάγνωσης που θα συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό 

περιπτώσεων αυτισμού και το οποίο θα αποτελεί ενσωματωμένο 

υποσύστημα στο ΕΣΥΑ.  
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Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι 
ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 
οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια 
και εμπειρία. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με 

όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της 

Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που 

παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς Ως ασήμαντες 

αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι 

περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την 

ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα 

δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του 

Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

Προσφερόντων 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι 
αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους 
προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 
αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική 
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

 

1α Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΡΙΟ. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται 

από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εργαστήριο Πληροφοριακών 

Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, Τηλέφωνο: 2610 

969838, Fax: 2610 969838 

Ηλεκτρονική διεύθυνση payeys@upatras.gr  

ΑΔΑ: Ω5Δ9469Β7Θ-ΘΞΘ
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Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην 

ηλεκτρονική  διεύθυνση  payeys@upatras.gr 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Βασίλειος 

Βουτσινάς. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με το λογισμικό διεπαφής και την εκτέλεση 

του έργου και τον προμηθευτή περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 

“Τεχνική Περιγραφή” της προκήρυξης.  

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται άμεσα και ελεύθερα είτε 

ηλεκτρονικά από τον ιστοχώρο του ΕΛΚΕ http://research.upatras.gr 

είτε από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εργαστήριο 

Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, 

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, οπότε η παραλαβή 

της γίνεται αυτοπροσώπως ή με courier. Στην περίπτωση παραλαβής 

της διακήρυξης μέσω courier, το Εργαστήριο Πληροφοριακών 

Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την 

έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό 

έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 

έτσι ώστε το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 

Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων να 

έχει στη διάθεση του 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 διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό 

αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να 

το γνωρίσουν εγγράφως στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 

Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης και 

να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας 

του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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1β Νομικό κανονιστικό & θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 
 
Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

 Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη 

 Την ΚΥΑ 679/22-8-96, ΦΕΚ Β’ 826/10-9-1996  

 Την υπ’αριθμ. 389/28-08-2014 Απόφαση Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Ερευνών  

  

Ο παρών ανοιχτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:  

-ΠΔ 118/2007 ή ο οικείος εγκεκριμένος κανονισμός προμηθειών ή 

ανάθεσης 

υπηρεσιών, 

− Ν. 3614/2007, όπως εκάστοτε ισχύει 

− Υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

− το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει ζητήματα εκπροσώπησης και 

νομιμοποίησης της αναθέτουσας αρχής έναντι τρίτων (ανάδοχος, 

δικαστήρια, διοικητικές αρχές), 

− διατάξεις ή αποφάσεις αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής με 

τις 

οποίες ορίζονται τα αντιπροσωπευτικά όργανα, όλα τα συλλογικά 

όργανα - 

επιτροπές που συμμετέχουν τόσο στην ανάθεση όσο και στην 

εκτέλεσης της 

σύμβασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

− Ν. 3548/2007 

− Ν. 2362/1995 

- το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/0808-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

− Το άρθρο 68 του Ν. 3863/10, κατά περίπτωση 
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− Ν. 2286/1995 

 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 
συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, 
την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του υπό προμήθεια 
λογισμικού διεπαφής, καθώς και με την παροχή σχετικών 
υπηρεσιών. 

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 του 
παρόντος Κεφαλαίου. 

(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να 
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να 
υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά 
όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

2. Δεν γίνονται δεκτοί: 

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια 
Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν 
εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του 
Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. 

(γ) Όσοι εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα :  

 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου. 

 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 
παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΑΠΠΑ  του Συμβουλίου, 

 - 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 στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
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της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. 

(δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά 
περίπτωση.  

ΑΡΘΡΟ 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, 
μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά:  

-Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα.  

-Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), 
όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα για συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και αυτά 
στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007 του ήτοι δεν υπάρχει εις βάρος 
τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 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/ΔΕΥ 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 
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ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) 
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα 
ότι δεν τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και ότι 
δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

 - δεν τελούν σε κάποια κατάσταση από τις αναφερόμενες στην περ. 
(2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/07, 
ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α  παρ. 2 του 
άρθρου 6 του ΠΔ118/07, ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους.  

 - για Έλληνες πολίτες κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και 
ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους όπως αυτό έχει δηλωθεί στο 
οικείο Επιμελητήριο, ενώ για αλλοδαπούς κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις. 

iv. Να δηλώνει ότι: 

-η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση  

 -γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας 
προκήρυξης  

-τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή  

-παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του 
διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος  

-Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της Σύμβασης, θα 
προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα επιμέρους δικαιολογητικά 
κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 
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και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 
του ιδίου Π.Δ 

v. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και 
παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της 
υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα θα φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 
προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 3, 
παρ. 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012). 

Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής 
τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ 
στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση 
των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 

4. Πρακτικό Δ.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. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 
τροποποιητικά. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 
των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
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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. 

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οφείλει να 
καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε 
μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση 
(ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός) και επιπλέον: 

1. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 
συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση / Κοινοπραξία, και  στο Διαγωνισμό. 

2. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 
σαφήνεια το μέρος του υποέργου (φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 
διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την 
ευθύνη για την εκπλήρωση του υποέργου, 

 να ορίζεται  κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 
των Μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ειδικότερα για τις  Ενώσεις και τις Κοινοπραξίες Προμηθευτών  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Ότι θα προσκομιστούν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση 
ή στην Κοινοπραξία. 

2. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της 
νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
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της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου 

3. .Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 
ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα 
Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την 
ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο 
ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.Εάν η παραπάνω ανικανότητα 
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.Τα υπόλοιπα 
μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.  Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 

Ειδικότερα για την ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει 
τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για 
το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του 
Έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες 
των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 
ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, 
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

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  
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού 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 χρονικό διάστημα που 
θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του 
Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

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 υπεύθυνη δήλωση θα 
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του 
«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισμό του 
προσφέροντα από την συνέχεια του διαγωνισμού. 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται σε σφραγισμένο 
φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

ΑΡΘΡΟ 3α Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου  Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
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 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, με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007 που αναφέρονται 

παρακάτω, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση, 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/ΔΕΥ 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 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα 

τουλάχιστον μέλος της 
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 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 

περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

ΑΡΘΡΟ 4. Στοιχεία Προμηθευτή και Ενώσεων Προμηθευτών –Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

Στοιχεία προμηθευτή 

Α) Δικαιολογητικά χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας 
προμηθευτή.  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 
στοιχεία σχετικά με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητά τους: 

1. Αντίγραφα δημοσιευμένων ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός 
εκδίδει τέτοια) ή αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου 
εργασιών. 

Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις (3) προηγούμενες του 
τρέχοντος έτους οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση 
λειτουργούσε ή ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά 
με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει 
τους ισολογισμούς που  έχουν εκδοθεί ή τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2013 δεν 
έχει δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλουν, 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου 
μηνός Δεκεμβρίου 2013. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται 
από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος 
Εργασιών για τη χρήση 2013 και από ποιους λογαριασμούς του 
ισοζυγίου αποτελείται αυτός. 

3. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική 
η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του 
συμμετέχοντος. 

4. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση 
δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση του 
υποβληθέντος εντύπου Ε3 των τριών τελευταίων ετών (Ατομικές 
Επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε.). 

5. Από τους ισολογισμούς θα πρέπει να προκύπτει, ότι ο μέσος 
κύκλος εργασιών του υποψηφίου κατά την τελευταία 3ετία 
(κλεισμένες χρήσεις) από εργασίες συναφείς με το αντικείμενο 
του προκηρυσσόμενου έργου είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με το 
πενταπλάσιο του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Υποψήφιοι 
ανάδοχοι που δεν πληρούν το κριτήριο αυτό, θα αποκλείονται 
από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

Β) Τεχνική ικανότητα προμηθευτή 
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Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους και συγκεκριμένα μαζί με τα δικαιολογητικά τα 
ακόλουθα στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και 
εμπειρία τους: 

1. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων (πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία) που πραγματοποιήθηκαν κατά 
την προηγούμενη τριετία και έχουν αντικείμενο συναφές με 
κάποια από τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην Τεχνική 
περιγραφή του έργου στην παρούσα διακήρυξη (σχετικές με την 
υλοποίηση των Mobile Client, VOIP Client, Smart TV Client και 
Λειτουργίας Μέσω Προτυπωμένων Φορμών), με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή 
ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο 
αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης 
είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, 
εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν 
παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο 
δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή. Ο κατάλογος προτείνεται να 
έχει την παρακάτω μορφή : 

 

Α/
Α 

Πελάτη
ς 

Σύντομη 
Περιγραφ
ή Έργου 

Διάρκει
α 

Εκτέλεσ
ης 

Έργου 

Προϋπολογισμό
ς 

Παρούσα 
Φάση 
Έργου 

      

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές και πληροφοριακά φυλλάδια ασφάλειας 
υλικών (Material Safety Data Sheets – MSDS sheets) για όλα τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά. 

3. Δήλωση σχετικά με την ικανότητα του προμηθευτή για παροχή 
υπηρεσιών εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης του 
λογισμικού διεπαφής και εκπαίδευσης ως προς τη λειτουργία 
του, ή πιστοποιητικά που να την τεκμηριώνουν. 

4. Δήλωση δέσμευσης παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και 
συντήρησης του λογισμικού διεπαφής και εκπαίδευσης ως προς τη 
λειτουργία του, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 
παράδοσή του. 

 

Ενώσεις και Κοινοπραξίες Προμηθευτών 

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία 
πρέπει να προσκομίζει τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 
στοιχεία.  
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ΑΡΘΡΟ 5.  Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο 
στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής 
Νοημοσύνης, Πανεπιστημιούπολη Ρίου, Πάτρα 26504, Τηλ. +302610-
969838, FAX 2610-969838, e-mail: payeys@upatras.gr μέχρι την 
25/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες 
σε ένα ενιαίο σύνολο με την ένδειξη:  

  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Διακήρυξη Πρόχειρου  Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το 

Υποέργο 4 «Προμήθεια Λογισμικού Διεπαφής» της Πράξης με τίτλο : 

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΈΝΑ 

ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΑΥΕΥΣ)» και με κωδικό αριθμό MIS 

441235 στο πλαίσιο του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Εδραίωση 

της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

του Πληθυσμού» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

  

ΑΡΘΡΟ 6. Σχέδια Συμβάσεων 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή που θα 
επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα.  

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 
προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 7. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε 
αριθμητικώς. 

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 
σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα καταγράφονται ως εξής : 

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ 
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Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα 
διορθώνεται από την Υπηρεσία.  

Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 

6. Σε περίπτωση προσφοράς είδους προς επιλογή, η τιμή του θα 
αναφέρεται ξεχωριστά χωρίς ΦΠΑ, όπως και το ποσοστό ΦΠΑ επί 
τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7α. Προϋπολογισμός Έργου 

 Το  Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ)μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική 
συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό 
Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2013ΣΕ09180035 

 Η σχετική σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων 
συμβάσεων. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ,  € 70.000,00  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 
56.910,57€)  

ΑΡΘΡΟ 8. Η Ισχύς των Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των 
προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα 
προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη 
λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να 
απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  Πληρωμή - Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις 
χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο 
του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 
  
Το συνολικό συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, 
συμπεριλαμβανομένης και της ταχύρυθμης εκπαίδευσης του προσωπικού 
του εργαστηρίου στη χρήση του οργάνου. 
 
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 
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δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων οργανισμών, εκτός από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος για 
την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια υλικών σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατ' αρθ. 4 του 
Ν.4013/2011), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της παραλαβής 
του λογισμικού διεπαφής ή και αργότερα εντός της περιόδου 
εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα 
πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά τμήματα του 
λογισμικού διεπαφής , όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 10. Εγγύηση Συμμετοχής 

1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνη με το συνημμένο 
υπόδειγμα. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα εκδίδεται για το 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
ζητάει η Διακήρυξη.   

2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των 
κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 

3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

4. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση, ή να 
καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο 
11, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, 
που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται 
έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως 
υπέρ του Δημοσίου. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και 
επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντας εντός τεσσάρων (4) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής 
απόφασης περί απόρριψης της προσφορά τους από τα επόμενα 
στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης (αρθ. 157 παρ. 1α Ν. 4281/2014). 
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6. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας προμηθευτών 
οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

ΑΡΘΡΟ 11. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της 
Σύμβασης (βλ. υπόδειγμα 2), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η 
εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.  
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
- Την ημερομηνία έκδοσης. 
- Τον εκδότη. 
- Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: ΕΛΚΕ ΠΑΤΡΑΣ  
- Τον αριθμό της εγγύησης. 
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
- Τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης. 
- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) 
μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης. 
- Τους όρους ότι: 
 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση 
της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας 
υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με 
εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εξοπλισμού 
πληροφορικής, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους.  
Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 
 
Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν 
περιέχει όλα τα παραπάνω αναγκαία στοιχεία και τους όρους του 
υποδείγματος του Παραρτήματος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η 
ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν 
υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η 
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πληρωμή στον προμηθευτή 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 
 
 
Β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας  

«Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική 
παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα 1), 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 δυσλειτουργία. 

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της 
περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

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 Διακήρυξη, 
οριζόμενες ποινικές ρήτρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συντήρησης διατηρεί το 
δικαίωμα να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε από τα υπό 
προμήθεια είδη (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. 

 

 ΑΡΘΡΟ 12. Παράδοση Συστήματος 

1. Διάρκεια έργου - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Η διάρκεια του έργου δεν μπορεί να υπερβεί τις 5 μήνες , από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

ΑΔΑ: Ω5Δ9469Β7Θ-ΘΞΘ



 

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr
21   

πρέπει να υποβάλει (με την τεχνική προσφορά του) αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα και με τους 
πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και την Φάση 
Υλοποίησης του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα είναι ουσιώδες και θα ληφθεί υπ' όψη κατά 
την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης 
μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται. 

2. Η παράδοση του λογισμικού διεπαφής και η εγκατάσταση αυτού θα 
γίνει στους χώρους του  Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων 
Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα. 

ΑΡΘΡΟ 13. Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης 

1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική Παραλαβή του 
λογισμικού διεπαφής  από την ΕΠΠΕ θα περιλαμβάνει ποσοτικό και 
ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου λογισμικού και έκδοση 
σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του 
λογισμικού. Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή 
λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για περίοδο τουλάχιστον 12 
μηνών και από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 

2. 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 
ενός μηνός και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως 
τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως 
προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

3. 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 ανάγονται σε 
περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή 
στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα 
εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν 
δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το 
μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς 
τον Ανάδοχο. 

 

   ΑΡΘΡΟ 14 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 
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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 

μέχρι συμπλήρωσης 15% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος και 
στις δύο  περιπτώσεις οπότε  πλέον θα  κηρύσσεται  έκπτωτος.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία 
έχει παραδοθεί μέρος του λογισμικού διεπαφής αλλά είναι αδύνατον 
να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα 
Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την 
Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης 
απαραίτητου για τη λειτουργία λογισμικού. 

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 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου 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. 

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 Αναθέτουσας Αρχής και θα 
παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα 
καταβάλλονται από τον ίδιο.  

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, με γνώμονα την λειτουργικότητα και την 
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αποτελεσματικότητα του έργου καταβάλλοντας το αναλογούν 
συμβατικό τίμημα. 

ΑΡΘΡΟ 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

1.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά 
Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

2.  Δεν αποκλείεται όμως, 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 παραπάνω Παράγραφο. 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
 

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό  δικαίωμα επί του 
λογισμικού εφαρμογών και των παραμετροποιήσεων  που ο Ανάδοχος θα 
κατασκευάσει εξ' αρχής η σε βάση άλλου λογισμικού που θα του 
προμηθεύσει η Αναθέτουσα Αρχή  σε εκτέλεση της Σύμβασης, 
μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και 
απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν. 

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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 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, 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 
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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.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ  1. Τεχνική Προσφορά 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:  

 (α) Δήλωση ότι όλα τα μέρη του λογισμικού διεπαφής που προσφέρει 
είναι καινούργια και αμεταχείριστα.  

 (β) Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς    

Καταγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός και υπηρεσίες από τον 
προμηθευτή όπως περιγράφεται στον «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών 
Λογισμικού Διεπαφής».  

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά  

1. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για τα ακόλουθα είδη συνολικά. 
Για το σύνολό τους πρέπει να αναφερθεί τιμή.  

2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπληρώσει τον «Πίνακα Οικονομικής 
Προσφοράς Λογισμικού Διεπαφής » (Παράρτημα).  

3. Ο Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού Διεπαφής θα πρέπει 
να είναι ακριβώς ο ίδιος με τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 
Λογισμικού Διεπαφής με μόνη διαφορά τις επιπλέον στήλες και 
γραμμές για την αναγραφή των οικονομικών στοιχείων.  

4. Σε περίπτωση εκπτώσεων θα πρέπει το τελικό ποσό για κάθε 
αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην 
οικονομική προσφορά. 

5. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής 
προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή. Σε περίπτωση που το 
προσφερόμενο είδος συγκροτείται σε περισσότερα του ενός μέρους 
που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται 
υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά.  

6. Στη στήλη «Προϊόν» θα αναφέρεται το προσφερόμενο είδος όπως 
περιγράφεται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού 
Διεπαφής (κατά τεμάχια Α, Β, Γ, κτλ.). 

7. Επιπλέον οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους 
ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων της προσφοράς 
τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 

8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων 
βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 
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9. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του 
λογισμικού διεπαφής για τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή 
του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Αξιολόγηση Προσφορών-Μέθοδος Αξιολόγησης  

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς 
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά 
αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της 
Διακήρυξης. . Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 
 

1. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη 
που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) Κ/Β όπου: 

(α)  Κ = Κόστος   

Το κόστος περιλαμβάνει: το κόστος προμήθειας. 

(β) Β = (βi * σi), δηλαδή το άθροισμα της σταθμισμένης 
βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε ομάδας ή υποομάδας 
κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας (σi).  Τα στοιχεία βi και οι αντίστοιχοι συντελεστές 
σi δίνονται στον παρακάτω Πίνακα Α. 

2. Για τις δύο ομάδες κριτηρίων τεχνικής βαθμολόγησης ορίζεται 
συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό επί 
τοις εκατό 80 και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα 
των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Όλα τα επιμέρους στοιχεία 
των ομάδων βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 
100 βαθμούς. 

3. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των 
ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται 
σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι 
απαιτήσεις της προκήρυξης (γενικοί όροι και τεχνικές 
προδιαγραφές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη 
βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την 
βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς 
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
στοιχείων και των δύο ομάδων.  

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί 
η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη 
βαθμολογία. 
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ΑΡΘΡΟ 4. Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών 

Πίνακας Α : Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές 

 

 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού Διεπαφής  (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80%) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.  Συμφωνία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του παρόντος 
διαγωνισμού 

100-110 20%  

2 Τεχνολογίες που θα 
υιοθετηθούν 

100-110 20%  

3 Μεθοδολογία Ανάπτυξης 
Λογισμικού 

100-110 40%  

 

 

2. Υποστήριξη για το παραπάνω (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20%) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας πέραν 
των 12 μηνών, μετά την 
παράδοση. 
 

100-110 5%  

2. Δομή και Σύνθεση Ομάδας Έργου 100-110 10%  

3. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 100-110 5%  
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ΑΡΘΡΟ 5 Διαδικασία Αξιολόγησης 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού να περιέχει:  

 Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την 
ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και θα εμπεριέχει 
τα νομιμοποιητικά στοιχεία, άλλα δικαιολογητικά και γενικότερα 
κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ορίζει η παράγραφος 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης. Ο φάκελος 
αυτός θα περιέχει δύο (2) ερμητικά κλειστούς υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο με τα πρωτότυπα (με την ένδειξη 
«Πρωτότυπο») των δικαιολογητικών συμμετοχής, των δηλώσεων, 
εγγυήσεων και λοιπών στοιχείων, ένα έγγραφο υποβολής 
προσφοράς καθώς και τις δηλώσεις συμμετοχής υπογεγραμμένες 
από τους νομίμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων και  

ii. ένα (1) δεύτερο υπο-φάκελο με ένα (1) ακριβές 
αντίγραφο όλων των παραπάνω (με την ένδειξη «Αντίγραφο»). 

 

 Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την 
ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα 
περιέχει δύο σφραγισμένους υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη 
«Πρωτότυπο») της τεχνικής προσφοράς, και  

ii. έναν υπο-φάκελο, που θα περιέχει ένα (1) ακριβές 
αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς (με την ένδειξη 
«Αντίγραφο»).  

iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα περιέχει 
ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς σε 
DVD ROM. Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών 
φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στο DVD, τότε δεν 
είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της 
Τεχνικής Προσφοράς. Τα προσκομιζόμενα ψηφιακά μέσα (DVD-
ROM) θα είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα. 

 Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την 
ένδειξη «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα 
περιέχει δύο σφραγισμένους υπο-φακέλους:  
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i. έναν (1) υπο-φάκελο με ένα (1) πρωτότυπο (με την ένδειξη 
«Πρωτότυπο») της οικονομικής προσφοράς, και  

ii. έναν υπο-φάκελο που θα περιέχει ένα (1) ακριβές 
αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς (με την ένδειξη 
«Αντίγραφο»).  

iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα περιέχει 
και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της οικονομικής 
προσφοράς. Τα προσκομιζόμενα ψηφιακά μέσα (DVD-ROM) θα 
είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα 

Σε κάθε σελίδα του πρωτότυπου της τεχνικής και της οικονομικής 
προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Όλες 
οι σελίδες μονογράφονται από τον διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ 
πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. 

Τόσο στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής», όσο και στον φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής 
Προσφοράς» δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού να περιέχονται 
με άμεσο ή έμμεσο τρόπο αναφορές σε οικονομικά στοιχεία και 
τιμές. Ακόμα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα της τεχνικής προσφοράς 
σε DVD ROM πρέπει να ελεγχθούν πριν παραδοθούν ώστε να μην 
υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές σε τιμές ή/και οικονομικά στοιχεία 
που επισύρουν ποινή αποκλεισμού.   

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τότε αυτά συσκευάζονται 
καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφηθεί από τον «Υποψήφιο 
Ανάδοχο». Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η ΕΔΔ προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει 
στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα 
ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.  

Προσφορές, που κατά την κρίση της ΕΔΔ θα είναι ελλιπείς, υπό 
αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς 
του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που 
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στο περιεχόμενο των προσφορών (εκτός των Τεχνικών Φυλλαδίων) 
χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση 
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι απαραίτητο για τους προσφέροντες 
όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν 
τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της 
προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κτλ.). Προσφορά που 
περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς 
αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την ΕΔΔ. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 
σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της προκήρυξης πρέπει να είναι 
σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη 
υπόψη» (NOTED), κλπ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των 
Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην 
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου 
και σελίδας. Προσφορά με, κατά την κρίση της ΕΔΔ, γενικές και 
ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.   

Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά 
παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες 
και παραρτήματα της προκήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 
οδηγίες.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει 
η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών 
αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να 
έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική 
Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.  

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του υποέργου. Δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος του υποέργου. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων 
στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε 
ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 
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διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει 
ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά 
ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροσφορές, δεν 
θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις 
αυτές δε ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 

(α) Τεχνική αξιολόγηση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 
και βαθμολόγηση όλων των προσφορών.  

 Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - 
Αποσφράγιση και έλεγχος «Φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 

 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς», 

(β) Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών. 

 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς» -  

(γ) Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση το μικρότερο Κ/Β. 

 Τελική βαθμολόγηση - επιλογή αναδόχου. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που 
έχουν υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε 
Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να 
καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις 
για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.2 μέσα σε πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη 
απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την 
Προκήρυξη προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, 
στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο, 
μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές, αποστέλλει στην Υπηρεσία 
Διενέργειας για την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων απόρριψης. 
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Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των 
εγγυήσεων συμμετοχής η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην 
Υπηρεσία Διενέργειας το/ά πρακτικό/ά της, για την έκδοση της 
σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου 
δικαιολογητικών.  

2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως περιγράφεται 
στο Κεφάλαιο Δ. 

3. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση 
της Επιτροπής: 

 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  

 παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν 
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις,  

 παρουσιάσουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα σε ενδεχόμενες 
δοκιμές επίδοσης και επίδειξης. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή 
απορριπτέες, θα καταχωρισθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 

Παρατηρήσεις 

Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει 
ισχυρισμούς του προμηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν 
αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 
προμηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον 
στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την ειδοποίηση. 

Αρθρο 6 ΔIOIKHTIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 
προβλέπεται από το Π.Δ.118/2007. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της 
προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του 
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο 
των πέντε χιλιάδων ευρώ.  

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού   

β. κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό  και 

γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Διενέργειας 
ως εξής: 
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α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης 
μέχρι την ημερομηνία διενέργειας Η απόφαση περί αποδοχής ή 
απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας. 

β. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό ή κατά της 
νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 
αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 
οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η 
Υπηρεσία Διενέργειας. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 
Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από 
τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως 
και την Κατακύρωση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η 
ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης 
αποφασίζει η Υπηρεσία Διενέργειας, το αργότερο σε δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία των δέκα (10) 
ημερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής. 

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, κατά των 
αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε 
βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την έκδοσή τους. Επί της προσφυγής αποφαίνεται η 
Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 7. Δικαίωμα Ματαίωσης 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, διατηρεί το 

δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, 
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β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή 

του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της 

Προκήρυξης. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν 

θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 8. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά (σύμφωνα με τη νομική του μορφή) 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες, σε 

σφραγισμένο φάκελο με τν ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 δόλιας χρεοκοπίας, 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 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 διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 

διαγωνισμού. 

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 διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα 
οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

7. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
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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 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής 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 δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 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 διαγωνισμού. 

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 

διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης . 

5.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα 
οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι, 
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. 

7.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

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 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα προσκομίζεται 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
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κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  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 Διευθύνων 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 δόλιας χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

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 διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3.  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 

διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

4.  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 διαγωνισμού. 

5.  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 

διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

7.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα 

οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. 

9.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

Αναδόχου. 
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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 διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι Συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού 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 δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 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 διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 
λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

λειτουργεί νόμιμα.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

4. 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 

διαγωνισμού. 

5. 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 διαγωνισμού. 

6. 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 

διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα 
οποία να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, 
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. 

10.Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

Αναδόχου.  

 

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 διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ΑΔΑ: Ω5Δ9469Β7Θ-ΘΞΘ



 

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr
42   

 

Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 δόλιας χρεοκοπίας 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 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 πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

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 

διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 διαγωνισμού. 

5.  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 

διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

7.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι, κατά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. 

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

9.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν 

υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

Αναδόχου.  

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 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα προσκομίζεται 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  Πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως 

αναφέρονται παραπάνω, για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός).  

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει, ένα ή 

περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο που προσφέρει την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, 
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η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν 

κανένας από τους υποψήφιους Αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με 

τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ για την «Υλοποίηση Διεπαφής» του 

ΕΣΥΑ 

Αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών ΕΣΥΑ 

Το Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης με Αυτισμό (ΕΣΥΑ) είναι μοναδικό 

σύστημα με δυνατότητες τεχνητής μάθησης, που ξεπερνούν κατά πολύ 

μια απλή Βάση Δεδομένων. Θα σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως 

γέφυρα που συνδέει πρότυπα συμπεράσματα  και προβλέψεις με την 

ποιοτική ανάλυση καθώς και να παρέχει την ευκαιρία για βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών 

φροντίδας των παιδιών και ενηλίκων με Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος. Η γέφυρα αυτή έχει ως στόχο να επιτρέπει σε ιδιώτες 

αλλά και οργανισμούς/συλλόγους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

που είναι σχετικές με τα διάφορα επίπεδα και τις διαδικασίες 

φροντίδας των ατόμων με αυτισμό και οι οποίες οδηγούν σε  μοντέλα 

καλών πρακτικών. Το ΕΣΥΑ, βασίζεται στη γνώση του Αυτισμού, θα 

θεμελιωθεί πάνω στις πρακτικές πληροφορίες που προέρχονται από 

πολλές και διαφορετικές πηγές ενώ έχει ως στόχο να παρέχει μια 

ευρεία βάση εξειδικευμένων και αξιόπιστων  πληροφοριών και 

απαντήσεων σε ερωτήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

φροντίδας παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από Αυτισμό.  

Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα, σχετικά με τις διαδικασίες φροντίδας 

καθώς και τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων, θα  καταγράφονται σε 

μια κεντρική βάση δεδομένων. Η εισαγωγή των δεδομένων αυτών στο 

σύστημα θα γίνεται με ποικίλους τρόπους, ώστε να καλύπτεται κάθε 

διαφορετικό επίπεδο χειρισμού νέων τεχνολογιών εκ μέρους των 

χρηστών. Κάθε χρήστης θα παρέχει πληροφορίες εξειδικευμένες στην 

δική του περίπτωση. Θα υπάρχει η δυνατότητα επιμέρους συνδέσεων 

χρηστών (intranets). Έτσι το ΕΣΥΑ θα προσφέρει στο 

προσωπικό/ενδιαφερόμενους για την φροντίδα των ατόμων με αυτισμό, 

ένα εξελιγμένο εργαλείο διαχείρισης με σκοπό την εξειδικευμένη 

υποστήριξη μεμονωμένων ατόμων με αυτισμό μέσα από  επιμέρους 

ρυθμίσεις. Επιπλέον, η υιοθέτηση τυποποιημένων διαδικασιών για 

την προστασία των δεδομένων καταγραφής, των δεδομένων εισόδου και 

των δεδομένων προστασίας, επιτρέπει τη δημιουργία ασφαλών 

συνδέσεων μεταξύ των επιμέρους συνδέσεων χρηστών (intranets) ώστε 
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να δημιουργηθεί μία συνολική σύνδεση (extranet). Αυτή θα αποτελεί 

ένα αποθετήριο/αποθήκη πληροφοριών σχετικών με τη θεωρία, την 

πρακτική είτε για μεμονωμένα άτομα είτε για μια ομάδα ατόμων, ενώ 

θα εξακολουθεί να διατηρεί την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα 

των δεδομένων. 

Αυτό το αποθετήριο/Αποθήκη πληροφοριών θα σχεδιαστεί ώστε να 

παρέχει πρόσβαση σε ένα σύνολο εμπειρικών δεδομένων,  και κάθε 

ερώτημα που προκύπτει να παρέχει/αποδίδει επιπλέον αποδείξεις. 

Αυτό εξασφαλίζει την συνεχή επικαιροποίηση των 

πληροφοριών/δεδομένων, ενώ παράλληλα διευκολύνει την ανάπτυξη του 

συστήματος εκμάθησης. Με γνώμονα ότι σε κάθε περιβάλλον 

φροντίδας, οι τρόποι μάθησης διαφέρουν μεταξύ εκπαιδευτικών 

συστημάτων, η βιωματική αυτή μάθηση, θα δίνει τη δυνατότητα στους 

άμεσα εμπλεκόμενους(γονείς, ειδικούς παιδαγωγούς, ιατρικό 

προσωπικό, κ.λ.π.) να κάνουν προβλέψεις και να προσαρμόζονται σε 

νέες καταστάσεις, αξιοποιώντας την ανταλλαγή των εμπειρικών 

γνώσεων αλλά και των ήδη καταγεγραμμένων δεξιοτήτων και ιδεών.  

 

Λειτουργικότητα του συστήματος 

 

  

 

 

 

Εικόνα 1: Λειτουργικότητα Συστήματος 
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Οι προχωρημένοι χρήστες θα είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες 

(AUTHORIZED USERS) να παρέχουν απευθείας τα περισσότερα δεδομένα  

του συστήματος. Κατά την αρχική φάση κατασκευής της Βάσης Γνώσης, 

το σύστημα θα περιέχει γενικούς κανόνες (GENERAL RULES) και 

περιπτώσεις (cases) που θα προσδιορίζουν οι εμπειρογνώμονες 

(SUBJECT MATTER EXPERTS-SMEs), αλλά θα αποθηκεύει και 

εξατομικευμένες πληροφορίες (PERSONAL RULES) κατά τη διάρκεια της 

φάσης λειτουργίας, όπου η Βάση Γνώσης θα αναθεωρείται (REVISION) 

συνεχώς, με βάση ειδικού τύπου αναπαράστασης εξαιρέσεων (non-

monotonic representation schemes). Τα δεδομένα που θα παρέχουν οι 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα είναι νέες περιπτώσεις συμπεριφορών 

που αντιμετώπισαν συνοδευόμενες από την δική τους ανταπόκριση, 

αλλά και αξιολογήσεις των υπαρχόντων κανόνων (συμπεριφορών-

ανταποκρίσεων) που θα ομαδοποιηθούν για κάθε περίπτωση (κάθε 

περίπτωση αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο άτομο με αυτισμό). Οι 

κανόνες θα αφορούν σε μια μεγάλη ποικιλία πληροφορίας, όπως 

περιγραφές συμπεριφοράς, τρόποι αντίδρασης, αντιδράσεις τρίτων 

κ.ά. Τα δεδομένα των εξουσιοδοτημένων χρηστών και των 

εμπειρογνωμόνων θα αποτελούν ουσιαστικά τη σχεσιακή βάση 

δεδομένων (RELATIONAL DATABASE) του συστήματος. Ο σχεδιασμός και 

η υλοποίηση της σχεσιακής βάσης έχει ήδη ολοκληρωθεί.  

 

Tεχνικές εξόρυξης γνώσης (data mining techniques) θα 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εξάγουν γνώση από τη σχεσιακή βάση 

δεδομένων για τη διαμόρφωση γενικών ή προσωπικών προφίλ ατόμων με 

αυτισμό. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει χρήση τεχνικών ταξινόμησης, 

ομαδοποίησης και συσχέτισης. Παράλληλα οι εμπειρογνώμονες θα 

παρέχουν κανόνες στο σύστημα, προσθέτοντας εμπειρική γνώση στη 

Βάση Γνώσης (compiled knowledge). Επίσης, θα αξιολογούν τις 

αναθεωρήσεις των εξουσιοδοτημένων χρηστών και θα επιλέγουν την 

τελική αναθεωρημένη γνώση που θα αποθηκευτεί στο σύστημα. Την 

αναθεωρημένη γνώση που θα εισάγουν οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα 

επεξεργάζεται αυτόματα το σύστημα με βάση τεχνικές εξόρυξης 

γνώσης από δεδομένα (DATA MINING). Σκοπός της εφαρμογής των 

τεχνικών εξόρυξης γνώσης θα είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων από την 

επεξεργασία της απόκρισης των εξουσιοδοτημένων χρηστών (δηλαδή 

της αναθεωρημένης γνώσης αλλά και των κανονικών σεναρίων χρήσης 
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του συστήματος). Τα συμπεράσματα αυτά θα έχουν να κάνουν με την 

ισχύ των κανόνων (π.χ. πόσο ορθά είναι τα συμπεράσματα των 

κανόνων), τη συσχέτισή τους (π.χ. η εφαρμογή του κανόνα Χ 

συνδέεται με την εφαρμογή του κανόνα Υ), το συνδυασμό τους (π.χ. 

η ορθή πρόταση είναι ο ειδικός κανόνας Χ όταν από το σύστημα 

προτείνονται οι γενικοί κανόνες Υ και Ζ). Στόχος είναι να 

δημιουργηθεί ένα σύνολο από μετακανόνες βασισμένους στη χρήση του 

συστήματος, μετά την αρχικοποίηση του. Οι τεχνικές εξόρυξης 

γνώσης θα εξάγουν γενικά προφίλ ατόμων με αυτισμό είτε από όλη τη 

σχεσιακή βάση είτε από ένα συγκεκριμένο μέρος της. Ειδικά για την 

τελευταία περίπτωση αυτό θα επιτευχθεί με συνδυασμό των επιμέρους 

συνόλων γνώσης που εξάγονται. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς μεμονωμένοι οργανισμοί ενδεχομένως να  

επιθυμούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που τους αφορούν. 

Επίσης η συγκεκριμένη λειτουργία θα αποδειχθεί ιδιαίτερα 

σημαντική σε περιπτώσεις διαφορετικής κουλτούρας, και ως εκ 

τούτου διαφορετικών κοινωνικών κανόνων όπως της  

εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  

 

Οι  «κοινοί»  χρήστες θα αλληλεπιδρούν με τη Βάση Γνώσης είτε για 

να λάβουν πληροφορία είτε για να παρέχουν αξιολόγηση σε 

πληροφορίες που έχουν ήδη λάβει σε προηγούμενο χρόνο. Το σύνολο 

των εξουσιοδοτημένων χρηστών θα παρέχει απευθείας δεδομένα μέσω 

συγκεκριμένων εφαρμογών. Οι αλγόριθμοι για τις εφαρμογές αυτές 

(back end) έχουν ήδη υλοποιηθεί. Οι απλοί χρήστες του συστήματος 

θα αποκτούν πληροφορίες προσπαθώντας να εντοπίσουν κατάλληλο 

πακέτο περίθαλψης για το συγκεκριμένο άτομο (INFERENCE). Επίσης 

θα παρέχουν ανάδραση στο σύστημα όσον αφορά στην αξιολόγηση της 

εκμετάλλευσης του επιλεγμένου προφίλ. Έτσι θα παρέχουν έμμεσα 

δεδομένα στο σύστημα που θα χρησιμοποιούνται για την αναθεώρηση 

της Βάσης Γνώσης. Η διαχείριση  της σχεσιακής βάσης θα βασίζεται 

σε τεχνικές OLAP. Επίσης εργαλεία OLAP θα χρησιμοποιήσουν και οι 

ειδικοί προκειμένου να έχουν απευθείας πρόσβαση στη Βάση Γνώσης.  

 

Το σύστημα  θα επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται μέσα από 

διάφορα σύγχρονα και συνεχώς εξελισσόμενα μέσα όπως smartphones 

με 3 διαφορετικούς τύπους λειτουργικών συστημάτων (Windows Phone 
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8, android, iOS 6, Symbian ) laptops, tablets όπως  i-Pads, smart 

TVs ή  αλλιώς Ιnternet Connected Tvs με δυνατότητα  πρόσβασης σε 

Online υπηρεσίες  όπου ο χρήστης θα μπορεί να κατεβάζει και να 

εγκαθιστά την εφαρμογή καθώς και δυνατότητα πρόσβασης σε 

υπηρεσίες Video On Demand (VOD), όπου το βίντεο μεταδίδεται μέσω 

ενός κεντρικού server ή δικτύου για να το παρακολουθήσει στην 

τηλεόραση του ο χρήστης, αλλά και τεχνολογίες με λιγότερες 

απαιτήσεις σε τεχνολογικά προηγμένες συσκευές, όπως αποστολή με 

fax προτυπωμένων φορμών σε συνδυασμό με τεχνικές αναγνώρισης 

χαρακτήρων (OCR). Επιπλέον, το σύστημα θα υποστηρίζει «έξυπνα» 

τηλεφωνικά κέντρα (call centers) με ειδικά αυτοματοποιημένα 

τηλεφωνικά συστήματα παροχής υπηρεσιών φωνής (voice 

applications), όπως για παράδειγμα η τεχνολογία VoiceXML. Στόχος 

της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι να φέρει τα πλεονεκτήματα της 

ανάπτυξης που βασίζεται στον Παγκόσμιο Ιστό και τη μεταφορά 

περιεχομένου σε δια-λειτουργικές εφαρμογές που αφορούν απάντηση 

με φωνή. Σκοπός είναι η μονάδα φωνητικής απόκρισης (Voice 

Response Unit) να μεταφέρει πληροφορίες από τους χρήστες  μέσω 

φωνής ή των πλήκτρων του τηλεφώνου βασιζόμενη στο σύστημα. Το 

τηλεφωνικό κέντρο voIP  που θα χρειαστεί για τη παραπάνω ανάγκη 

αποτελεί μία συσκευή που παρέχει την επιθυμητή δυνατότητα 

αυτοματοποιημένης επικοινωνίας φωνής και δεδομένων αλλά και άλλες 

όπως τηλεφωνητή, αυτόματο σύστημα υποδοχής, βίντεο, ασφάλεια, 

ασύρματες δυνατότητες, ενσωμάτωση desktop  εφαρμογών (ημερολόγιο, 

email, κ.λ.π.) και προγράμματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. 

 Η εύκολη αυτή σε διαχείριση συσκευή  υποστηρίζει μεγάλο αριθμό 

χρηστών και  παρέχει ευελιξία τόσο στην παραμετροποίηση όσο και 

σε επεκτάσεις. Παράλληλα υποστηρίζει μία μεγάλη ποικιλία από 

τηλέφωνα IP, διεπαφές δημόσιου τηλεφωνικού δικτυού μεταγωγής 

(PSTN) και σύνδεση στο Internet. Εξασφαλίζει την αποτελεσματική 

επικοινωνία, την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και την ενημέρωση 

σε πραγματικό χρόνο. 

 

Στην συνέχεια, περιγράφεται ένα παράδειγμα λειτουργίας του ΕΣΥΑ 

μέσω κινητού τηλεφώνου: 

Η αρχική οθόνη δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισαχθεί στο 

σύστημα. Οι ετικέτες «Όνομα χρήστη» και «Κωδικός πρόσβασης» 
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περιγράφουν το είδος των δεδομένων τα οποία  περιμένει το σύστημα 

να εισάγει ο χρήστης στα πεδία κειμένου. Το κουμπί «Είσοδος» 

εισάγει τον χρήστη στο σύστημα και ανάλογα την ιδιότητα του 

(ειδικός ή απλός χρήστης) ανοίγουν  αντίστοιχες επιλογές. Σε 

περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων από τον χρήστη 

εμφανίζεται στιγμιαίο μήνυμα ότι δεν υπάρχει ο χρήστης με αυτά τα 

στοιχεία. 

 

 

 

Η φόρμα καταχώρησης προβάλλεται όταν ο χρήστης επιλέξει την 

ετικέτα «Εγγραφή» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της  αρχικής 

οθόνης. Εκεί πληκτρολογεί στοιχεία όπως όνομα , επίθετο, 

ιδιότητα, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το όνομα και το 

κωδικό προκειμένου να εγγραφεί στο σύστημα. 

 

Ύστερα από την επιτυχημένη εγγραφή στο σύστημα εμφανίζονται οι 

βασικότερες λειτουργίες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας 

προχωρημένος ή απλός χρήστης. Οι βασικότερες λειτουργίες είναι η 

αναζήτηση υποστήριξης για συγκεκριμένη κατάσταση ενός ατόμου με 

αυτισμό ή σχετικών πληροφοριών, η προσθήκη νέων πληροφοριών στο 

σύστημα  είτε από τους χρήστες (με μορφή ανάδρασης σε περίπτωση 

που η υποστήριξη που δόθηκε από το σύστημα είχε θετικά ή όχι 

αποτελέσματα) είτε από τους ειδικούς. Επιπλέον θα υπάρχουν και 

επιλογές βοήθειας και επικοινωνίας για τυχόν προβλήματα που 

μπορεί να προκύψουν. 
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Σενάριο κραυγή (scream) 

Παρακάτω απεικονίζεται η ανταπόκριση του συστήματος για το τύπο 

γεγονότος «κραυγή» (scream) το οποίο δηλώνει στο κινητό του ο 

χρήστης: 

 

 

Σενάριο ακατάλληλο λεξιλόγιο (bad language) 

Παρακάτω απεικονίζεται η ανταπόκριση του συστήματος για το τύπο 

γεγονότος «ακατάλληλο λεξιλόγιο» (bad language) το οποίο δηλώνει 

στο κινητό του ο χρήστης: 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται διαγραμματικά κάποια σενάρια 

λειτουργίας του ΕΣΥΑ 

 

Σενάριο «απλός/προχωρημένος χρήστης» 
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Σε αυτό το σενάριο  παρατηρούμε τη διαδικασία μέσω της οποίας  

ένας «κοινός» χρήστης έχει πρόσβαση στη διαδικασία εξαγωγής 

συμπερασμάτων μέσω διεπαφής που υποστηρίζεται από  smartphones με 

5 διαφορετικούς τύπους λειτουργικών συστημάτων (Windows Phone 8, 

blackberry , android , iOS 6, Symbian ) laptops, tablets όπως  i-

Pads, smart TVs ή  αλλιώς Ιnternet Connected Tvs, έξυπνα 

τηλεφωνικά κέντρα με ειδικά αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα 

παροχής υπηρεσιών φωνής (voice applications), όπως για παράδειγμα 

η τεχνολογία VoiceXML, αλλά και τεχνολογίες με λιγότερες 

απαιτήσεις σε τεχνολογικά προηγμένες συσκευές, όπως αποστολή με 

fax προτυπωμένων φορμών σε συνδυασμό με τεχνικές αναγνώρισης 

χαρακτήρων (OCR). Μέσω της εφαρμογής εντοπισμού σχετιζόμενης 

γνώσης από Βάση Γνώσεων εντοπίζονται  τα περισσότερο σχετικά 

προφίλ με βάση τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης. Ακολουθεί η 

εφαρμογή παρουσίασης γνώσης από τη Βάση γνώσεων όπου 

παρουσιάζονται  σε φιλικό περιβάλλον τα προηγούμενα προφίλ που 

εντοπίστηκαν. Το σενάριο περιλαμβάνει και εφαρμογή αξιολόγησης 

της προταθείσας γνώσης από τους ειδικούς.  

 

 

 

 

Σενάριο  προχωρημένου χρήστη( advanced) 

Εικόνα 3: Σενάριο Απλού/Προχωρημένου Χρήστη 
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Σε αυτό το σενάριο  παρατηρούμε τη διαδικασία μέσω της οποίας  

ένας προχωρημένος χρήστης  μέσω διεπαφής που υποστηρίζεται από 

smartphones με 3 διαφορετικούς τύπους λειτουργικών συστημάτων 

(Windows Phone 8, android, iOS 6) laptops, tablets όπως  i-Pads, 

smart TVs ή  αλλιώς Ιnternet Connected Tvs, έξυπνα τηλεφωνικά 

κέντρα με ειδικά αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα παροχής 

υπηρεσιών φωνής (voice applications),αλλά και τεχνολογίες με 

λιγότερες απαιτήσεις σε τεχνολογικά προηγμένες συσκευές, όπως 

αποστολή με fax προτυπωμένων φορμών σε συνδυασμό με τεχνικές 

αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR).μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη 

Βάση δεδομένων μέσω της εφαρμογής Εισαγωγής περιπτώσεων. 

 
 
 

 
 

 

Εικόνα 4:  Σενάριο Προχωρημένου 
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Περιγραφή Τυπικών Use Cases Χρηστών Συστήματος «ΠΑΥΕΥΣ» 

Ακολουθεί η περιγραφή των αναμενόμενων λειτουργιών που θα πρέπει 

να καλύπτει η πλατφόρμα για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου 

των κατηγοριών χρηστών που έχουν αναγνωρισθεί, και οι οποίοι θα 

έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Η καταγραφή των λειτουργιών είναι 

λεπτομερής ώστε σε αυτήν να βασισθεί η υλοποίηση της Διεπαφής.  

1.1  Καταχώρηση Περίπτωσης (Case) από Expert 
Ακολουθεί η περιγραφή της  αναμενόμενης λειτουργικότητας του 

συστήματος που θα εξυπηρετήσει την εισαγωγή περιπτώσεων (cases) 

από τον ειδικό Expert. 

Ο ειδικός θα καταγράφει περιπτώσεις σε διαδικτυακή εφαρμογή π.χ 

cms.pavefs.org συμπληρώνοντας μία σειρά από πεδία.  

Η διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να αποθηκεύει τα δεδομένα των 

πεδίων σε μία Βάση Δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει τα 

αντίστοιχα πεδία. 

Θα υπάρχουν 3 ενότητες: 

 Main 

 Profile Information 

 Behaviour 

Στην πρώτη ενότητα (Main) θα περιλαμβάνονται μία σειρά από πεδία, 

τα οποία αφορούν σε γενικές πληροφορίες που σχετίζονται με το 

άτομο, το οποίο προκάλεσε το περιστατικό, όπως ηλικία, φύλο αλλά 

και πληροφορίες για την περίπτωση, όπως το όνομα της περίπτωσης 

και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της.  

Στην επόμενη ενότητα “Profile Information” θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το διαγνωστικό προφίλ του 

ατόμου που προκάλεσε το περιστατικό αλλά και κάποιες πληροφορίες 

αναφορικά με τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου. 

Στην ενότητα που αφορά στη συμπεριφορά (Behaviour) θα 

περιλαμβάνονται 3 χρονικές περίοδοι, οι οποίες θα διαχωρίζονται 

μεταξύ τους με βάση κάποια κριτήρια.  

Τα κριτήρια αυτά συνήθως θα είναι η παρέμβαση (response) του 

φροντιστή ή κάποιου άλλου ειδικού στη συμπεριφορά που εκδηλώνει 

το άτομο ή κάποιο εξωτερικό ερέθισμα (μπορεί να υπάρχει στο 
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περιβάλλον) το οποίο συμβάλλει στη διαφοροποίηση, εξέλιξη ή 

κλιμάκωση της συμπεριφοράς. 

Η κάθε περίοδος θα μπορεί να δίνει τη δυνατότητα καταγραφής έως 5 

ταυτόχρονων συμπεριφορών, με στόχο την πληρέστερη καταγραφή του 

γεγονότος. Οι συμπεριφορές αυτές ανά περίοδο μπορεί να συνδέονται 

μεταξύ τους.  

Αυτό σημαίνει ότι η κάθε συμπεριφορά που καταγράφεται σε 

συγκεκριμένη περίοδο θα μπορεί να συνδέεται με μία ή περισσότερες 

συμπεριφορές επόμενης περιόδου.  

Εκτός από τη σύνδεση μεταξύ των συμπεριφορών να δίνεται η 

δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει τι έχει συμπληρώσει ανά στιγμή 

και να του προβάλλεται επίσης η δεδομένη συμπεριφορά που έχει 

επιλέξει. 

Η καταγραφή της συμπεριφοράς ουσιαστικά θα αναλύεται σε 3 

ενότητες, ξεκινώντας από την περιγραφή της συμπεριφοράς (ενότητα: 

description of event) και παραμέτρων που συνδέονται με αυτή και 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη περιγραφή του περιστατικού. 

Στη συνέχεια, ο χρήστης θα πρέπει να καταγράφει τα προγενόμενα 

(ενότητα: antecedents) που μπορεί να οδήγησαν με τον ένα ή άλλο 

τρόπο στην εκδήλωση της συμπεριφοράς. Τέλος, θα καταγράφεται ο 

αντίκτυπος της συμπεριφοράς (ενότητα: outcome) 

συμπεριλαμβανόμενης της απάντησης (παρέμβασης) που έδωσε ο 

ειδικός (χρήστης) στη συμπεριφορά. 

Η συνολική αναμενόμενη λειτουργικότητα θα υποστηριχθεί από το  

υποσύστημα case base και περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη 

παράγραφο. 

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η αναμενόμενη λειτουργικότητα 

του συστήματος που θα εξυπηρετήσει την εισαγωγή στο σύστημα και 

την καταχώρηση περίπτωσης (Case) από τον ειδικό Expert. 

 

Code 
No.  

Description Input Output 

1 

Εγγραφή Χρήστη 
στην ιστοσελίδα 
π.χ. 
www.pavefs.gr 

Ο χρήστης 
εισάγει τα 
προσωπικά του 
στοιχεία καθώς 
επίσης, email 

Προκύπτει μία έγκριση 
του λογαριασμού και 
αποστέλλεται ένας 
κωδικός (password) 
για την εισαγωγή στην 
εφαρμογή των 
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και password. περιπτώσεων.  

2 Αλλαγή κωδικού 

Ο χρήστης αφού 
παραλάβει το 
συγκεκριμένο 
κωδικό μπορεί να 
τον αλλάξει κατά 
την προτίμησή 
του  για λόγους 
ασφάλειας 

Το σύστημα δέχεται 
τον κωδικό και τον 
αποθηκεύει. 

3 Log in 

Ο χρήστης 
εισάγει τα 
στοιχεία 
ταυτοποίησής 
τους (email, 
password) στα 
αντίστοιχα πεδία 
που εμφανίζονται 
στην αρχική 
σελίδα 
“logintoyouracco
unt“ του 
cms.pavefs.org 

Το σύστημα ύστερα από 
σχετικό έλεγχο 
επιτρέπει στο χρήστη 
να εισαχθεί στο 
λογαριασμό του ή δεν 
του επιτρέπει την 
εισαγωγή και του ζητά 
να εισάγει ξανά τα 
στοιχεία ταυτοποίησής 
του. 

 

4 
Νέος κωδικός 
(Ξέχασα τον 
κωδικό μου) 

Ο χρήστης μπορεί 
να ζητήσει νέο 
κωδικό 
(password), εάν 
δε θυμάται τον 
ήδη υπάρχοντα. 

Το σύστημα στέλνει 
στο χρήστη (μέσω 
email) ένα νέο 
κωδικό. 

5 
Μενού κύριας 
οθόνης 

Ο χρήστης 
εισάγει τα 
στοιχεία 
ταυτοποίησης και 
επαληθεύονται 
από το σύστημα 

Το σύστημα τον 
κατευθύνει στην κύρια 
οθόνη  που 
παρουσιάζει τις 
διάφορες λειτουργίες. 

6 
Λειτουργίες 
Πίνακα Ελέγχου 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ σε ένα 
εικονίδιο της 
κύριας οθόνης 
του Πίνακα 
Ελέγχου. 

Το σύστημα προβάλλει 
στο χρήστη το 
αντίστοιχο παράθυρο 
που αφορά στη 
λειτουργία που 
επέλεξε αφού έκανε 
κλικ στο εικονίδιο. 
Πρόκειται για τις 
ανακοινώσεις 
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(announcements) ή τις 
ειδοποιήσεις 
(notifications) ή τις 
εκθέσεις (reports) ή 
τα έγγραφα 
(documents) ή το 
προφίλ του (profile). 

7 AC 

Λειτουργία 
Εισαγωγής/Προσθήκ
ης Περίπτωσης 
(AddCase) 

Για την εισαγωγή 
μίας περίπτωσης ο 
χρήστης 
μετακινείται 
ανάμεσα σε 
καρτέλες.  

Στην πρώτηκαρτέλα, 
με τον τίτλο 
“Main” εισάγει 
γενικές 
πληροφορίες για 
την περίπτωση, 
όπως όνομα της 
περίπτωσης και 
χαρακτηριστικά του 
ατόμου που 
προκάλεσε το 
περιστατικό (π.χ. 
φύλο, ηλικία). 
Αφού ο χρήστης 
εισάγει τα βασικά 
στοιχεία πατάει το 
“NextStep”. 

 

Το σύστημα τον 
κατευθύνει στην επόμενη 
καρτέλα 
(profileinformation) που 
αφορά στην περιγραφή του 
προφίλ του ατόμου που 
προκάλεσε το 
περιστατικό.  

 

8 AC 
Εισαγωγή προφίλ 
ατόμου 

Σε αυτή την 
καρτέλα ο 
χρήστης εισάγει 
τα αντίστοιχα 
στοιχεία που 
σχετίζονται με 
διαγνώσεις και 
παράγοντες 
κινδύνου για το 
άτομο που 
προκάλεσε το 
περιστατικό. Εν 
συνεχεία, πατάει 

Το σύστημα αποθηκεύει τα 
δεδομένα και τον 
κατευθύνει στην επόμενη 
καρτέλα (Behaviour) που 
αφορά στις συμπεριφορές 
ανά περίοδο. 
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“NextStep”. 

9 AC 
Καρτέλα 
“Behaviour” 

Ο χρήστης επιλέγει 
από ένα σύνολο 
συμπεριφορών 
“Behaviour 
1”,“Behaviour 2”, 
“Behaviour 3”, 
“Behaviour 4”, 
“Behaviour 5” που 
εμφανίζονται σε 3 
περιόδους. Αν 
εισάγει την πρώτη 
συμπεριφορά, 
πρέπει να διαλέξει 
το εικονίδιο 
“Behaviour 1” της 
πρώτης περιόδου 
κ.ο.κ. 

 

Το σύστημα κατευθύνει το 
χρήστη σε ένα παράθυρο 
το οποίο περιλαμβάνει 3 
φόρμες, 
“Descriptionofevent”, 
“Antecedents”, 
“Outcome”. 

 

10 AC 
Φόρμα 
“Descriptionofeve
nt” 

Ο χρήστης μπορεί 
να ξεκινήσει 
εισάγοντας 
στοιχεία στην 
πρώτη φόρμα 
(“Descriptionofe
vent”) και στη 
συνέχεια πατάει 
“save”. 

Το σύστημα προβάλλει 
σε αυτόν ξανά την 
Καρτέλα “Behaviour”. 

11 AC 
Φόρμα 
“Antecedents” 

Ο χρήστης μπορεί 
να συνεχίσει 
εισάγοντας 
στοιχεία στη 
φόρμα 
“Antecedents” 
και στη συνέχεια 
πατάει “save”.  

Το σύστημα προβάλλει 
σε αυτόν ξανά την 
Καρτέλα “Behaviour”. 

12 AC Φόρμα “Outcome” 

Ο χρήστης μπορεί 
να συνεχίσει 
εισάγοντας 
στοιχεία στη 
φόρμα “Outcome ” 
και στη συνέχεια 
πατάει “save”. 

Το σύστημα προβάλλει 
σε αυτόν ξανά την 
Καρτέλα “Behaviour”. 
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13 AC 
Εισαγωγή 
ταυτόχρονης 
συμπεριφοράς 

Ο χρήστης, αν 
καταγράφει ένα 
περιστατικό που 
περιλαμβάνει 
ταυτόχρονες 
συμπεριφορές, 
πρέπει να 
συμπληρώσει 
δεύτερη 
συμπεριφορά 
(Behaviour 2) 
στην ίδια 
περίοδο, 
ακολουθώντας τη 
διαδικασία που 
έχει περιγραφεί 
ακριβώς 
παραπάνω, 
συμπληρώνοντας 
τις φόρμες 
“Descriptionofev
ent”, 
“Antecedents”, 
“Outcome”. 
Μπορούν να 
καταγραφούν με 
τον ίδιο τρόπο 
μέχρι 5 
ταυτόχρονες 
συμπεριφορές. 

Το σύστημα αποθηκεύει 
τα δεδομένα και 
προβάλλει ξανά την 
καρτέλα “Behaviour”. 

14 AC 
Εισαγωγή 
συμπεριφοράς 
επόμενηςπεριόδου 

Αν οι 
συμπεριφορές 
εκτυλίχθηκαν σε 
περιόδους, 
δηλαδή δε 
σταμάτησαν με 
την πρώτη 
παρέμβαση, τότε 
πρέπει να 
καταγραφούν και 
επόμενες 
περίοδοι με τον 
ίδιο τρόπο. 

 Το σύστημα 
αποθηκεύει τα 
δεδομένα και 
προβάλλει ξανά την 
καρτέλα “Behaviour”. 

15 AC Σύνδεση 
συμπεριφορών ανά 

Ο χρήστης μπορεί 
να συνδέσει τις 
συμπεριφορές 

Το σύστημα καταγράφει 
τη σύνδεση και δίνει 
τη δυνατότητα τελικής 
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περιόδους μεταξύ των 
περιόδων και να 
δείξει έτσι την 
αλληλουχία. 

υποβολής της 
περίπτωσης 
(submitcase) 

16 AC 
Καθαρισμός 
συνδεδεμένων 
συμπεριφορών 

Ο χρήστης μπορεί 
αν θέλει, να 
αλλάξει τη 
σύνδεση μεταξύ 
των συμπεριφορών 
επιλέγοντας 
“Clearconnectedb
ehaviours”. 

Το σύστημα 
αποκρίνεται 
διαγράφοντας/αφαιρώντ
ας όλες τις συνδέσεις 
μεταξύ των 
συμπεριφορών. 

17 VC 

Λειτουργία 
Εμφάνισης 
Περίπτωσης 
(ViewCase) 

Oχρήστης 
επιλέγει τη 
λειτουργία 
εμφάνισης 
περιπτώσεων. 

Το σύστημα τον 
κατευθύνει σε μία 
οθόνη που 
περιλαμβάνει τις 
περιπτώσεις που έχει 
ήδη εισάγει ο ίδιος. 

18 VC 
Επιλογή εμφάνισης 
περίπτωσης 

Ο χρήστης 
επιλέγει τη 
συγκεκριμένη 
περίπτωση που 
θέλει να 
εμφανίσει. 

Το σύστημα του 
επιστρέφει την 
περίπτωση που επέλεξε 
και του επιτρέπει 
επίσης να την 
επεξεργαστεί, 
εισάγοντας νέα 
στοιχεία ή 
διαγράφοντας/τροποποι
ώντας ήδη υπάρχοντα. 

19 SD 
Λειτουργίες 
Υποστήριξης 
Χρήστη 

Oχρήστης 
επιλέγει τη 
λειτουργία 
υποστήριξης 
χρήστη. 

Το σύστημα δίνει τις 
δύο δυνατές επιλογές, 
«Λειτουργία Προσθήκης 
Ticket» και 
«Λειτουργία Εμφάνισης 
ticket». 

20 SD 
Λειτουργία 
Προσθήκης Ticket 
(new ticket) 

Ο χρήστης δίνει 
ένα όνομα 
(subject) στο 
πρόβλημα/θέμα/απ
ορία που 
αντιμετωπίζει ή 
θέλει να 
επισημάνει  

Το σύστημα δέχεται τα 
δεδομένα εισόδου από 
το χρήστη. 
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21 SD Επιλογή από λίστα 

Ο χρήστης 
επιλέγει από μία 
λίστα με δυνατές 
επιλογές, αυτό 
που 
ανταποκρίνεται 
πιο κοντά σε 
αυτό που θέλει 
να περιγράψει.  

Το σύστημα δέχεται τα 
δεδομένα εισόδου από 
το χρήστη. 

22 SD Περιγραφή 

Ο χρήστης 
περιγράφει με 
λέξεις το θέμα 
του. 

Το σύστημα δέχεται τα 
δεδομένα εισόδου από 
το χρήστη. 

23 SD 
Βαθμός 
σοβαρότητας 

Ο χρήστης 
τονίζει το βαθμό 
σοβαρότητας του 
θέματος 
επιλέγοντας από 
την αντίστοιχη 
λίστα.  

Το σύστημα δέχεται τα 
δεδομένα εισόδου από 
το χρήστη. 

24 SD 

Έλεγχος 
συμπλήρωσης 
απαιτούμενων 
πεδίων 

Στη συνέχεια 
πατάει Save. 

Το σύστημα ελέγχει αν 
έχουν συμπληρωθεί όλα 
τα απαιτούμενα πεδία 
και αποθηκεύει το 
ticket, διαφορετικά 
απαιτεί να 
συμπληρωθούν τα μη 
συμπληρωμένα αλλά 
απαιτούμενα πεδία. 

25 SD 
Λειτουργία 
Εμφάνισης ticket 

Ο χρήστης 
επιλέγει τη 
λειτουργία 
εμφάνισης 
ticket.  

Το σύστημα 
απoκρίνεται 
προβάλλοντας στην 
οθόνη τα ήδη 
καταχωρημένα tickets. 

26 SD 
Επιλογή εμφάνισης 
ticket 

Ο χρήστης 
επιλέγει το 
ticket που θέλει 
να εμφανίσει. 

Το σύστημα προβάλλει 
το ticket και 
παρουσιάζεται και η 
τρέχουσα κατάστασή 
του, αν δηλαδή έχει 
επιλυθεί ή είναι 
ακόμα υπό έλεγχο. 
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1.2  Χρήση Συστήματος από τους Τελικούς Χρήστες 
Ακολουθεί η παρουσίαση της αναμενόμενης χρήσης του συστήματος από 

τον τελικό χρήστη ανά κατηγορία. 

 

1.2.1 Χρήση ως Regular User 
 

Κωδ. Περιγραφή Είσοδος/Input Έξοδος/Output 

 Browser_web_ap
p 

Πρόσβαση 
στην 
εφαρμογή  

Ο χρήστης 
πληκτρολογεί την 
ηλεκτρονική 
διεύθυνση 
πρόσβασης στην 
εφαρμογή (πχ.  
www.pavefs.com ) 
στον 
φυλλομετρητής 
(browser) που 
επιθυμεί 

Ο φυλλομετρητής 
αποκρίνεται και 
εμφανίζει την Αρχική 
σελίδα της web 
εφαρμογής.  

Εγγραφή στο 
σύστημα (User 
Registration) 

Ο χρήστης 
κάνει 
εγγραφή στο 
σύστημα, 
συμπληρώνον
τας τα 
πεδία που 
του 
ζητούνται 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει την 
φόρμα εγγραφής 
χρήστη (user's 
registration 
form), εισάγωντας 
όνομα χρήστη 
(username), 
επιθυμητό κωδικό 
πρόσβασης 
(password), 
διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
(email address), 
ως απαραίτητα 
στοιχεία 
δημιουργίας 
λογαριασμού 
χρήστη 

Το σύστημα 
επιβεβαιώνει  ένα τα 
στοιχεία που δόθηκαν 
είναι σωστά, 
κάνοντας επιβεβαίωση 
για την ύπαρξη της 
ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης. Εάν 
είναι σωστή, τότε 
εμφανίζεται στην 
οθόνη του χρήστη 
,ένα μήνυμα 
επιτυχούς εγγραφής 
π.χ. "Επιτυχής 
Εγγραφή" και ο 
χρήστης θεωρείται 
συνδεδεμένος στην 
εφαρμογή. 

Είσοδος χρήστη 
στην ερφαρμογή 
(User Login) 

Ο χρήστης 
συνδέεται 
στο 
σύστημα, 
δίνοντας τα 
στοιχεία 
πρόσβασης 
που 
ζητούνται 

Ο χρήστης δίνει 
όνομα χρήστη 
(username) και 
κωδικό πρόσβασης 
χρήστη 
(password).  

Αν Username & 
Password =true, τότε 
ο χρήστης εισάγεται 
στην εφαρμογή.  Εάν 
false, τότε το 
σύστημα αποκρίνεται 
με μήνυμα "Ελέγξτε 
τα στοιχεία σας και 
προσπαθήστε ξανα΄" 
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Main_Tab_Screen
1_Εισαγωγή 
CaseName 

Ο χρήστης 
εισάγει ένα 
όνομα για 
την 
περίπτωση 
που θέλει 
να πάρει 
απάντηση  

Υποχρεωτική 
εισαγωγή ονόματος  
στο "Πεδίο : Case 
name". Κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ 

Αν γίνει εισαγωγή 
ονόματος, το σύστημα 
αποκρίνεται θετικά 
και μεταφέρει τον 
χρήστη σε νέα οθόνη 
. Αν όχι, το σύστημα 
αποκρίνεται 
εμφανίζοντας το 
μήνυμα "Δεν έχετε 
εισάγει όνομα 
περιστατικού" 

Main_Tab_Screen
2_Εισαγωγή 
Χαρακτηριστικών
_Ατόμου 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει 
τις βασικές 
πληροφορίες 
που 
χρειάζεται 
το σύστημα 
για το 
άτομο 

Ο χρήστης, 
υποχρεωτικά 
συμπληρώνει τα 
"Πεδία: Φύλο 
(Gender) , 
Ηλικία(Age), 
Ημερομηνία (Date) 
και Ώρα(Time)" με 
ΚΛΙΚ από το μενού 
επιλογών . ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ,μεταφορά 
στην επόμενη οθόνη 
που αποτελεί νέα 
ΦΟΡΜΑ  Profile 
Information. Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
επιστροφήστην 
προηγούμενη οθόνη. 

Profile_Informa
tion_Screen1_Πα
ροχή_Βοήθειας 

Ο χρήστης 
παίρνει 
βοήθεια για 
το πώς θα 
συμπηρώσει 
την επόμενη 
φόρμα 

 ΚΛΙΚ   για 
παροχή 
βοήθειας(επεξήγησ
η).  ΚΛΙΚ 
"ΕΠΟΜΕΝΟ" ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ    Τότε 
εμφάνιση πλαίσιου  
Παράδειγμα (tool tip 
format). Αν ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε 
μεταφορά στην 
επόμενη οθόνη. Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Profile_Informa
tion_Screen2_Di
agnosis 

Ο χρήστης 
συπληρώνει 
το ιστορικό 
του ατόμου 
(Πληροφορίε
ς σχετικές 
με την 
πρωταρχική 
διάγνωση) 

Ο χρήστης 
(Προαιρετικά) 
εισάγει στο 
"Πεδίο : 
Diagnosis" από 1 
εώς 4 
καταχωρήσεις, 
επιλέγοντας από 
τη λίστα επιλογών 
που του 
παρέχονται από το 
σύστημα.  ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ  ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 
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Profile_Informa
tion_Screen3 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει 
το ιστορικό 
του ατόμου 
(Παράγοντες 
που 
συμβάλλουνσ
την 
εκδήλωση 
της 
συμπεριφορά
ς) 

Ο χρήστης 
(Προαιρετικά) 
εισάγει στο 
"Πεδίο: Risk 
Factors" από 1-5 
πιθανές μοναδικές  
απαντήσεις από τη 
λίστα επιλογών 
που του 
παρέχεται. ΚΛΙΚ 
στο  ΕΠΟΜΕΝΟ ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ.  

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη-ΦΟΡΜΑ 
"Behaviour".  Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
τότε επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη.  

Behaviour_Tab_S
creen1 

Ο χρήστης 
ζητάει  
βοήθεια για 
το πώς θα 
συμπληρώσει 
την επόμενη 
φόρμα 

Ο χρήστης κάνει 
ΚΛΙΚ πάνω 
στοσύμβολο με 

το .  

Το σύστημα 
αποκρίνεται και του 
εμφανίζει το 
Παράδειγμα (tool tip 
format). 

Behaviour_Tab_S
creen2 

Ο χρήστης 
παίρνει 
βοήθεια για 
το πώς θα 
συμπληρώσει 
την επόμενη 
φόρμα 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά  σε 
νέα οθόνη-Υπο-φόρμα 
"Description of 
Event". Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη.  

Behaviour_Tab_S
creen3 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει 
μια γενική 
περιγραφή 
της 
συμπεριφορά
ς και 
γνωστοποιεί 
αν την έχει 
αντιμετωπίσ
ει ξανά 

O χρήστης 
υποχρεωτικά 
συμπληρώνει τo 
"Πεδίο: 
"Description of 
Behaviour" και το 
Πεδίο: "Is this a 
known behaviour?" 
με  ΚΛΙΚ  από τη 
λίστα που του 
παρέχεται.  
Τέλος, κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ  ή κλικ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ . 

Αν κλικ  ΕΠΟΜΕΝΟ  
και έχει συμπληρώσει 
τα Υποχρεωτικά 
πεδία/Required 
Fields, τότε 
μεταφορά σε νέα 
οθόνη.  Αν ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ και δεν έχει 
συμπληρώσει τα 
Required Fields, 
τότε το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Δεν έχουν 
συμπληρωθεί τα 
υποχρεωτικά πεδία". 
Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
μεταφορά στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Behaviour_Tab_S
creen4 

Ο χρήστης 
προαιρετικά 
δίνει 
πληροφορίες 
σχετικά με 
τις 
συνέπειες 
της 
συμπεριφορά

Ο χρήστης απαντά 
προαιρετικά στα 
πεδία:  "Body 
Part involved", 
"Was a physical 
object used?" και 
"Destruction of 
objects", με ΚΛΙΚ 
στις δυνατές 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ 
τότε μεταφορά σε 
επόμενη οθόνη. Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
τότε επιστροφή  στην 
προηγούμενη οθόνη . 

ΑΔΑ: Ω5Δ9469Β7Θ-ΘΞΘ



 

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr
66   

ς επιλογές που του 
παρέχονται. 
Τέλος, κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

Behaviour_Tab_S
creen5 

Ο χρήστης 
δίνει 
υποχρεωτικά 
πληροφορίες 
σχετικά με 
τη 
συχνότητα, 
την ένταση 
και το αν 
υπήρξε 
τραυματισμό
ς κατά την 
εκδήλωση 
της 
συμπεριφορά
ς. 

Ο χρήστης 
απαντάει  σε 3 
υποχρεωτικές 
ερωτήσεις 
κάνοντας ΚΛΙΚ σε 
μία μοναδική 
επιλογή απο αυτές  
που του 
παρέχονται από το 
σύστημα για κάθε 
πεδίο : 1ο πεδίο 
"Frequency" , 2ο 
πεδίο "Intensity"  
και 3ο πεδίο 
"Injury 
sustained" . Όταν 
ο χρήστης δώσει 
όλες τις 
απαντήσεις, κάνει 
κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή 
κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

 Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη.  Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Behaviour_Tab_S
creen6 

Ο χρήστης 
δίνει 
υποχρεωτικά 
πληροφορίες 
σχετικά με 
την 
τοποθεσία 
όπου 
εκδηλώθηκε 
η 
συμπεριφορά 
και το αν 
ήταν γνωστή 
στο άτομο 

Ο χρήστης 
υποχρεούται να 
απαντήσει σε 1 
υποχρεωτική 
ερώτηση "Πεδίο: 
Location" 
κάνοντας ΚΛΙΚ στη 
λίστα επιλογών 
που του παρέχεται  
και σε 2 
προαιρετικές 
ερωτήσεις, 
"Πεδίο: Is this a 
preferred 
Location?" και 
"Πεδίο: Is this a 
familiar 
location?" 
κάνοντας ΚΛΙΚ 
στις μοναδικές 
απαντήσεις 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ). Τέλος, 
κάνει κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ . 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, το 
σύστημα  τον 
μεταφέρει σε νέα 
οθόνη που 
αποτελείται από νέα 
ΥΠΟ-ΦΟΡΜΑ δεδομένων 
με τίτλο 
"Antecedents". Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
τον επιστρέφει στην 
προηγούμενη οθόνη . 
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Antecedents_Tab
_Screen_1 

Ο χρήστης 
απαντάει 
στο αν 
υπήρξαν 
κάποια 
προγενόμενα
. 

Ο χρήστης 
(προαιρετικά) 
καλείται να 
απαντήσει στο 
"Πεδίο: Specific 
Triggers" με ΚΛΙΚ 
σε 1-3 απαντήσεις 
από το σύνολο 
επιλογών που του 
δίνεται. Είτε 
απαντήσει είτε 
όχι, κάνει ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ . 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Antecedents_Tab
_Screen_2 

Ο χρήστης 
δίνει 
πληροφορίες 
για την 
κατάσταση 
του ατόμου 

Ο χρήστης 
απαντάει 
υποχρεωτικά, στο 
"Πεδίο: State of 
the person", 
επιλέγοντας με 
ΚΛΙΚ 1-4 
μοναδικές 
απαντήσεις από το 
σύνολο των 
επιλογών που του 
δίνεται. Κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Antecedents_Tab
_Screen_3 

Ο χρήστης 
έχει τη 
δυνατότητα 
να πάρει 
βοήθεια αν 
το επιθυμεί 
ώστε να 
απαντήσει 
σχετικά με 
το Φυσικό 
περιβάλλον  

Ο χρήστης  κάνει 
ΚΛΙΚ πάνω 
στοσύμβολο " ?" 
εφόσον το 
επιθυμεί.   Ο 
χρήστης 
υποχρεωτικά 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο Physical 
Environment"κάνον
τας ΚΛΙΚ σε  1-3 
μοναδικές 
απαντήσεις από το 
σύνολο επιλογών 
που του 
παρέχεται. Κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ? Τότε 
εμφανίζεται  
βοηθητικό μήνυμα 
(tool tip format). 
Αν  ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά  σε 
νέα οθόνη 
υποχρεωτικών 
ερωταπαντήσεων. Αν 
ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ,τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Antecedents_Tab
_Screen_4 

Ο χρήστης 
απαντάει 
στο αν η 
συμπεριφορά 
εκδηλώθηκε 
παρουσία 
άλλων 
ατόμων και 
ποιοι ήταν 

Ο χρήστης 
απαντάει 
υποχρεωτικά, στο 
"Πεδίο: Number of 
people involved" 
και στο "Πεδίο: 
Who was 
involved?" με ένα 
μοναδικό κλικ σε 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ τότε 
Το σύστημα 
αποκρινεται θετικά 
και μεταφέρει το 
χρήστη σε νέα οθόνη. 
Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
τότε τον επιστρέφει 
στην προηγούμενη 
οθόνη. 
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αυτοί. κάθε πεδίο, από 
το σύνολο των 
επιλογών που του 
δίνεται. Κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Antecedents_Tab
_Screen_5 

Ο χρήστης 
έχει τη 
δυνατότητα 
να πάρει 
βοήθεια 
ώστε να 
συμπληρώσει 
τα πεδία 
σχετικά με 
την 
τοποθεσία 
που είχαν 
εκδηλωθεί 
τα 
προγενόμενα 
της 
συμπεριφορά
ς. 

Ο χρήστης κάνει 

κλικ στο  " " 
για να πάρει 
βοήθεια. Στη 
συνέχεια,  
υποχρωτικά  
απαντάει στο 
"Πεδίο: Location" 
κάνοντας ΚΛΙΚ σε 
1 μοναδική 
απάντηση απο τη 
λίστα επιλογών 
που του παρέχεται 
και σε 2 
προαιρετικά 
πεδία, "Πεδίο: Is 
this a preferred 
Location?" και 
"Πεδίο: Is this a 
familiar 
location?" 
κάνοντας ΚΛΙΚ σε 
μοναδικές 
απαντήσεις απο 
τις επιλογές που 
του παρέχονται.  
Κάνει ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν  ΚΛΙΚ  Τότε 
εμφανίζεται  ένα 
βοηθητικό σημείωμα 
(tool tip format). 
Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη για την ΥΠΟ-
ΦΟΡΜΑ "Outcome". Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
τότε επιστροφή στην  
προηγούμενη οθόνη-
ΥΠΟΦΟΡΜΑ. 

Outcome_Tab_Scr
een_1 

Ο χρήστης 
δίνει 
απαντήσεις 
σχετικά με 
το ποιος 
ήταν ο 
αντίκτυπος 
της 
συμπεριφορά
ς που 
εκδηλώθηκε, 
αν η 
αντιμετώπισ
η της ήταν 
αποτελεσματ
ική και αν 

Οχρήστηςαπαντάει 
(προαιρετικά) 
"Πεδίο: What was 
the response to 
the 
behaviour?"μεκλικ
σε 1-3 
πιθανέςαπαντήσεις
, το"Πεδίο: Was 
the response 
effective?" καιτο 
"Πεδίο: Was the 
response part of 
a planned/agreed 
strategy?".Κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 
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αποτέλεσε 
μέρος μιας 
σχεδιασμένη
ς 
στρατηγικής
. 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Outcome_Tab_Scr
een_2 

Ο χρήστης 
απαντά στο 
αν 
αναμείχθηκα
ν άλλα 
άτομα στην 
αντιμετώπισ
η της 
συμπεριφορά
ς. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: Were 
other 
people/services 
involved?" με 
κλικ από 1-2 
πιθανές 
απαντήσεις. ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Outcome_Tab_Scr
een_3 

Ο χρήστης 
απαντά στο 
αν υπήρκε 
κίνδυνος 
για τα 
άτομα που 
ενεπλάκησαν
. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: Risks to 
the person 1-2?"  
και το "Πεδίο: 
Risks to others" 
με κλικ έως 2 
πιθανές 
απαντήσεις. ΚΛΙΚ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφροά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Outcome_Tab_Scr
een_4 

Ο χρήστης 
δηλώνει 
τυχόν 
περιορισμού
ς που 
υπήρχαν. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: 
Restrictions" με 
κλικ έως 3 
πιθανές 
απαντήσεις. ΚΛΙΚ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  
ΕΠΟΜΕΝΟ,τότε 
μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Outcome_Tab_Scr
een_5 

Ο χρήστης 
δηλώνει τις 
συνέπεις 
για το 
άτομο που 
εκδήλωσε τη 
συμπεριφορά 
αλλα και 
για τους 
άλλους. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: Costs for 
the person" και 
το "Πεδίο: Costs 
for others" με 
κλικ έως  1-2 από 
τις διαθέσιμες 
πιθανές 
απαντήσεις. Κάνει 
κλικ SUBMIT. 

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα"Οι απαντήσεις 
σας αποθηκεύθηκαν 
επιτυχώς" 
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Question_Loop_T
ab_Screen1 

Ο χρήστης 
υποβάλει 
τις 
απαντήσεις 
του και 
ερωτάται αν 
ταυτόχρονα 
εκδηλώθηκε 
και άλλη 
συμπεριφορά
. 

Ο χρήστης κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ.  

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Εκδηλώθηκε 
ταυτόχρονα με τη 
συμπεριφορά που 
περιγράψατε και άλλη 
συμπεριφορά? " 

Scenario_YES_Lo
opProcess 

Ο χρήστης 
επιλέγει να 
απαντήσει 
NAI στο 
ερώτημα που 
του τέθηκε. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο ΝΑΙ και 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 

Αφού ΝΑΙ (δηλαδή 
j=1), το σύστημα, 
επιστρέφει το χρήστη 
στο βήμα με Κωδ: 
Behaviour_Tab_Screen
1, για να εισάγει 
νέα συμπεριφορά i 
(όπου i=2) Προσοχή: 
Το σύστημα θα 
επαναλάβει τη 
διαδικασία ξανά εάν 
ο χρήστης δηλώσει 
i=3. 

Scenario_YES_Lo
opSUBMIT 

Ο χρήστης 
υποβάλει 
τις 
απαντήσεις 
του και 
κάνει 
υποβολή.  

ο χρήστης 
επαναλαμβάνει όλα 
τα βήματα από τον 
Κωδ:  
Behaviour_Tab_Scr
een1 έως το 
Outcome_Tab_Scree
n_5 και κάνει 
κλικ στο SUBMIT. 

Το i=3 και τότε το 
σύστημα αποκρίνεται 
με μήνυμα"Οι 
απαντήσεις σας 
αποθηκεύθηκαν 
επιτυχώς" 

Scenario_NO 

Ο χρήστης 
κάνει κλικ 
στο NO και 
καλείται να 
απαντήσει 
αν υπήρξε 
νέα 
περίοδος με 
την ίδια ή 
νέα 
συμπεριφορά 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ  ΌΧΙ στο 
checkbox  

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
Ερώτηση: "Υπήρξε η 
ίδια ή άλλη 
συμπεριφορά σε 
επόμενη περίοδο;" 

Scenario_No_Que
stion 

Ο χρήστης 
κάνει κλικ 
στο 
checkbox 
και 
καλείται να 
απαντήσει 
αν υπήρξε 
νέα 
περίοδος με 
την ίδια ή 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο checkbox 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Αν ΝΑΙ, τότε το 
σύστημα μεταφέρει το 
χρήστη στην καρτέλα 
επιλογής Period και 
Behaviour. 
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νέα 
συμπεριφορά 

Scenario_YES_Ne
wPeriod 

Ο χρήστης 
δηλώνει ότι 
υπήρξε κι 
άλλη 
συμπεριφορά 
σε νέα 
περίοδο. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο Period 2 
(Periodν+1) και 
Behaviour=ν ή 
ν+1. και κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 

Το σύστημα μεταφέρει 
το χρήστη στον Κωδ: 
Behaviour_Tab_Screen
1. ΠΡΟΣΟΧΉ: Το 
σύστημα ερωτά το 
χρήστη και όσες 
φορές απαντήσει ΝΑΙ 
έως j=3 και μέχρι 
i=3, επαναλαμβάνει 
τη διαδικασία. 

Scenario_YES_Ne
wPeriod_SUBMIT 

Ο χρήστης 
εκτελεί τη 
διαδικασία 
και 
υποβάλει τα 
στοιχεία.  

ο χρήστης 
επαναλαμβάνει όλα 
τα βήματα από τον 
Κωδ:  
Behaviour_Tab_Scr
een1 έως το 
SUBMIT 

Τότε το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα"Οι απαντήσεις 
σας υποβλήθηκαν  
επιτυχώς" 

Scenario_NO_New
Period 

Ο χρήστης 
δηλώνει ότι 
υπήρξε κι 
άλλη 
συμπεριφορά 
σε νέα 
περίοδο. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ  ΌΧΙ στο 
checkbox  

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Πατήστε 
SUBMIT για να 
υποβάλετε τα 
δεδομένα σας" 

SUMBIT 

Ο χρήστης 
υποβάλει 
οριστικά 
τις 
απαντήσεις 
του 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο SUBMIT. 

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Οι 
απαντήσεις σας 
υποβλήθηκαν 
επιτυχώς" 

LogOut 

Ο χρήστης 
αποσυνδέετα
ι από την 
εφαρμογή. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο LogOut. 

Το σύστημα 
αποσυνδέει το χρήστη 
και εμφανίζει μήνυμα 
"Έχετε αποσυνδεθεί" 
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Κωδ Περιγραφή Είσοδος/Input Έξοδος/Output 

User_App 
Είδος 
χρήστη στο 
σύστημα 

Ο χρήστης 
πληκτρολογεί την 
ηλεκτρονική 
διεύθυνση 
πρόσβασης στην 
εφαρμογή (πχ.  
www.pavefs.com) 
στον 
φυλλομετρητής 
(browser) που 
επιθυμεί 

Ο φυλλομετρητής 
αποκρίνεται και 
εμφανίζει την Αρχική 
σελίδα της web 
εφαρμογής  όπου του 
ζητάει να 
καταχωρήσει τα 
στοιχεία του για να 
συνδεθεί (LogIn). 

User_Log_In 

Είσοδος στο 
σύστημα 
(User 
LogIn) 

Ο χρήστης όνομα 
χρήστη 
(username), 
επιθυμητό κωδικό 
πρόσβασης 
(password), ως 
απαραίτητα 
στοιχεία εισόδου 
εγγεγραμμένου 
χρήστη. 

Αν Username & 
Password =true, τότε 
ο χρήστης εισάγεται 
στην εφαρμογή.  Εάν 
Username&Password= 
false, τότε το 
σύστημα αποκρίνεται 
με μήνυμα "Ελέγξτε 
τα στοιχεία σας και 
προσπαθήστε ξανά" 

User_Help 
Παροχή 
Βοήθειας 

Ο χρήστης κάνει 

κλικ στο  για 
να πάρει οδηγίες 
για τις επιλογές 
λειτουργίας που 
μπορεί να 
επιλέξει και στη 
συνέχεια κάνει 
κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ. 

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
κείμενο:   

 Επιλέξτε 1-
RegularUser για 
να 
χρησιμοποιήσετε 
την εφαρμογή ως 
απλός χρήστης 

 Επιλέξτε 2-
AddanewCase για 
να 
προσθέσετε/κατα
χωρήσετε μια 
νέα περίπτωση 
(case) 

 Επιλέξτε 3-
UserSatisfactio
n (Ικανοποίηση 
χρήστη) για να 
αξιολογήσετε 
την πρόταση 
αντιμετώπισης 
περίπτωσης, που 
σας έδωσε το 
σύστημα σε 
προηγούμενη 
περίοδο για το 
case που είχατε 
επιλέξει/καταχω
ρήσει. 
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1.2.2 Χρήση ως Advanced User 
Κατά την πρόσβαση στο σύστημα του Advanced User  αναμένεται να 

γίνεται η αναγνώρισή του από το σύστημα, και να δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής των πρόσθετων ενεργειών που παρέχονται σε 

αυτή την κατηγορία χρήστη από το σύστημα.  Πιο συγκεκριμένα: 

Κατά την είσοδο στο σύστημα θα εμφανίζεται το μενού επιλογής της 

χρήσης του συστήματος.  

 

1.2.3 Χρήση ως Advanced User κατά την Είσοδο ως Regular 
 

Κωδ. Περιγραφή Είσοδος/Input Έξοδος/Output 

 Browser_web_ap
p 

Πρόσβαση 
στην 
εφαρμογή  

Ο χρήστης 
πληκτρολογεί την 
ηλεκτρονική 
διεύθυνση 
πρόσβασης στην 
εφαρμογή (πχ.  
www.pavefs.com ) 
στον 
φυλλομετρητής 
(browser) που 
επιθυμεί 

Ο φυλλομετρητής 
αποκρίνεται και 
εμφανίζει την Αρχική 
σελίδα της web 
εφαρμογής.  

Function_Choice 
Επιλογή 
Λειτουργίας 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ σε μία από 
τις 3 διαθέσιμες 
λειτουργίες:  

1) Λειτουργία 
βασικού 
χρήστη (Use 
as a 
regularuser
) 

2)  Καταχώρηση 
νέας 
περίπτωσης(
Addnewcase) 

3) Αξιολόγησησ
υστήματος 
(End User 
satisfactio
n) 

Αν κλικ στο 1), τότε 
το σύστημα μεταφέρει 
τον χρήστη στη 
λειτουργία του 
Regularuser 
Αν κλικ στο 2), τότε 
το σύστημα μεταφέρει 
το χρήστη στη 
λειτουργία 
Addanewcase 
Αν κλικ στο 3), τότε 
το σύστημα θα 
μεταφέρει τον χρήστη 
σε λειτουργία 
EndUserSatisfaction 
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Εγγραφή στο 
σύστημα (User 
Registration) 

Ο χρήστης 
κάνει 
εγγραφή στο 
σύστημα, 
συμπληρώνον
τας τα 
πεδία που 
του 
ζητούνται 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει την 
φόρμα εγγραφής 
χρήστη (user's 
registration 
form), εισάγωντας 
όνομα χρήστη 
(username), 
επιθυμητό κωδικό 
πρόσβασης 
(password), 
διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
(email address), 
ως απαραίτητα 
στοιχεία 
δημιουργίας 
λογαριασμού 
χρήστη 

Το σύστημα 
επιβεβαιώνει  ένα τα 
στοιχεία που δόθηκαν 
είναι σωστά, 
κάνοντας επιβεβαίωση 
για την ύπαρξη της 
ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης. Εάν 
είναι σωστή, τότε 
εμφανίζεται στην 
οθόνη του χρήστη 
,ένα μήνυμα 
επιτυχούς εγγραφής 
π.χ. "Επιτυχής 
Εγγραφή" και ο 
χρήστης θεωρείται 
συνδεδεμένος στην 
εφαρμογή. 

Είσοδος χρήστη 
στην ερφαρμογή 
(User Login) 

Ο χρήστης 
συνδέεται 
στο 
σύστημα, 
δίνοντας τα 
στοιχεία 
πρόσβασης 
που 
ζητούνται 

Ο χρήστης δίνει 
όνομα χρήστη 
(username) και 
κωδικό πρόσβασης 
χρήστη 
(password).  

Αν Username & 
Password =true, τότε 
ο χρήστης εισάγεται 
στην εφαρμογή.  Εάν 
false, τότε το 
σύστημα αποκρίνεται 
με μήνυμα "Ελέγξτε 
τα στοιχεία σας και 
προσπαθήστε ξανα΄" 

Function Choice 

Ο χρήστης 
επιλέγει να 
χρησιμοποιή
σει την 
εφαρμογή ως 
απλός 
χρήστης 
(RegularUse
r) 

O χρήστης κάνει 
κλικ στην επιλογή 
1-RegularUserκαι 
πατάει ΕΠΟΜΕΝΟ 

Το σύστημα 
αποκρίνεται και τον 
μεταφέρει σε 
λειτουργία οθόνης 
RegularUser. 

Main_Tab_Screen
1_Εισαγωγή 
CaseName 

Ο χρήστης 
εισάγει ένα 
όνομα για 
την 
περίπτωση 
που θέλει 
να πάρει 
απάντηση  

Υποχρεωτική 
εισαγωγή ονόματος  
στο "Πεδίο : Case 
name". Κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ 

Αν γίνει εισαγωγή 
ονόματος, το σύστημα 
αποκρίνεται θετικά 
και μεταφέρει τον 
χρήστη σε νέα οθόνη 
. Αν όχι, το σύστημα 
αποκρίνεται 
εμφανίζοντας το 
μήνυμα "Δεν έχετε 
εισάγει όνομα 
περιστατικού" 
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Main_Tab_Screen
2_Εισαγωγή 
Χαρακτηριστικών
_Ατόμου 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει 
τις βασικές 
πληροφορίες 
που 
χρειάζεται 
το σύστημα 
για το 
άτομο 

Ο χρήστης, 
υποχρεωτικά 
συμπληρώνει τα 
"Πεδία: Φύλο 
(Gender) , 
Ηλικία(Age), 
Ημερομηνία (Date) 
και Ώρα(Time)" με 
ΚΛΙΚ από το μενού 
επιλογών . ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ,μεταφορά 
στην επόμενη οθόνη 
που αποτελεί νέα 
ΦΟΡΜΑ  Profile 
Information. Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
επιστροφήστην 
προηγούμενη οθόνη. 

Profile_Informa
tion_Screen1_Πα
ροχή_Βοήθειας 

Ο χρήστης 
παίρνει 
βοήθεια για 
το πώς θα 
συμπηρώσει 
την επόμενη 
φόρμα 

 ΚΛΙΚ   για 
παροχή 
βοήθειας(επεξήγησ
η).  ΚΛΙΚ 
"ΕΠΟΜΕΝΟ" ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ    Τότε 
εμφάνιση πλαίσιου  
Παράδειγμα (tool tip 
format). Αν ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε 
μεταφορά στην 
επόμενη οθόνη. Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Profile_Informa
tion_Screen2_Di
agnosis 

Ο χρήστης 
συπληρώνει 
το ιστορικό 
του ατόμου 
(Πληροφορίε
ς σχετικές 
με την 
πρωταρχική 
διάγνωση) 

Ο χρήστης 
(Προαιρετικά) 
εισάγει στο 
"Πεδίο : 
Diagnosis" από 1 
εώς 4 
καταχωρήσεις, 
επιλέγοντας από 
τη λίστα επιλογών 
που του 
παρέχονται από το 
σύστημα.  ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ  ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Profile_Informa
tion_Screen3 

Ο χρήστης 
συπληρώνει 
το ιστορικό 
του ατόμου 
(Παράγοντες 
που 
συμβαλλουν 
στην 
εκδήλωση 
της 
συμπεριφορά
ς) 

Ο χρήστης 
(Προαιρετικά) 
εισάγει στο 
"Πεδίο: Risk 
Factors" από 1-5 
πιθανές μοναδικές  
απαντήσεις από τη 
λίστα επιλογών 
που του 
παρέχεται. ΚΛΙΚ 
στο  ΕΠΟΜΕΝΟ ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ.  

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη-ΦΟΡΜΑ 
"Behaviour".  Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
τότε επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη.  

Behaviour_Tab_S
creen1 

Ο χρήστης 
ζητάει  
βοήθεια για 
το πώς θα 
συμπηρώσει 
την επόμενη 

Ο χρήστης κάνει 
ΚΛΙΚ πάνω 
στοσύμβολο με 

το .  

Το σύστημα 
αποκρίνεται και του 
εμφανίζει το 
Παράδειγμα (tool tip 
format). 
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φόρμα 

Behaviour_Tab_S
creen2 

Ο χρήστης 
παίρνει 
βοήθεια για 
το πώς θα 
συμπηρώσει 
την επόμενη 
φόρμα 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά  σε 
νέα οθόνη-Υπο-φόρμα 
"Description of 
Event". Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη.  

Behaviour_Tab_S
creen3 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει 
μια γενική 
περιγραφή 
της 
συμπεριφορά
ς και 
γνωστοποιεί 
αν την έχει 
αντιμετωπίσ
ει ξανά 

O χρήστης 
υποχρεωτικά 
συμπληρώνει τo 
"Πεδίο: 
"Description of 
Behaviour" και το 
Πεδίο: "Is this a 
known behaviour?" 
με  ΚΛΙΚ  από τη 
λίστα που του 
παρέχεται.  
Τέλος, κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ  ή κλικ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ . 

Αν κλικ  ΕΠΟΜΕΝΟ  
και έχει συμπληρώσει 
τα Υποχρεωτικά 
πεδία/Required 
Fields, τότε 
μεταφορά σε νέα 
οθόνη.  Αν ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ και δεν έχει 
συμπληρώσει τα 
Required Fields, 
τότε το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Δεν έχουν 
συμπληρωθεί τα 
υποχρεωτικά πεδία". 
Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
μεταφορά στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Behaviour_Tab_S
creen4 

Ο χρήστης 
προαιρετικά 
δίνει 
πληροφορίες 
σχετικά με 
τις 
συνέπειες 
της 
συμπεριφορά
ς 

Ο χρήστης απαντά 
προαιρετικά στα 
πεδία:  "Body 
Part involved", 
"Was a physical 
object used?" και 
"Destruction of 
objects", με ΚΛΙΚ 
στις δυνατές 
επιλογές που του 
παρέχονται. 
Τέλος, κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ 
τότε μεταφορά σε 
επόμενη οθόνη. Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
τότε επιστροφή  στην 
προηγούμενη οθόνη . 
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Behaviour_Tab_S
creen5 

Ο χρήστης 
δίνει 
υποχρεωτικά 
πληροφορίες 
σχετικά με 
τη 
συχνότητα, 
την ένταση 
και το αν 
υπήρξε 
τραυματισμό
ς κατά την 
εκδήλωση 
της 
συμπεριφορά
ς. 

Ο χρήστης 
απαντάει  σε 3 
υποχρεωτικές 
ερωτήσεις 
κάνοντας ΚΛΙΚ σε 
μία μοναδική 
επιλογή απο αυτές  
που του 
παρέχονται από το 
σύστημα για κάθε 
πεδίο : 1ο πεδίο 
"Frequency" , 2ο 
πεδίο "Intensity"  
και 3ο πεδίο 
"Injury 
sustained" . Όταν 
ο χρήστης δώσει 
όλες τις 
απαντήσεις, κάνει 
κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή 
κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

 Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη.  Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Behaviour_Tab_S
creen6 

Ο χρήστης 
δίνει 
υποχρεωτικά 
πληροφορίες 
σχετικά με 
την 
τοποθεσία 
όπου 
εκδηλώθηκε 
η 
συμπεριφορά 
και το αν 
ήταν γνωστή 
στο άτομο 

Ο χρήστης 
υποχρεούται να 
απαντήσει σε 1 
υποχρεωτική 
ερώτηση "Πεδίο: 
Location" 
κάνοντας ΚΛΙΚ στη 
λίστα επιλογών 
που του παρέχεται  
και σε 2 
προαιρετικές 
ερωτήσεις, 
"Πεδίο: Is this a 
preferred 
Location?" και 
"Πεδίο: Is this a 
familiar 
location?" 
κάνοντας ΚΛΙΚ 
στις μοναδικές 
απαντήσεις 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ). Τέλος, 
κάνει κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ . 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, το 
σύστημα  τον 
μεταφέρει σε νέα 
οθόνη που 
αποτελείται από νέα 
ΥΠΟ-ΦΟΡΜΑ δεδομένων 
με τίτλο 
"Antecedents". Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
τον επιστρέφει στην 
προηγούμενη οθόνη . 

Antecedents_Tab
_Screen_1 

Ο χρήστης 
απαντάει 
στο αν 
υπήρξαν 
κάποια 
προγενόμενα
. 

Ο χρήστης 
(προαιρετικά) 
καλείται να 
απαντήσει στο 
"Πεδίο: Specific 
Triggers" με ΚΛΙΚ 
σε 1-3 απαντήσεις 
από το σύνολο 
επιλογών που του 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 
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δίνεται. Είτε 
απαντήσει είτε 
όχι, κάνει ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ . 

Antecedents_Tab
_Screen_2 

Ο χρήστης 
δίνει 
πληροφορίες 
για την 
κατάσταση 
του ατόμου 

Ο χρήστης 
απαντάει 
υποχρεωτικά, στο 
"Πεδίο: State of 
the person", 
επιλέγοντας με 
ΚΛΙΚ 1-4 
μοναδικές 
απαντήσεις από το 
σύνολο των 
επιλογών που του 
δίνεται. Κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Antecedents_Tab
_Screen_3 

Ο χρήστης 
έχιε τη 
δυνατότητα 
να πάρει 
βοήθεια αν 
το επιθυμεί 
ώστε να 
απαντήσει 
σχετικά με 
το Φυσικό 
περιβάλλον  

Ο χρήστης  κάνει 
ΚΛΙΚ πάνω 
στοσύμβολο " ?" 
εφόσον το 
επιθυμεί.   Ο 
χρήστης 
υποχρεωτικά 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο Physical 
Environment"κάνον
τας ΚΛΙΚ σε  1-3 
μοναδικές 
απαντήσεις από το 
σύνολο επιλογών 
που του 
παρέχεται. Κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ? Τότε 
εμφανίζεται  
βοηθητικό μήνυμα 
(tool tip format). 
Αν  ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά  σε 
νέα οθόνη 
υποχρεωτικών 
ερωταπαντήσεων. Αν 
ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ,τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Antecedents_Tab
_Screen_4 

Ο χρήστης 
απαντάει 
στο αν η 
συμπεριφορά 
εκδηλώθηκε 
παρουσία 
άλλων 
ατόμων και 
ποιοι ήταν 
αυτοί. 

Ο χρήστης 
απαντάει 
υποχρεωτικά, στο 
"Πεδίο: Number of 
people involved" 
και στο "Πεδίο: 
Who was 
involved?" με ένα 
μοναδικό κλικ σε 
κάθε πεδίο, από 
το σύνολο των 
επιλογών που του 
δίνεται. Κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ τότε 
Το σύστημα 
αποκρινεται θετικά 
και μεταφέρει το 
χρήστη σε νέα οθόνη. 
Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
τότε τον επιστρέφει 
στην προηγούμενη 
οθόνη. 
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Antecedents_Tab
_Screen_5 

Ο χρήστης 
έχει τη 
δυνατότητα 
να πάρει 
βοήθεια 
ώστε να 
συμπληρώσει 
τα πεδία 
σχετικά με 
την 
τοποθεσία 
που είχαν 
εκδηλωθεί 
τα 
προγενόμενα 
της 
συμπεριφορά
ς. 

Ο χρήστης κάνει 

κλικ στο  " " 
για να πάρει 
βοήθεια. Στη 
συνέχεια,  
υποχρωτικά  
απαντάει στο 
"Πεδίο: Location" 
κάνοντας ΚΛΙΚ σε 
1 μοναδική 
απάντηση απο τη 
λίστα επιλογών 
που του παρέχεται 
και σε 2 
προαιρετικά 
πεδία, "Πεδίο: Is 
this a preferred 
Location?" και 
"Πεδίο: Is this a 
familiar 
location?" 
κάνοντας ΚΛΙΚ σε 
μοναδικές 
απαντήσεις απο 
τις επιλογές που 
του παρέχονται.  
Κάνει ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν  ΚΛΙΚ  Τότε 
εμφανίζεται  ένα 
βοηθητικό σημείωμα 
(tool tip format). 
Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη για την ΥΠΟ-
ΦΟΡΜΑ "Outcome". Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
τότε επιστροφή στην  
προηγούμενη οθόνη-
ΥΠΟΦΟΡΜΑ. 

Outcome_Tab_Scr
een_1 

Ο χρήστης 
δίνει 
απαντήσεις 
σχετικά με 
το ποιος 
ήταν ο 
αντίκτυπος 
της 
συμπεριφορά
ς που 
εκδηλώθηκε, 
αν η 
αντιμετώπισ
η της ήταν 
αποτελεσματ
ική και αν 
αποτέλεσε 
μέρος μιας 
σχεδιασμένη
ς 
στρατηγικής
. 

Οχρήστηςαπαντάει 
(προαιρετικά) 
"Πεδίο: What was 
the response to 
the 
behaviour?"μεκλικ
σε 1-3 
πιθανέςαπαντήσεις
, το"Πεδίο: Was 
the response 
effective?" καιτο 
"Πεδίο: Was the 
response part of 
a planned/agreed 
strategy?".Κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 
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Outcome_Tab_Scr
een_2 

Ο χρήστης 
απαντά στο 
αν 
αναμείχθηκα
ν άλλα 
άτομα στην 
αντιμετώπισ
η της 
συμπεριφορά
ς. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: Were 
other 
people/services 
involved?" με 
κλικ από 1-2 
πιθανές 
απαντήσεις. ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Outcome_Tab_Scr
een_3 

Ο χρήστης 
απαντά στο 
αν υπήρκε 
κίνδυνος 
για τα 
άτομα που 
ενεπλάκησαν
. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: Risks to 
the person 1-2?"  
και το "Πεδίο: 
Risks to others" 
με κλικ έως 2 
πιθανές 
απαντήσεις. ΚΛΙΚ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφροά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Outcome_Tab_Scr
een_4 

Ο χρήστης 
δηλώνει 
τυχόν 
περιορισμού
ς που 
υπήρχαν. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: 
Restrictions" με 
κλικ έως 3 
πιθανές 
απαντήσεις. ΚΛΙΚ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  
ΕΠΟΜΕΝΟ,τότε 
μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Outcome_Tab_Scr
een_5 

Ο χρήστης 
δηλώνει τις 
συνέπεις 
για το 
άτομο που 
εκδήλωσε τη 
συμπεριφορά 
αλλα και 
για τους 
άλλους. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: Costs for 
the person" και 
το "Πεδίο: Costs 
for others" με 
κλικ έως  1-2 από 
τις διαθέσιμες 
πιθανές 
απαντήσεις. Κάνει 
κλικ SUBMIT. 

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα"Οι απαντήσεις 
σας αποθηκεύθηκαν 
επιτυχώς" 

Question_Loop_T
ab_Screen1 

Ο χρήστης 
υποβάλει 
τις 
απαντήσεις 
του και 
ερωτάται αν 
ταυτόχρονα 
εκδηλώθηκε 
και άλλη 
συμπεριφορά
. 

Ο χρήστης κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ.  

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Εκδηλώθηκε 
ταυτόχρονα με τη 
συμπεριφορά που 
περιγράψατε και άλλη 
συμπεριφορά? " 
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Scenario_YES_Lo
opProcess 

Ο χρήστης 
επιλέγει να 
απαντήσει 
NAI στο 
ερώτημα που 
του τέθηκε. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο ΝΑΙ και 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 

Αφού ΝΑΙ (δηλαδή 
j=1), το σύστημα, 
επιστρέφει το χρήστη 
στο βήμα με Κωδ: 
Behaviour_Tab_Screen
1, για να εισάγει 
νέα συμπεριφορά i 
(όπου i=2) Προσοχή: 
Το σύστημα θα 
επαναλάβει τη 
διαδικασία ξανά εάν 
ο χρήστης δηλώσει 
i=3. 

Scenario_YES_Lo
opSUBMIT 

Ο χρήστης 
υποβάλει 
τις 
απαντήσεις 
του και 
κάνει 
υποβολή.  

ο χρήστης 
επαναλαμβάνει όλα 
τα βήματα από τον 
Κωδ:  
Behaviour_Tab_Scr
een1 έως το 
Outcome_Tab_Scree
n_5 και κάνει 
κλικ στο SUBMIT. 

Το i=3 και τότε το 
σύστημα αποκρίνεται 
με μήνυμα"Οι 
απαντήσεις σας 
αποθηκεύθηκαν 
επιτυχώς" 

Scenario_NO 

Ο χρήστης 
κάνει κλικ 
στο NO και 
καλείται να 
απαντήσει 
αν υπήρξε 
νέα 
περίοδος με 
την ίδια ή 
νέα 
συμπεριφορά 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ  ΌΧΙ στο 
checkbox  

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
Ερώτηση: "Υπήρξε η 
ίδια ή άλλη 
συμπεριφορά σε 
επόμενη περίοδο;" 

Scenario_No_Que
stion 

Ο χρήστης 
κάνει κλικ 
στο 
checkbox 
και 
καλείται να 
απαντήσει 
αν υπήρξε 
νέα 
περίοδος με 
την ίδια ή 
νέα 
συμπεριφορά 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο checkbox 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Αν ΝΑΙ, τότε το 
σύστημα μεταφέρει το 
χρήστη στην καρτέλα 
επιλογής Period και 
Behaviour. 

Scenario_YES_Ne
wPeriod 

Ο χρήστης 
δηλώνει ότι 
υπήρξε κι 
άλλη 
συμπεριφορά 
σε νέα 
περίοδο. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο Period 2 
(Periodν+1) και 
Behaviour=ν ή 
ν+1. και κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 

Το σύστημα μεταφέρει 
το χρήστη στον Κωδ: 
Behaviour_Tab_Screen
1. ΠΡΟΣΟΧΉ: Το 
σύστημα ερωτά το 
χρήστη και όσες 
φορές απαντήσει ΝΑΙ 
έως j=3 και μέχρι 
i=3, επαναλαμβάνει 
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τη διαδικασία. 

Scenario_YES_Ne
wPeriod_SUBMIT 

Ο χρήστης 
εκτελεί τη 
διαδικασία 
και 
υποβάλει τα 
στοιχεία.  

ο χρήστης 
επαναλαμβάνει όλα 
τα βήματα από τον 
Κωδ:  
Behaviour_Tab_Scr
een1 έως το 
SUBMIT 

Τότε το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα"Οι απαντήσεις 
σας υποβλήθηκαν  
επιτυχώς" 

Scenario_NO_New
Period 

Ο χρήστης 
δηλώνει ότι 
υπήρξε κι 
άλλη 
συμπεριφορά 
σε νέα 
περίοδο. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ  ΌΧΙ στο 
checkbox  

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Πατήστε 
SUBMIT για να 
υποβάλετε τα 
δεδομένα σας" 

SUMBIT 

Ο χρήστης 
υποβάλει 
οριστικά 
τις 
απαντήσεις 
του 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο SUBMIT. 

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Οι 
απαντήσεις σας 
υποβλήθηκαν 
επιτυχώς" 

LogOut 

Ο χρήστης 
αποσυνδέετα
ι από την 
εφαρμογή. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο LogOut. 

Το σύστημα 
αποσυνδέει το χρήστη 
και εμφανίζει μήνυμα 
"Έχετε αποσυνδεθεί" 

 

Πίνακας1ΠεριγραφήUse Case AdvancedUserωςRegular 

1.2.4 Χρήση ως Advanced User κατά την  Καταχώρηση Case 

Κωδ. Περιγραφή Είσοδος/Input Έξοδος/Output 

    

Ο χρήστης 
πληκτρολογεί την 
ηλεκτρονική 
διεύθυνση 
πρόσβασης στην 
εφαρμογή (πχ.  
www.pavefs.com ) 
στον 
φυλλομετρητής 
(browser) που 
επιθυμεί 

Ο φυλλομετρητής 
αποκρίνεται και 
εμφανίζει την Αρχική 
σελίδα της web 
εφαρμογής.  
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Εγγραφή στο 
σύστημα (User 
Registration) 

Ο χρήστης 
κάνει 
εγγραφή στο 
σύστημα, 
συμπληρώνον
τας τα 
πεδία που 
του 
ζητούνται 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει την 
φόρμα εγγραφής 
χρήστη (user's 
registration 
form), εισάγωντας 
όνομα χρήστη 
(username), 
επιθυμητό κωδικό 
πρόσβασης 
(password), 
διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
(email address), 
ως απαραίτητα 
στοιχεία 
δημιουργίας 
λογαριασμού 
χρήστη 

Το σύστημα 
επιβεβαιώνει  ένα τα 
στοιχεία που δόθηκαν 
είναι σωστά, 
κάνοντας επιβεβαίωση 
για την ύπαρξη της 
ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης. Εάν 
είναι σωστή, τότε 
εμφανίζεται στην 
οθόνη του χρήστη 
,ένα μήνυμα 
επιτυχούς εγγραφής 
π.χ. "Επιτυχής 
Εγγραφή" και ο 
χρήστης θεωρείται 
συνδεδεμένος στην 
εφαρμογή. 

Είσοδος χρήστη 
στην ερφαρμογή 
(User Login) 

Ο χρήστης 
συνδέεται 
στο 
σύστημα, 
δίνοντας τα 
στοιχεία 
πρόσβασης 
που 
ζητούνται 
 

Ο χρήστης δίνει 
όνομα χρήστη 
(username) και 
κωδικό πρόσβασης 
χρήστη 
(password).  

Αν Username & 
Password =true, τότε 
ο χρήστης εισάγεται 
στην εφαρμογή.  Εάν 
false, τότε το 
σύστημα αποκρίνεται 
με μήνυμα "Ελέγξτε 
τα στοιχεία σας και 
προσπαθήστε ξανα΄" 

Function Choice 

Ο χρήστης 
επιλέγει να 
χρησιμοποιή
σει την 
εφαρμογή 
για να 
καταχωρήσει 
ένα case 
(Advanced 
User_Add a 
new case)) 

O 
χρήστηςκάνεικλικσ
τηνεπιλογή2-
Advanced  
User_Add a new 
Case 
καιπατάειΕΠΟΜΕΝΟ. 

Το σύστημα 
αποκρίνεται και τον 
μεταφέρει σε 
λειτουργία οθόνης 
καταχώρησης Cases. 
 

Main_Tab_Screen
1_Εισαγωγή 
CaseName 

Ο χρήστης 
εισάγει ένα 
όνομα για 
την 
περίπτωση 
που θέλει 
να πάρει 
απάντηση  

Υποχρεωτική 
εισαγωγή ονόματος  
στο "Πεδίο : Case 
name". Κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ 

Αν γίνει εισαγωγή 
ονόματος, το σύστημα 
αποκρίνεται θετικά 
και μεταφέρει τον 
χρήστη σε νέα οθόνη 
. Αν όχι, το σύστημα 
αποκρίνεται 
εμφανίζοντας το 
μήνυμα "Δεν έχετε 
εισάγει όνομα 
περιστατικού" 
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Main_Tab_Screen
2_Εισαγωγή 
Χαρακτηριστικών
_Ατόμου 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει 
τις βασικές 
πληροφορίες 
που 
χρειάζεται 
το σύστημα 
για το 
άτομο 

Ο χρήστης, 
υποχρεωτικά 
συμπληρώνει τα 
"Πεδία: Φύλο 
(Gender) , 
Ηλικία(Age), 
Ημερομηνία (Date) 
και Ώρα(Time)" με 
ΚΛΙΚ από το μενού 
επιλογών . ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ,μεταφορά 
στην επόμενη οθόνη 
που αποτελεί νέα 
ΦΟΡΜΑ  Profile 
Information. Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
επιστροφήστην 
προηγούμενη οθόνη. 

Profile_Informa
tion_Screen1_Πα
ροχή_Βοήθειας 

Ο χρήστης 
παίρνει 
βοήθεια για 
το πώς θα 
συμπληρώσει 
την επόμενη 
φόρμα 

 Κλικ στο σύμβολο   

  για παροχή 
βοήθειας(επεξήγησ
η).  ΚΛΙΚ 
"ΕΠΟΜΕΝΟ" ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν κλικ στο    
τότε εμφάνιση 
πλαίσιου  Παράδειγμα 
(tool  tip format). 
Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά στην 
επόμενη οθόνη. Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Profile_Informa
tion_Screen2_Di
agnosis 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει 
το ιστορικό 
του ατόμου 
(Πληροφορίε
ς σχετικές 
με την 
πρωταρχική 
διάγνωση) 

Ο χρήστης 
(Προαιρετικά) 
εισάγει στο 
"Πεδίο : 
Diagnosis" από 1 
εώς 4 
καταχωρήσεις, 
επιλέγοντας από 
τη λίστα επιλογών 
που του 
παρέχονται από το 
σύστημα.  ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ  ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Profile_Informa
tion_Screen3 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει 
το ιστορικό 
του ατόμου 
(Παράγοντες 
που 
συμβάλλουν 
στην 
εκδήλωση 
της 
συμπεριφορά
ς) 

Ο χρήστης 
(Προαιρετικά) 
εισάγει στο 
"Πεδίο: Risk 
Factors" από 1-5 
πιθανές μοναδικές  
απαντήσεις από τη 
λίστα επιλογών 
που του 
παρέχεται. ΚΛΙΚ 
στο  ΕΠΟΜΕΝΟ ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ.  

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη-ΦΟΡΜΑ 
"Behaviour".  Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
τότε επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη.  

Behaviour_Tab_S
creen1 

Ο χρήστης 
ζητάει  
βοήθεια για 
το πώς θα 
συμπληρώσει 
την επόμενη 

Ο χρήστης κάνει 
ΚΛΙΚ πάνω 
στοσύμβολο με το   

 . 

Το σύστημα 
αποκρίνεται και του 
εμφανίζει το 
Παράδειγμα (tool tip 
format). 

ΑΔΑ: Ω5Δ9469Β7Θ-ΘΞΘ



 

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr
85   

φόρμα 

Behaviour_Tab_S
creen2 

Ο χρήστης 
παίρνει 
βοήθεια για 
το πώς θα 
συμπληρώσει 
την επόμενη 
φόρμα 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά  σε 
νέα οθόνη-Υπο-φόρμα 
"Description of 
Event". Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη.  

Behaviour_Tab_S
creen3 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει 
μια γενική 
περιγραφή 
της 
συμπεριφορά
ς και 
γνωστοποιεί 
αν την έχει 
αντιμετωπίσ
ει ξανά 

O χρήστης 
υποχρεωτικά 
συμπληρώνει τo 
"Πεδίο: 
"Description of 
Behaviour" και το 
Πεδίο: "Is this a 
known behaviour?" 
με  ΚΛΙΚ  από τη 
λίστα που του 
παρέχεται.  
Τέλος, κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ  ή κλικ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ . 

Αν κλικ  ΕΠΟΜΕΝΟ  
και έχει συμπληρώσει 
τα Υποχρεωτικά 
πεδία/Required 
Fields, τότε 
μεταφορά σε νέα 
οθόνη.  Αν ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ και δεν έχει 
συμπληρώσει τα 
Required Fields, 
τότε το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Δεν έχουν 
συμπληρωθεί τα 
υποχρεωτικά πεδία". 
Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
μεταφορά στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Behaviour_Tab_S
creen4 

Ο χρήστης 
προαιρετικά 
δίνει 
πληροφορίες 
σχετικά με 
τις 
συνέπειες 
της 
συμπεριφορά
ς 

Ο χρήστης απαντά 
προαιρετικά στα 
πεδία:  "Body 
Part involved", 
"Was a physical 
object used?" και 
"Destruction of 
objects", με ΚΛΙΚ 
στις δυνατές 
επιλογές που του 
παρέχονται. 
Τέλος, κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ 
τότε μεταφορά σε 
επόμενη οθόνη. Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
τότε επιστροφή  στην 
προηγούμενη οθόνη . 
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Behaviour_Tab_S
creen5 

Ο χρήστης 
δίνει 
υποχρεωτικά 
πληροφορίες 
σχετικά με 
τη 
συχνότητα, 
την ένταση 
και το αν 
υπήρξε 
τραυματισμό
ς κατά την 
εκδήλωση 
της 
συμπεριφορά
ς. 

Ο χρήστης 
απαντάει  σε 3 
υποχρεωτικές 
ερωτήσεις 
κάνοντας ΚΛΙΚ σε 
μία μοναδική 
επιλογή απο αυτές  
που του 
παρέχονται από το 
σύστημα για κάθε 
πεδίο : 1ο πεδίο 
"Frequency" , 2ο 
πεδίο "Intensity"  
και 3ο πεδίο 
"Injury 
sustained" . Όταν 
ο χρήστης δώσει 
όλες τις 
απαντήσεις, κάνει 
κλικ ΕΠΟΜΕΝΟ ή 
κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

 Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη.  Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Behaviour_Tab_S
creen6 

Ο χρήστης 
δίνει 
υποχρεωτικά 
πληροφορίες 
σχετικά με 
την 
τοποθεσία 
όπου 
εκδηλώθηκε 
η 
συμπεριφορά 
και το αν 
ήταν γνωστή 
στο άτομο 

Ο χρήστης 
υποχρεούται να 
απαντήσει σε 1 
υποχρεωτική 
ερώτηση "Πεδίο: 
Location" 
κάνοντας ΚΛΙΚ στη 
λίστα επιλογών 
που του παρέχεται  
και σε 2 
προαιρετικές 
ερωτήσεις, 
"Πεδίο: Is this a 
preferred 
Location?" και 
"Πεδίο: Is this a 
familiar 
location?" 
κάνοντας ΚΛΙΚ 
στις μοναδικές 
απαντήσεις 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ). Τέλος, 
κάνει κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή κλικ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ . 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ, το 
σύστημα  τον 
μεταφέρει σε νέα 
οθόνη που 
αποτελείται από νέα 
ΥΠΟ-ΦΟΡΜΑ δεδομένων 
με τίτλο 
"Antecedents". Αν 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, 
τον επιστρέφει στην 
προηγούμενη οθόνη . 

Antecedents_Tab
_Screen_1 

Ο χρήστης 
απαντάει 
στο αν 
υπήρξαν 
κάποια 
προγενόμενα
. 

Ο χρήστης 
(προαιρετικά) 
καλείται να 
απαντήσει στο 
"Πεδίο: Specific 
Triggers" με ΚΛΙΚ 
σε 1-3 απαντήσεις 
από το σύνολο 
επιλογών που του 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 
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δίνεται. Είτε 
απαντήσει είτε 
όχι, κάνει ΚΛΙΚ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ . 

Antecedents_Tab
_Screen_2 

Ο χρήστης 
δίνει 
πληροφορίες 
για την 
κατάσταση 
του ατόμου 

Ο χρήστης 
απαντάει 
υποχρεωτικά, στο 
"Πεδίο: State of 
the person", 
επιλέγοντας με 
ΚΛΙΚ 1-4 
μοναδικές 
απαντήσεις από το 
σύνολο των 
επιλογών που του 
δίνεται. Κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Antecedents_Tab
_Screen_3 

Ο χρήστης 
έχει τη 
δυνατότητα 
να πάρει 
βοήθεια αν 
το επιθυμεί 
ώστε να 
απαντήσει 
σχετικά με 
το Φυσικό 
περιβάλλον  

Ο χρήστης  κάνει 
ΚΛΙΚ πάνω 
στοσύμβολο " ?" 
εφόσον το 
επιθυμεί.   Ο 
χρήστης 
υποχρεωτικά 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο Physical 
Environment"κάνον
τας ΚΛΙΚ σε  1-3 
μοναδικές 
απαντήσεις από το 
σύνολο επιλογών 
που του 
παρέχεται. Κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ? Τότε 
εμφανίζεται  
βοηθητικό μήνυμα 
(tool tip format). 
Αν  ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά  σε 
νέα οθόνη 
υποχρεωτικών 
ερωταπαντήσεων. Αν 
ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ,τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Antecedents_Tab
_Screen_4 

Ο χρήστης 
απαντάει 
στο αν η 
συμπεριφορά 
εκδηλώθηκε 
παρουσία 
άλλων 
ατόμων και 
ποιοι ήταν 
αυτοί. 

Ο χρήστης 
απαντάει 
υποχρεωτικά, στο 
"Πεδίο: Number of 
people involved" 
και στο "Πεδίο: 
Who was 
involved?" με ένα 
μοναδικό κλικ σε 
κάθε πεδίο, από 
το σύνολο των 
επιλογών που του 
δίνεται. Κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ  ή 
ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ τότε 
Το σύστημα 
αποκρινεται θετικά 
και μεταφέρει το 
χρήστη σε νέα οθόνη. 
Αν ΚΛΙΚ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
τότε τον επιστρέφει 
στην προηγούμενη 
οθόνη. 
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Antecedents_Tab
_Screen_5 

Ο χρήστης 
έχει τη 
δυνατότητα 
να πάρει 
βοήθεια 
ώστε να 
συμπληρώσει 
τα πεδία 
σχετικά με 
την 
τοποθεσία 
που είχαν 
εκδηλωθεί 
τα 
προγενόμενα 
της 
συμπεριφορά
ς. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο  σύμβολο 

για να πάρει 
βοήθεια. Στη 
συνέχεια,  
υποχρωτικά  
απαντάει στο 
"Πεδίο: Location" 
κάνοντας ΚΛΙΚ σε 
1 μοναδική 
απάντηση απο τη 
λίστα επιλογών 
που του παρέχεται 
και σε 2 
προαιρετικά 
πεδία, "Πεδίο: Is 
this a preferred 
Location?" και 
"Πεδίο: Is this a 
familiar 
location?" 
κάνοντας κλικ σε 
μοναδικές 
απαντήσεις απο 
τις επιλογές που 
του παρέχονται.  
Κάνει κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν  κλικ στο   
τότε εμφανίζεται  
ένα βοηθητικό 
σημείωμα (tool tip 
format). Αν ΚΛΙΚ  
ΕΠΟΜΕΝΟ, τότε 
μεταφορά σε νέα 
οθόνη για την ΥΠΟ-
ΦΟΡΜΑ "Outcome". Αν 
κλικ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
τότε επιστροφή στην  
προηγούμενη οθόνη-
ΥΠΟΦΟΡΜΑ. 

Outcome_Tab_Scr
een_1 

Ο χρήστης 
δίνει 
απαντήσεις 
σχετικά με 
το ποιος 
ήταν ο 
αντίκτυπος 
της 
συμπεριφορά
ς που 
εκδηλώθηκε, 
αν η 
αντιμετώπισ
η της ήταν 
αποτελεσματ
ική και αν 
αποτέλεσε 
μέρος μιας 
σχεδιασμένη
ς 
στρατηγικής
. 

Οχρήστηςαπαντάει 
(προαιρετικά) 
"Πεδίο: What was 
the response to 
the 
behaviour?"μεκλικ
σε 1-3 
πιθανέςαπαντήσεις
, το"Πεδίο: Was 
the response 
effective?" καιτο 
"Πεδίο: Was the 
response part of 
a planned/agreed 
strategy?".Κλικ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή στο 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν κλικ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν κλικ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 
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Outcome_Tab_Scr
een_2 

Ο χρήστης 
απαντά στο 
αν 
αναμείχθηκα
ν άλλα 
άτομα στην 
αντιμετώπισ
η της 
συμπεριφορά
ς. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: Were 
other 
people/services 
involved?" με 
κλικ από 1-2 
πιθανές 
απαντήσεις. Κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ή Κλικ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν κλικ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν κλικ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Outcome_Tab_Scr
een_3 

Ο χρήστης 
απαντά στο 
αν υπήρξε 
κίνδυνος 
για τα 
άτομα που 
ενεπλάκησαν
. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: Risks to 
the person 1-2?"  
και το "Πεδίο: 
Risks to others" 
με κλικ έως 2 
πιθανές 
απαντήσεις. Κλικ   
ΕΠΟΜΕΝΟ ή Κλικ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  ΕΠΟΜΕΝΟ, 
τότε μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Outcome_Tab_Scr
een_4 

Ο χρήστης 
δηλώνει 
τυχόν 
περιορισμού
ς που 
υπήρχαν. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: 
Restrictions" με 
κλικ έως 3 
πιθανές 
απαντήσεις. ΚΛΙΚ  
ΕΠΟΜΕΝΟ ή ΚΛΙΚ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. 

Αν ΚΛΙΚ  
ΕΠΟΜΕΝΟ,τότε 
μεταφορά σε νέα 
οθόνη. Αν ΚΛΙΚ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, τότε 
επιστροφή στην 
προηγούμενη οθόνη. 

Outcome_Tab_Scr
een_5 

Ο χρήστης 
δηλώνει τις 
συνέπειες 
για το 
άτομο που 
εκδήλωσε τη 
συμπεριφορά 
αλλά και 
για τους 
άλλους. 

Ο χρήστης 
συμπληρώνει το 
"Πεδίο: Costs for 
the person" και 
το "Πεδίο: Costs 
for others" με 
κλικ έως  1-2 από 
τις διαθέσιμες 
πιθανές 
απαντήσεις. Κάνει 
κλικ SUBMIT. 

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα"Οι απαντήσεις 
σας αποθηκεύθηκαν 
επιτυχώς" 

Question_Loop_T
ab_Screen1 

Ο χρήστης 
υποβάλει 
τις 
απαντήσεις 
του και 
ερωτάται αν 
ταυτόχρονα 
εκδηλώθηκε 
και άλλη 
συμπεριφορά
. 

Ο χρήστης κάνει 
ΚΛΙΚ ΕΠΟΜΕΝΟ.  

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Εκδηλώθηκε 
ταυτόχρονα με τη 
συμπεριφορά που 
περιγράψατε και άλλη 
συμπεριφορά? " 
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Scenario_YES_Lo
opProcess 

Ο χρήστης 
επιλέγει να 
απαντήσει 
NAI στο 
ερώτημα που 
του τέθηκε. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο ΝΑΙ και 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 

Αφού ΝΑΙ (δηλαδή 
j=1), το σύστημα, 
επιστρέφει το χρήστη 
στο βήμα με Κωδ: 
Behaviour_Tab_Screen
1, για να εισάγει 
νέα συμπεριφορά i 
(όπου i=2) Προσοχή: 
Το σύστημα θα 
επαναλάβει τη 
διαδικασία ξανά εάν 
ο χρήστης δηλώσει 
i=3. 

Scenario_YES_Lo
opSUBMIT 

Ο χρήστης 
υποβάλει 
τις 
απαντήσεις 
του και 
κάνει 
υποβολή.  

ο χρήστης 
επαναλαμβάνει όλα 
τα βήματα από τον 
Κωδ:  
Behaviour_Tab_Scr
een1 έως το 
Outcome_Tab_Scree
n_5 και κάνει 
κλικ στο SUBMIT. 

Το i=3 και τότε το 
σύστημα αποκρίνεται 
με μήνυμα"Οι 
απαντήσεις σας 
αποθηκεύθηκαν 
επιτυχώς" 

Scenario_NO 

Ο χρήστης 
κάνει κλικ 
στο NO και 
καλείται να 
απαντήσει 
αν υπήρξε 
νέα 
περίοδος με 
την ίδια ή 
νέα 
συμπεριφορά 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ  ΌΧΙ στο 
checkbox  

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
Ερώτηση: "Υπήρξε η 
ίδια ή άλλη 
συμπεριφορά σε 
επόμενη περίοδο;" 

Scenario_No_Que
stion 

Ο χρήστης 
κάνει κλικ 
στο 
checkbox 
και 
καλείται να 
απαντήσει 
αν υπήρξε 
νέα 
περίοδος με 
την ίδια ή 
νέα 
συμπεριφορά 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο checkbox 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

Αν ΝΑΙ, τότε το 
σύστημα μεταφέρει το 
χρήστη στην καρτέλα 
επιλογής Period και 
Behaviour. 

Scenario_YES_Ne
wPeriod 

Ο χρήστης 
δηλώνει ότι 
υπήρξε κι 
άλλη 
συμπεριφορά 
σε νέα 
περίοδο. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο Period 2 
(Periodν+1) και 
Behaviour=ν ή 
ν+1. και κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ. 

Το σύστημα μεταφέρει 
το χρήστη στον Κωδ: 
Behaviour_Tab_Screen
1. ΠΡΟΣΟΧΉ: Το 
σύστημα ερωτά το 
χρήστη και όσες 
φορές απαντήσει ΝΑΙ 
έως j=3 και μέχρι 
i=3, επαναλαμβάνει 
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τη διαδικασία. 

Scenario_YES_Ne
wPeriod_SUBMIT 

Ο χρήστης 
εκτελεί τη 
διαδικασία 
και 
υποβάλει τα 
στοιχεία.  

ο χρήστης 
επαναλαμβάνει όλα 
τα βήματα από τον 
Κωδ:  
Behaviour_Tab_Scr
een1 έως το 
SUBMIT 

Τότε το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα"Οι απαντήσεις 
σας υποβλήθηκαν  
επιτυχώς" 

Scenario_NO_New
Period 

Ο χρήστης 
δηλώνει ότι 
υπήρξε κι 
άλλη 
συμπεριφορά 
σε νέα 
περίοδο. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ  ΌΧΙ στο 
checkbox  

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Πατήστε 
SUBMIT για να 
υποβάλετε τα 
δεδομένα σας" 

SUMBIT 

Ο χρήστης 
υποβάλει 
οριστικά 
τις 
απαντήσεις 
του 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο SUBMIT. 

Το σύστημα 
αποκρίνεται με 
μήνυμα "Οι 
απαντήσεις σας 
υποβλήθηκαν 
επιτυχώς" 

LogOut 

Ο χρήστης 
αποσυνδέετα
ι από την 
εφαρμογή. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο LogOut. 

Το σύστημα 
αποσυνδέει το χρήστη 
και εμφανίζει μήνυμα 
"Έχετε αποσυνδεθεί" 

 

1.2.5 Χρήση ως Advanced User για  την Αξιολόγηση  Συστάσεων 
 

Κωδ. Περιγραφή Είσοδος/Input Έξοδος/Output 

 User_App  

Ο χρήστης 
πληκτρολογεί την 
ηλεκτρονική 
διεύθυνση 
πρόσβασης στην 
εφαρμογή (πχ.  
www.pavefs.com ) 
στον φυλλομετρητή 
(browser) που 
επιθυμεί 

Ο φυλλομετρητής 
αποκρίνεται και 
εμφανίζει την Αρχική 
σελίδα της web 
εφαρμογής.  
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Είσοδος χρήστη 
στην ερφαρμογή 
(User Login) 

Ο χρήστης 
συνδέεται 
στο 
σύστημα, 
δίνοντας τα 
στοιχεία 
πρόσβασης 
που 
ζητούνται 

Ο χρήστης δίνει 
όνομα χρήστη 
(username) και 
κωδικό πρόσβασης 
χρήστη 
(password).  

Αν Username & 
Password =true, τότε 
ο χρήστης εισάγεται 
στην εφαρμογή.  Εάν 
false, τότε το 
σύστημα αποκρίνεται 
με μήνυμα "Ελέγξτε 
τα στοιχεία σας και 
προσπαθήστε ξανα΄" 

Function 
Choice 

Ο χρήστης 
επιλέγει να 
χρησιμοποιή
σει την 
εφαρμογή 
για να 
αξιολογήσει 
την 
αποτελεσματ
ικότητα των 
απαντήσεων 
που του 
έδωσε το 
σύστημα σε 
προηγούμενο 
case που 
είδε ή 
καταχώρησε. 

O χρήστης κάνει 
κλικ στην επιλογή 
3-User 
Satisfaction και 
πατάει ΕΠΟΜΕΝΟ 

Το σύστημα 
αποκρίνεται και τον 
μεταφέρει σε 
λειτουργία οθόνης 
User Satisfaction. 

Case_Choice 

Ο χρήστης 
επιλέγει 
ποιο case 
θέλει να 
αξιολογήσει 

Ο χρήστης 
διαλέγει από τον 
πίνακα των cases 
που του παρέχει 
το σύστημα εκείνο 
που θέλει να 
αξιολογήσει και 
κάνει κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ 

Το σύστημα μεταφέρει 
το χρήστη σε νέα 
οθόνη ερωτήσεων. 

Case_Assessmen
t 

Ο χρήστης 
απαντάει 
στις 
ερωτήσεις 
που του 
κάνει το 
σύστημα, 
μέσα από 
τις 
επιλογές 
ΝΑΙ/ΌΧΙ 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ σε checkbox 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) και 
κάνει κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ 

Το σύστημα εμφανίζει 
Ερώτηση: "Θέλετε να 
αξιολογήσετε άλλο 
case;" 

Case_Assessmen
t_Question 

Ο χρήστης 
απαντάει με  
ΝΑΙ/ΌΧΙ 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ σε checkbox 
(ΝΑΙ/ΌΧΙ) και 
κάνει κλικ 
ΕΠΟΜΕΝΟ 

Αν ΝΑΙ, τότε το 
σύστημα τον 
μεταφέρει πάλι στην 
δραστηριότητα με 
Κωδ: Case_Choice. Αν 
ΌΧΙ, τότε του 
εμφανίζει μήνυμα 
"Πατήστε SAVE για να 

ΑΔΑ: Ω5Δ9469Β7Θ-ΘΞΘ



 

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr
93   

αποθηκευθούν οι 
απαντήσεις σας" 

LogOut 

Ο χρήστης 
αποσυνδέετα
ι από την 
εφαρμογή. 

Ο χρήστης κάνει 
κλικ στο LogOut. 

Το σύστημα 
αποσυνδέει το χρήστη 
και εμφανίζει μήνυμα 
"Έχετε αποσυνδεθεί" 
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Λειτουργικότητα υποστηριζόμενων τεχνολογιών 

 

1.1  Λειτουργικότητα VOIP Client 
Η πρόσβαση στη λειτουργικότητα της πλατφόρμας «ΠΑΥΕΥΣ» αναμένεται 

επίσης να πραγματοποιείται και μέσω τηλεφωνικού κέντρου VOIP. Τα 

τηλεφωνικά κέντρα VOIP, παρέχουν την δυνατότητα αυτοματοποιημένης 

επικοινωνίας φωνής και δεδομένων αλλά καθώς και υπηρεσιών 

τηλεφωνητή. Μέσω της παροχής της υπηρεσίας  αυτής αναμένεται η 

υποστήριξη πολύ μεγαλύτερου αριθμού χρηστών στο σύστημα «ΠΑΥΕΥΣ» 

οι οποίοι αναμένεται να κάνουν χρήση πρόσβασης μέσω τηλεφώνων. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, το σύστημα  «ΠΑΥΕΥΣ» θα προσφέρει 

λειτουργικότητα και μέσω φωνητικής πύλης (IVR - Interactive Voice 

Response), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση 

πληροφοριών χρήσιμες προς το κοινό. Οι πληροφορίες που θα 

παρέχονται μέσω αυτής της υπηρεσίας, θα είναι καταχώρηση των 

περιπτώσεων (cases), ερώτημα μέσω αυτών προς το σύστημα καθώς και 

απάντηση σε σχέση με αυτές.  

 

 
 

Τρόποι παροχής υπηρεσίαςVOIP 

 
Εκτός από την κύρια λειτουργικότητα της εφαρμογής VOIP αναμένεται 

το σύστημα «ΠΑΥΕΥΣ» να προσφέρει υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις 

παρακάτω ανάγκες: 

 Μουσική στην Αναμονή (Music on Hold) 

 Ηχογράφηση Κλήσεων 
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 Προηγμένος Τηλεφωνητής (δυνατότητα αποστολής των μηνυμάτων 

του τηλεφωνητή σε ηλεκτρονική διεύθυνση με φωνητικό email) 

 Αναμονή Εισερχομένων Κλήσεων (CallParking) 

 Προώθηση Εισερχομένων Κλήσεων (CallForwarding) 

 ΜεταφοράΚλήσεων (Call Transfer & Blind Transfer) 

 Φραγή Κλήσεων 

 Δρομολόγηση εξερχομένων κλήσεων  

 Παρακολούθηση κλήσεων (CallMonitoring) μέσω εύχρηστης 

δικτυακής επαφής (web interface) 

 Τηλεφωνική Διάσκεψη (Conferencing)  

 Δυνατότητα δημιουργίας εντολών που εκτελούνται σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές (timeconditions και 

timegroups). 

 FaxManager (διαχειριστής Fax) 

 Text-to-speech System (Festival Open Source) 

(σύστημαανάγνωσηςκειμένου) 

 

1.2  Λειτουργικότητα Client Smart TV 
Η πλατφόρμα «ΠΑΥΕΥΣ»αποτελεί μία τεχνολογική λύση η οποία είναι 

σε θέση να υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ κινητών 

συσκευών, σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και του κεντρικού 

συστήματος (backend).  Κατ’ αυτόν τον τρόπο τόσο με βάση την 

τρέχουσα κατάσταση της αγοράς  όσο και τον τρέχοντα τεχνολογικό 

ορίζοντα, το τελικό αποτέλεσμα (προϊόν και υπηρεσίες) θα διατηρεί 

δεσπόζουσα θέση στην περιοχήδιανομής περιεχομένου, λήψης 

αποφάσεων, εξόρυξης δεδομένων και σε όλες τις επιμέρους 

δραστηριότητες  στο σύνολο των υπαρχόντων συσκευών hardware και 

λογισμικού (λειτουργικά συστήματα). 

 

Σταδιακά και με βάση μελέτες αλλά και με βάση τις αγορές 

συσκευών, αποτυπώνεται η τάση, της δημιουργίας μιας νέας αγοράς, 

της αποκαλούμενης αγοράς των έξυπνων τηλεοράσεων (SMART TVs).  Οι 

έξυπνες τηλεοράσεις ουσιαστικά αποτελούν υβριδικές συσκευές 

καλύπτοντας το χώρο μεταξύ των κινητών συσκευών των επιτραπέζιων 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κλασσικών τηλεοράσεων 

(αναλογικών ή ψηφιακών). 

Ουσιαστικά, οι έξυπνες τηλεοράσεις αποτελούν τερματικές συσκευές 

οι οποίες είναι συνεχώς συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και προσφέρουν 

πολλαπλού είδους περιεχόμενο μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών που 

εγκαθίσταται σε αυτές. 

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχουν σήμερα ήδη εφαρμογές για έξυπνες 

τηλεοράσεις οι οποίες προβάλλουν τον καιρό, παιγνίδια, 

κινηματογραφικές ταινίες, εκτελούν διαδικασίες ηλεκτρονικού 

εμπορίου, παρέχουν ομιλίες που γίνονται σε όλο τον κόσμο, 

παρέχουν δυνατότητες διανομής video και audio (streaming) κλπ. 

 

Σε αυτό το σημείο έρχεται να ενταχθεί και η προσφορά 

λειτουργικότητας του «ΠΑΥΕΥΣ» προς όλους τους χρήστες του 

συστήματος, μέσω των εφαρμογών που αναπτύσσονται για έξυπνες 

τηλεοράσεις. 

 

Προκειμένου να βρίσκεται πάντα τεχνολογικά επίκαιρη η τεχνολογική 

λύση ως προς τη λειτουργικότητα σε έξυπνες τηλεοράσεις θα 

υλοποιηθεί, υποστηρίζοντας state - of the - art τεχνολογίες και 

καινοτόμες λύσεις, υποστηρίζοντας τεχνολογίες που θα επιτρέπουν 

την επικοινωνία της κεντρικής πλατφόρμας «ΠΑΥΕΥΣ» (backend)  

εκτός των λοιπών προαναφερθέντων συσκευών και με συσκευές Smart 

TVs. 

 

Για το σκοπό αυτό, εκτός των τελικών εφαρμογών που ανάλογα, 

θεματολογικά,  θα αναπτύσσει εκάστοτε η εταιρεία, απαιτείται η 

ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο θα αποτελεί ένα 

ενδιάμεσο επικοινωνιακό σύστημα μεταξύ των τεχνολογιών των 

διαφόρων εταιρειών που θα καλυφθούν οι συσκευές τους (Sony, 

Samsung & LG) και του κεντρικού συστήματος. 

 

Έχοντας λοιπόν σαν στόχο τις ευρύτερες εφαρμογές, όπου η αγορά 

των Smart TVs είναι ήδη ώριμη, με πωλήσεις τηλεοράσεων μόνον 

αυτού του είδους, δημιουργείται μία νέα δυναμική, τεχνολογικά και 
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οικονομικά προς την οποία η τεχνολογική λύση «ΠΑΥΕΥΣ» προσβλέπει 

προκειμένου να καλυφθούν ευρύτερα ανάγκες αυτισμού.  

Καθώς οι νέες τηλεοράσεις «SmartTV» πλέον έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης στο διαδίκτυο και ενσωματώνουν καταστήματα εφαρμογών που 

αξιοποιούν τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, το backend σύστημα 

θα επιτρέπει την επικοινωνία με SmartTVs, λαμβάνοντας υπόψη: 

 τους ιδιαίτερους περιορισμούς του hardware τόσο από άποψη 

διαδραστικότητας όσο και από άποψη δυνατοτήτων επεξεργασίας, 

διαθέσιμης μνήμης και user interface 

 τις διαθέσιμες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών για Smart TVs 

(HTML5, Javascript, Adobe AIR) 

 την «ομαδοποιημένη» και εμπορικά συμφερότερη ανάπτυξη 

λογισμικού, κατά γενικευμένο τρόπο για όλους τους τύπους 

Smart TVs 

Το σύστημα αυτό επικοινωνίας με το οποίο θα επεκταθεί η 

χρηστικότητα του «ΠΑΥΕΥΣ», ουσιαστικά θα επιτρέπει την πρόσβαση 

από τις Smart TVs σε όλη την λειτουργικότητα θα αναπτυχθεί στα 

πλαίσια του έργου και ονομάζεται πυρήνας συστήματος πλατφόρμας 

«ΠΑΥΕΥΣ» η οποία θα συνεργάζεται με τρίτες πλατφόρμες λογισμικού, 

υποστηρίζοντας πολυγλωσσικότητα. 

Στα πλαίσια του έργου, θα αναπτυχθεί πιλοτικά λογισμικό το οποίο 

θα εκτελείται σε Samsung Smart TVs, προκειμένου να δειχθεί η 

διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας «ΠΑΥΕΥΣ» σε κάθε είδους συσκευή 

hardware / software. 

Η εφαρμογή για τη SmartTV θα είναι μεταφορά της web εφαρμογής 

προσαρμοσμένη κατάλληλα για να τρέχει μέσα από το λειτουργικό 

μιας τηλεόρασης Samsung. 

Οι τηλεοράσεις Samsung περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης 

και τρεξίματος εφαρμογών που μπορούν να τρέξουν στο δικό τους 

λειτουργικό σύστημα που ονομάζεται SmartHUB. Αυτή η δυνατότητα 

παρέχεται μέσω ειδικής σελίδας στην οποία γίνεται αναζήτηση 

ονόματος εφαρμογής μέσω ειδικού πληκτρολογίου που χρησιμοποιεί 

μια virtual απεικόνιση πληκτρολογίου και η πλοήγηση γίνεται με τα 

κουμπιά κατεύθυνσης (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά) και η επιλογή 

με το κουμπί ΟΚ. Για να εγκατασταθεί η εφαρμογή του «ΠΑΥΕΥΣ» θα 

πληκτρολογείται η λέξη PAVEFS και ύστερα πατώντας σε κάποιο από 

τα χρωματιστά κουμπιά του teletext του τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης 
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θα επιλέγεται η εγκατάστασή της. H διεπαφή θα αφορά μόνο τους 

Simple & Advanced Users. 

Μετά την εγκατάσταση  ο χρήστης βλέπει σαν εισαγωγική οθόνη το 

περιεχόμενο του webclient. Για ευκολότερη πλοήγηση μέσα στη 

σελίδα θα προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής των κύριων 4 βασικών 

μενού πλοήγησης, Main, Submit Query, Support Desk, Validation 

είτε με τα χρωματιστά κουμπιά του teletext είτε με απλή πλοήγηση 

με τα πλήκτρα κατεύθυνσης και ΟΚ. 

1.3  Λειτουργικότητα μέσω Προτυπωμένης Φόρμας και FAX 
Το σύστημα «ΠΑΥΕΥΣ» θα υποστηρίζει και   τεχνολογίες με λιγότερες 

απαιτήσεις σε τεχνολογικά προηγμένες συσκευές, όπως αποστολή με 

fax προτυπωμένων φορμών σε συνδυασμό με τεχνικές αναγνώρισης 

χαρακτήρων (OCR). Στα πλαίσια λοιπόν της εξυπηρέτησης αυτού του 

στόχου της πλατφόρμας «ΠΑΥΕΥΣ» και προκειμένου να υποστηριχθεί 

και η δυνατότητα μη ηλεκτρονικής εισαγωγής ερωτημάτων από τους 

τελικούς χρήστες, δηλαδή η εισαγωγή συμπεριφορών ανά χρονική 

περίοδο για την κάλυψη χρηστών που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο σύστημα, θα υλοποιηθεί η παρακάτω δυνατότητα:  

 

Οι χρήστες που δεν έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, θα 

μπορούν να αποστέλλουν τη σχετική πληροφόρηση, μέσω fax. Θα 

σχεδιαστεί ανάλογη φόρμα, στην οποία ο χρήστης θα καταγράφει τις 

απαραίτητες πληροφορίες και θα την αποστέλλει. Αναλυτικά, η 

διαδικασία θα αποτελείται από τρία (3) διακριτά βήματα: 

 Δημιουργία Φόρμας 

 Αποστολή FAX 

 Εξαγωγή Δεδομένων 

 

Η σχεδίαση της φόρμας θα γίνει με γνώμονα την επίτευξη της 

βέλτιστης ευχρηστίας και θα είναι συμβατή με οπτική αναγνώριση 

από την λύση. Θα τηρηθούν κανόνες εντοπισμού και θα εφαρμοστού 

τεχνικές βέλτιστης αναγνώρισης, όπως σημεία ευθυγράμμισης, 

σύμβολα εντοπισμού και οριοθετημένες περιοχές εισαγωγής των 

δεδομένων του χρήστη.  
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Η σχετική φόρμα θα περιέχει όλα τα προς συμπλήρωση πεδία μιας 

συμπεριφοράς και θα είναι διαθέσιμη για «κατέβασμα» (download) 

και από την πλατφόρμα «ΠΑΥΕΥΣ», ώστε να εκτυπωθεί και να 

συμπληρωθεί πολλαπλές φορές ανά συμπεριφορά. 

 Η σύνδεση των χρονικών περιόδων θα γίνεται μέσω πεδίου όπου θα 

συμπληρώνεται ο κωδικός της προηγούμενης συμπεριφοράς. Με αυτόν 

τον τρόπο θα διασφαλίζεται η μοναδικότητα της κάθε φόρμας, ενώ 

παράλληλα θα έχει πολλαπλή χρήση δημιουργώντας ένα δέντρο από 

συμπεριφορές στα πλαίσια των τριών χρονικών περιόδων. Τα πεδία 

της φόρμας για την απλούστευση της συμπλήρωσης θα αποτελούνται 

είτε από checkboxes (OMR) είτε από αριθμητικά πεδία κωδικών 

(ICR).  

 

Στα αριθμητικά πεδία θα συμπληρώνεται ο κωδικός της επιλογής, τον 

οποίο ο χρήστης θα μπορεί να βρει στο σχετικό φυλλάδιο, με τις 

διαθέσιμες επιλογές ανά πεδίο. Για την περεταίρω διευκόλυνση του 

χρήστη θα προβλεφθεί χρωματικός εντοπισμός μεταξύ του πεδίου και 

των αντίστοιχων επιλογών στο συνοδευόμενο φυλλάδιο. 

 

Η αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου/φόρμας θα γίνεται μέσω Fax 

σε συγκεκριμένο αριθμό ο οποίος θα αναγράφεται στη φόρμα. Τα 

πολλαπλά έντυπα/φόρμες, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, θα 

πρέπει να αποστέλλονται συγκεντρωμένα σε μία μετάδοση Fax.  

 

Στη συνέχεια το σύστημα «ΠΑΥΕΥΣ»θα εντοπίζει την φόρμα, θα 

πραγματοποιεί οπτική αναγνώριση αυτής & θα εφαρμόζει το σύνολο 

των κανόνων και τεχνικών μεθόδων έτσι ώστε τα δεδομένα των 

εντύπων/φορμών, να εξάγονται σε συμβατή μορφή για την πλατφόρμα 

«ΠΑΥΕΥΣ», σε συγκεκριμένους πίνακες βάσης δεδομένων.  
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Τεχνικές Απαιτήσεις 

 

1.1  Τεχνικές απαιτήσεις Mobile Client 
Δεδομένου ότι το σύνολο της προβλεπόμενης λειτουργικότητας που θα 

είναι διαθέσιμη από τις κινητές συσκευές (SMARTPHONES και 

TABLETS), ταυτίζεται με τη προβλεπόμενη λειτουργικότητα του WEB 

Client, οι τεχνικές αιτήσεις περιορίζονται στην υποστήριξη των 

δημοφιλέστερων λειτουργικών συστημάτων των κινητών συσκευών.  Πιο 

συγκεκριμένα απαιτείται να υποστηρίζονται συσκευές IOS, Android 

και ΅Windows Phones, ανεξαρτήτου εκδόσεως.  

1.2  Τεχνικές απαιτήσεις VOIP Client 
Το σύστημα«ΠΑΥΕΥΣ» θα υποστηρίζει «έξυπνα» τηλεφωνικά κέντρα 

(call centers) με ειδικά αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά συστήματα 

παροχής υπηρεσιών φωνής (voice applications), όπως για παράδειγμα 

η τεχνολογία VoiceXML. Στόχος της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι 

να φέρει τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης που βασίζεται στον 

Παγκόσμιο Ιστό και τη μεταφορά περιεχομένου σε δια-λειτουργικές 

εφαρμογές που αφορούν απάντηση με φωνή.  

Σκοπός είναι η μονάδα φωνητικής απόκρισης (Voice Response Unit) 

να μεταφέρει πληροφορίες από τους χρήστες  μέσω φωνής ή των 

πλήκτρων του τηλεφώνου βασιζόμενη στο σύστημακαι  να παρέχει 

ευελιξία τόσο στην παραμετροποίηση όσο και σε επεκτάσεις.  

Παράλληλα υποστηρίζει μία μεγάλη ποικιλία από τηλέφωνα IP, 

διεπαφές δημόσιου τηλεφωνικού δικτυού μεταγωγής (PSTN) και 

σύνδεση στο Internet. Εξασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία, 

την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και την ενημέρωση σε πραγματικό 

χρόνο. 

Το "VoIP" είναι τα αρχικά για την τεχνολογία Voice Over Internet 

Protocol, δηλαδή Φωνή Πάνω από Πρωτόκολλο του Διαδικτύου. H 

τεχνολογία VoIPi μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε 

δικτυακή υποδομή που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ΙΡ για να 

μεταφέρουμε φωνή.  

.  
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Εικόνα 1  Αρχιτεκτονική VOIP 

 

PBX είναι τα αρχικά των λέξεων Private Branch Exchange (ιδιωτικό 

κέντρο), δηλαδή ιδιωτικό τηλεφωνικό σύστημα που χρησιμοποιείται 

μέσα σε μια εταιρεία. Οι χρήστες του τηλεφωνικού συστήματος PBX 

τηλεφωνούν εκτός εταιρείας με κοινή χρήση μιας σειράς εξωτερικών 

γραμμών. 

 

Το PBX συνδέει τα εσωτερικά τηλέφωνα μέσα σε μια επιχείρηση 

μεταξύ τους αλλά και με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής 

(public switched telephone network (PSTN)). Μία από τις 

τελευταίες εξελίξειςii των τηλεφωνικών συστημάτων PBX είναι 

το VoIP PBX, επίσης γνωστό ως IP PBX, που χρησιμοποιεί το 

πρωτόκολλο Ίντερνετ για τη μετάδοση κλήσεων. 

 

Το Asterisk είναι ένα ολοκληρωμένο PBX software. Συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα του VoIP και ενός καλού ψηφιακού τηλεφωνικού 

κέντρου. Παρέχει όλα ταχαρακτηρίστηκα που περιμένει ο χρήστης από 

ένα PBX. Το Asterisk παρέχει φωνή μέσα από το IP σε τέσσερα 

πρωτόκολλα, και μπορεί να επικοινωνήσει με σχεδόν όλα τα 

standards based τηλέφωνα. 

 

Μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομος εξυπηρετητής επεξεργασίας 

κλήσεων ή ακόμα και σαν προσθήκη σε κάποιο ήδη εγκατεστημένο 

κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε επίπεδο λογισμικού, 

μεταφέροντας φωνή μέσω IP ή να επικοινωνήσει με TDM (Time 

Division Multiplexing) διεπαφές και να χρησιμοποιήσει το 

τηλεφωνικό δίκτυο. 
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Μέσω του Asterisk μπορεί να επιτευχθεί ποικιλία μεταβάσεων όπως: 

 Κλειστό (εμπορικό) → Ελεύθερο (δωρεάν)  

 Δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος → VoIP συστήματα  

 Φωνή → Φωνή, Βίντεο, Δεδομένα 

 Digital Signal Processing→ Host Media Processing  

 Κεντρική διαχείριση → Peer to Peer 

Παράλληλα παρέχονται γέφυρες επικοινωνίας με όλες τις 

προϋπάρχουσες τεχνολογίες και τα πρότυπά τους. 

 

Εικόνα 2 Αναπαράσταση συστήματος PBX 

Τα συστήματα PBX χρησιμεύουν στη ζεύξη μεταξύ των τερματικών 

(τηλέφωνο, fax, Modem, κ.α.) που είναι συνδεδεμένα με το PBX και 

του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου μεταγωγής (PSTN). Με αυτήν 

τη συνδεσμολογία είναι δυνατόν να μη χρειάζεται κάθε τερματικό 

μια αποκλειστική σύνδεση με το PSTN δίκτυο αλλά αντί αυτού να 

χρησιμοποιείται ένα πλήθος γραμμών ανάλογο με τις απαιτήσεις για 

επικοινωνία με τον έξω κόσμο.  

 

Το Asterisk μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα παραδοσιακό PBX με τις 

ευκολίες που αυτά παρέχουν όπως: ενδοεπικοινωνία (extension-to-

extension), τριμερής επικοινωνία, τηλεδιάσκεψη, φωνητικό 

ταχυδρομείο, αναμονή κλήσεων, προώθηση κλήσεων, καταγραφή αρχείου 

κλήσεων, ηχογράφηση συνομιλιών, κ.α., με τη διαφορά ότι όλα αυτά 

τα κάνει με πλήρη διαφάνεια και κατά βούληση του χρήστη και έτσι 

δεν επηρεάζεται από το πώς επικοινωνούν οι χρήστες, δηλαδή με 

softphones, παραδοσιακά τηλέφωνα ή VoIP handsets και δεν 

περιορίζει την τοπολογία του τηλεφωνικού δικτύου. 
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Asterisk ως σύστημα αμφίδρομης φωνητικής απόκρισης (IVR) 

Το Asterisk παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας συστήματος 

αμφίδρομης φωνητικής απόκρισης. Αυτό σημαίνει ότι ο καλών έχει τη 

δυνατότητα μέσω ενός φωνητικού μενού και με τη χρήση του 

πληκτρολογίου της τηλεφωνικής του συσκευής να αλληλοεπιδράσει με 

το τηλεφωνικό κέντρο και να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες οι 

οποίες βρίσκονται στο σύστημά μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας 

τέτοιας εφαρμογής είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται από πολλές 

τράπεζες, στο οποίο πληκτρολογούμε τον αριθμό της κάρτας μας και 

κάποιο συνθηματικό και αποκτάμε πρόσβαση σε πληροφορίες όπως το 

υπόλοιπο του λογαριασμού μας και τις τελευταίες κινήσεις του 

λογαριασμού. 

 

Εικόνα 3 Λειτουργικότητα Asterisk 

 

Το Asterisk επίσης μπορεί να λειτουργήσει σαν σύστημα ουρών 

αναμονής των κλήσεων και αυτόματης δρομολόγησης στην κατάλληλη 

ουρά. Η λειτουργία αυτή, είναι από τις βασικότερες ενός 

τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει 

σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των γραμμών του. Τα κριτήρια 

δρομολόγησης μπορούν να ποικίλουν, ανάλογα με την ώρα, τη 

διαθεσιμότητα, τα προσόντα, τα επίπεδα προτεραιοτήτων, κ.α 

 

Το Asterisk είναι σύστημα αυτόματης κατανομής κλήσεων (ACD) 
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Εικόνα 4 Σύστημα αυτόματης κατανομής ACD 

 

Το Asterisk μπορεί να λειτουργήσει σαν σύστημα ουρών αναμονής των 

κλήσεων και αυτόματης δρομολόγησης στην κατάλληλη ουρά. Η 

λειτουργία αυτή, είναι από τις βασικότερες ενός τηλεφωνικού 

κέντρου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει σωστή και 

αποτελεσματική διαχείριση των γραμμών του. Τα κριτήρια 

δρομολόγησης μπορούν να ποικίλουν, ανάλογα με την ώρα, τη 

διαθεσιμότητα, τα προσόντα, τα επίπεδα προτεραιοτήτων, κ.α. 

 

Εικόνα 5 Λειτουργία ουράς κατανομής κλήσεων 
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1.3  Τεχνικές Απαιτήσεις Smart TV Client 
Το σύστημα επικοινωνίας μέσω  Smart TVs , με το οποίο θα 

επεκταθεί η χρηστικότητα του «ΠΑΥΕΥΣ», ουσιαστικά θα επιτρέπει 

την πρόσβαση από τις Smart TVs σε όλη την λειτουργικότητα που θα 

αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου και ονομάζεται πυρήνας 

συστήματος πλατφόρμας «ΠΑΥΕΥΣ» η οποία θα συνεργάζεται με τρίτες 

πλατφόρμες λογισμικού, υποστηρίζοντας πολυγλωσσικότητα. 

Το  πιλοτικά λογισμικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου,θα 

εκτελείται σε Samsung Smart TVs, προκειμένου να είναι εφικτή η 

διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας «ΠΑΥΕΥΣ» σε κάθε είδους συσκευή 

hardware / software. 

Μετά την εγκατάσταση  ο χρήστης βλέπει σαν εισαγωγική οθόνη το 

περιεχόμενο του webclient. Για ευκολότερη πλοήγηση μέσα στη 

σελίδα θα προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής των κύριων 4 βασικών 

μενού πλοήγησης, Main, Submit Query, Support Desk, Validation 

είτε με τα χρωματιστά κουμπιά του teletext είτε με απλή πλοήγηση 

με τα πλήκτρα κατεύθυνσης και ΟΚ. 

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα θα  αφορά αποκλειστικά χρήστες των 

κατηγοριών τους Simple & Advanced.Σε κάθε από αυτές σελίδες τα 

use cases θα είναι ακριβώς όπως και αυτά των χρηστών του 

webclient με μόνη διαφορά, οι επιλογές αντί να γίνονται με κλικ 

του ποντικιού θα γίνονται με το τηλεκοντρόλ ως εξής: 

1. Η εστίαση (focus) του χρήστη στο πεδίο που χρειάζεται να 

συμπληρωθεί ή στο μενού πλοήγησης, και η επιλογή στοιχείων 

μενού θα πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων κατεύθυνσης. Σε 

κάθε πάτημα αυτών των πλήκτρων επιλέγονται και κεντράρονται 

τα αντίστοιχα πεδία ή μενού που βρίσκονται στις αντίστοιχες 

θέσεις ανάλογα με την κατεύθυνση που δίνουμε. 

2. Μετά την εστίαση στο πεδίο ενδιαφέροντος με τη χρήση του 

πλήκτρου  ΟΚ θα βλέπει τις αντίστοιχες τιμές προς συμπλήρωση 

που υπάρχουν και στο webclient. Ακολούθως,  η επιλογή θα 

γίνεται μέσω πλοήγησης  και η επιβεβαίωση με τη χρήση του 

πλήκτρου ΟΚ  οδηγώντας στην τελική καταχώρηση. Η  μετάβαση σε 

αντίστοιχη σελίδα μέσω του μενού θα πραγματοποιείται πάλι με 

την πλοήγηση και χρήση του πλήκτρου ΟΚ. 
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 Με δεδομένο ότι οι συσκευές τύπου  SMART  TV παρέχουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης ποντικιού και πληκτρολογίου για 

υπολογιστή, για ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στη διεπαφή του 

χρήστη, αναμένεται η λειτουργικότητα  να είναι όμοια με αυτή 

της χρήσης του webclient από PC. 

 

1.4  Τεχνικές Απαιτήσεις Λειτουργίας Μέσω Προτυπωμένων 
Φορμών 

Το σύστημα «ΠΑΥΕΥΣ» θα υποστηρίζει και   τεχνολογίες με λιγότερες 

απαιτήσεις σε τεχνολογικά προηγμένες συσκευές, όπως αποστολή με 

fax προτυπωμένων φορμών σε συνδυασμό με τεχνικές αναγνώρισης 

χαρακτήρων (OCR). 

 

Οι χρήστες που δεν έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, θα 

μπορούν να αποστέλλουν τη σχετική πληροφόρηση, μέσω fax. Θα 

σχεδιαστεί ανάλογη φόρμα, στην οποία ο χρήστης θα καταγράφει τις 

απαραίτητες πληροφορίες και θα την αποστέλλει. 

Για την υποστήριξη της οπτικής αναγνώρισης θα υλοποιηθεί ειδικό 

πρότυπο (template) της συγκεκριμένης φόρμας. Η λύση θα εντοπίζει 

την φόρμα, θα πραγματοποιεί οπτική αναγνώριση αυτής & θα 

εφαρμόζει το σύνολο των κανόνων και τεχνικών μεθόδων για την 

διόρθωση των δεδομένων. Ο εντοπισμός θα γίνεται βάσει των σημείων 

ευθυγράμμισης και των χαρακτηριστικών της φόρμας, όπως πεδία, 

γραμμές, στατικά κείμενα.  

 

Η αναγνώριση θα γίνεται σε επίπεδο πεδίου και όχι όλης της 

φόρμας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ταχύτητα 

επεξεργασίας. Σε κάθε πεδίο που θα γίνεται αναγνώριση θα παίρνει 

μέρος συγκεκριμένο λεξικό ή σετ από χαρακτήρες τους οποίους 

μπορεί να δεχτεί το πεδίο αυτό. Το αποτέλεσμα της αναγνώρισης 

αυτής θα είναι ένα σύνολο πεδίων με τις τιμές που θα έχουν 

συμπληρωθεί από τον χρήστη σε αυτά, σε μορφή πίνακα (κωδικός-

τιμή) για όλα τα πεδία της φόρμας.  

 

Δεδομένου του τρόπου μετάδοσης (Fax) θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

το ποιοτικό αποτέλεσμα της αναγνώρισης των δεδομένων εξαρτάται 

άμεσα από την ποιότητα της εικόνας που θα ληφθεί. Στη λύση θα 
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έχει ληφθεί υπόψη ένας βαθμός παραμόρφωσης ή/και τονικής έντασης 

της εικόνας που ενδεχομένως να έχει προκληθεί από τις 

διαφορετικές μηχανές αποστολής. Σε περιπτώσεις όπου τα όρια 

παραμόρφωσης της ληφθείσας εικόνας θα ξεπερνούν τους αποδεκτούς 

κανόνες (πλήρης παραμόρφωση, υπερφωτισμός ή υποφωτισμός) θα 

υπάρχει επίπτωση στο αποτέλεσμα της αναγνώρισης.  

 

Τα δεδομένα των εντύπων/φορμών, θα εξάγονται σε συμβατή μορφή για 

την πλατφόρμα «ΠΑΥΕΥΣ», σε συγκεκριμένους πίνακες βάσης 

δεδομένων. Θα περιέχουν όλους τους συμπληρωμένους κωδικούς του 

χρήστη, στο σύνολο των εντύπων που θα έχουν αποσταλεί. Σε όλα τα 

έντυπα/φόρμες, θα αποδίδεται μοναδικός κωδικός. Οι εγγραφές που 

αφορούν τα έντυπα με τις διαφορετικές χρονικές περιόδους θα 

συνδέονται μεταξύ τους με το κλειδί του μοναδικού κωδικού. 

 

Υλοποίηση διεπαφής 

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η «Υλοποίηση διεπαφής»  για το 

ΕΣΥΑ. Η υλοποίηση αφορά στη δημιουργία της διεπαφής χρήστη στην 

πλατφόρμα μέσω μίας ιστοσελίδας, στη δημιουργία ενός μηχανισμού 

διαχείρισης προφίλ που θα επιτρέπει σε ειδικούς, προχωρημένους 

και κοινούς χρήστες να αποκτούν πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα 

της πλατφόρμας του ΕΣΥΑ. 

Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το σύστημα θα 

υποστηρίζει και τη χρήση διαφόρων άλλων σύγχρονων και συνεχώς 

εξελισσόμενων μέσων (βλέπε προηγούμενη ενότητα) όπως smartphones 

με 3 διαφορετικούς τύπους λειτουργικών συστημάτων (Windows Phone 

8, Android, iOS 6) laptops, tablets όπως  i-Pads, smart TVs ή  

αλλιώς Ιnternet Connected Tvs με δυνατότητα  πρόσβασης σε Online 

υπηρεσίες  όπου ο χρήστης θα μπορεί να κατεβάζει και να εγκαθιστά 

την εφαρμογή καθώς και δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες Video On 

Demand (VOD), όπου το βίντεο μεταδίδεται μέσω ενός κεντρικού 

server ή δικτύου για να το παρακολουθήσει στην τηλεόραση του ο 

χρήστης, έξυπνα τηλεφωνικά κέντρα με ειδικά αυτοματοποιημένα 

τηλεφωνικά συστήματα παροχής υπηρεσιών φωνής (voice 

applications), όπως για παράδειγμα η τεχνολογία VoiceXML, αλλά 

και τεχνολογίες με λιγότερες απαιτήσεις σε τεχνολογικά προηγμένες 

συσκευές, όπως αποστολή με fax προτυπωμένων φορμών σε συνδυασμό 
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με τεχνικές αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Τέλος, σχετίζεται με 

την ανάπτυξη μηχανισμών ασφάλειας και εμπιστευτικότητας στην 

πλατφόρμα του συστήματος. 

 

Το κόστος του Πακέτου Εργασίας 1.3.5 για την ανάπτυξη του 

Συστήματος Διεπαφής αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες ανάπτυξης 

λογισμικού και όχι προμήθεια υλικού. Συγκεκριμένα, το λογισμικό 

που θα αναπτυχθεί θα προδιαγράφεται σε εγκατάσταση στις συναφείς 

συσκευές και λογισμικό που θα εξασφαλισθούν από  το Υποέργο 3. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει την μεθοδολογία 

Ανάπτυξης Λογισμικού που θα χρησιμοποιήσει, στην οποία θα 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν, τα 

διαγράμματα των use cases που θα υλοποιηθούν, οι τύποι χρηστών, 

τα επίπεδα ασφάλειας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κάθε άλλη 

πληροφορία για την ακριβέστερη περιγραφή της. Θα πρέπει να ληφθεί 

υπ΄όψιν ο κάτωθι πίνακας με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες 

είναι οι ελάχιστα προτεινόμενες. Ως εκ τούτου, μπορεί να η 

προσφορά να αφορά σε ανώτερες από τις αναγραφόμενες προδιαγραφές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
Windows Phone 8 

Συμβατότητα με λειτουργικό 
Windows Phone 8 

1 

2. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 

Συμβατότητα με λειτουργικό 
android  

1 
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android 

3. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
iOS 6 

Συμβατότητα με λειτουργικό 
iOS 6 

1 

4. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  smart 
TVs 

Συμβατότητα με Samsung 1 

5. Voice Application  
για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
έξυπνων τηλεφωνικών 
κέντρων 

 1 

6. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
προτυπωμένων φορμών 

 1 

7. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
Windows Phone 8 

Συμβατότητα με λειτουργικό 
Windows Phone 8 

1 

8. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
android 

Συμβατότητα με λειτουργικό 
android  

1 
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9. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
iOS 6 

Συμβατότητα με λειτουργικό 
iOS 6 

1 

10. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  smart 
TVs 

Συμβατότητα με Samsung 1 

11. Voice Application  
για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
έξυπνων τηλεφωνικών 
κέντρων 

 1 

12. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
προτυπωμένων φορμών 

 1 

13. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εμπειρογνώμονες μέσω  
κινητών συσκευών με 
Windows Phone 8 

Συμβατότητα με λειτουργικό 
Windows Phone 8 

1 

14. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εμπειρογνώμονες μέσω  
κινητών συσκευών με 
android 

Συμβατότητα με λειτουργικό 
android 

1 
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15. Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εμπειρογνώμονες μέσω  
κινητών συσκευών με 
iOS 6 

Συμβατότητα με λειτουργικό 
iOS 6 

1 

16. O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες εγγύησης και 
συντήρησης. Το λογισμικό που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται 
απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από ένα (1) χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής του έργου 

 

1 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 

σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους 

και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Υποέργου καθώς 

και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών. 

2. Η σύμβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα επί τη βάσει του 

κειμένου του Σχεδίου Σύμβασης που περιέχεται στο Παράρτημα 3 

της παρούσας διακήρυξης. Η Σύμβαση συνίσταται στην 

συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων του Σχεδίου Σύμβασης 

που επισυνάπτεται στην διακήρυξη με το Παράρτημα 3 αυτής και 

της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, βάσει της προσφοράς 

του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό 

και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. Η Σύμβαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 

κείμενο της Σύμβασης του Παραρτήματος 3. 

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα 

παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 
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αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία 

της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η 

απόφαση Κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά 

του Αναδόχου. 

4. Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται 

μετά τη σύναψή της . 

5. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον 

δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, 

παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της 

αρχικής σύμβασης» 

6. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, καλείται έγγραφα να προσέλθει να 

υπογράψει την σύμβαση. Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην 

πρόσκληση αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη 

ενημέρωση.  

7. Το κόστος και η ευθύνη έκδοσης οιωνδήποτε αδειών ή εγκρίσεων 

που αφορούν  στην πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν 

απαιτούνται για την υλοποίηση του υποέργου, βαρύνουν την 

Αναθέτουσα Αρχή, λαμβανομένης υπόψη της απόφασης ένταξης του 

υποέργου και της Προγραμματικής Σύμβασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για το Υποέργο 4 «Προμήθεια Λογισμικού Διεπαφής » 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
Windows Phone 8 

1  

 

2. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
android 

1  

 

3. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
iOS 6 

1  

 

4. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  smart 
TVs 

1  

 

5. 

Voice Application  
για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
έξυπνων τηλεφωνικών 

1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

κέντρων 

6. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για κοινούς 
χρήστες μέσω  
προτυπωμένων φορμών 

1  

 

7. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
Windows Phone 8 

1  

 

8. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
android 

1  

 

9. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
κινητών συσκευών με 
iOS 6 

1  

 

10. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  smart 
TVs 

1  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

11. 

Voice Application  
για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
έξυπνων τηλεφωνικών 
κέντρων 

1  

 

12. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εξουσιοδοτημένους 
χρήστες μέσω  
προτυπωμένων φορμών 

1  

 

13. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εμπειρογνώμονες μέσω  
κινητών συσκευών με 
Windows Phone 8 

1  

 

14. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εμπειρογνώμονες μέσω  
κινητών συσκευών με 
android 

1  

 

15. 

Application  για 
πρόσβαση στις 
υπηρεσίες/εφαρμογές 
του ΕΣΥΑ για 
εμπειρογνώμονες μέσω  
κινητών συσκευών με 
iOS 6 

1  

 

16. 
O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες εγγύησης και 
συντήρησης. Το λογισμικό που προσφέρεται πρέπει να καλύπτεται 
απαραίτητα κατ’ ελάχιστον από ένα (1) χρόνο εγγύησης καλής 
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λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία 

οριστικής παραλαβής του έργου 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

   ΦΠΑ 23%  

  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  
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Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

«Προμήθεια ……………………………….» 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Αριθμός προσφοράς: ………………………………(Συμπληρώνεται από την 
Υπηρεσία) 

Ημερομηνία Υποβολής: ………………………….(Συμπληρώνεται από την 
Υπηρεσία) 

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ………………………………………………………… 

Πλήρης ονομασία: ………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο: …………………  Fax: ………………..    

Email: ……………………..  

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού. 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα 
(νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)  

……………………………………………………………………… 

Φορείς της ένωσης ή της κοινοπραξίας: 

 

 

A/A Ρόλος στην 
Ένωση 

Ονομασία Συντομογραφία 

1 Ανάδοχος 
φορέας 

 

  

2 Φορέας 
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# Υπεργολάβος 

 

  

# …………   

 

Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά 

 

Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιμοποιήστε όσα 
αντίγραφα είναι απαραίτητα. 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο: 
 
 
……………………………….………………………….......................................
......... 
Τηλέφωνο: ………………………… 

Fax:   …………………………………… 

Email:………………………….…………………………………….………………… 

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………….  (κύριος ανάδοχος, 
απλός φορέας ή υπεργολάβος) 

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση 
για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και ότι ο οργανισμός/ 
εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει. 
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου………………………………………………. 

 

Ημερομηνία: …………………………  

 

Υπογραφή: ………………………………………… 

 

Σφραγίδα 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Τίτλος έργου: «Προμήθεια Λογισμικού Διεπαφής » 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Συμβάλλονται:    

Α. Ο ……………………………………………………. ως νόμιμος εκπρόσωπος της του 

Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

(η Αναθέτουσα Αρχή) 

Β. Η …………..  Δ/νση  …………., ………., ………., ΑΦΜ …………,  ΔΟΥ ……….     

(ο Ανάδοχος) 

Γ. Επιστημονικός Υπεύθυνος (καθ. Βουτσινάς Βασίλειος) στα 

πλαίσια του Έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με 

Αυτισμό βασιζόμενο σε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα 

(ΠΑΥΕΥΣ)» 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο 

Σύμφωνα με: 

1) την υπ’ αριθμόν ……. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής 

Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών 

2)  την από …-…-……  προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων 

……. και 

3) την από ….. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ 

ο Α. εκ των συμβαλλόμενων  ο οποίος στο εξής θα καλείται 

Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο Β. εκ των συμβαλλόμενων  ο 

οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την  

α. Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων και 
υπηρεσιών παραμετροποίησης 

β. Συντήρηση Λογισμικού Εφαρμογών κατά τη διάρκεια της 
χρονικής ισχύος της δωρεάν εγγύησης.  
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    το οποίο στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του 
έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό 
βασιζόμενο σε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα (ΠΑΥΕΥΣ)» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γ. συμβαλλόμενο 
καθ. κ. Βασίλειο Βουτσινά. Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά 
στη Σύμβαση.  

Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, η οργανωτική δομή 
του Αναδόχου, οι συμμετέχοντες εκ μέρους των συμβαλλομένων και 
οι ρόλοι και οι αρμοδιότητές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του Έργου. 
……………………………………. 

ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα 

Το Συμβατικό Τίμημα του Έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ 

…………….και επιπλέον ΦΠΑ  ΕΥΡΩ ………………  

ΑΡΘΡΟ 3  

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: 

α) 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.  

γ) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών 

και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 

ε) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για 

την υλοποίηση του Έργου 
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στ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και 

οδηγιών 

ΑΡΘΡΟ 4. Πληρωμή 

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις 
χρηματοροές από το φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό 
υπόλοιπο του έργου και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο: 
 
Το συνολικό συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί μετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, 
συμπεριλαμβανομένης και της ταχύρυθμης εκπαίδευσης του 
προσωπικού του εργαστηρίου στη χρήση του οργάνου. 
 
 
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.  
 
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί μετά τη διενέργεια της 
παραλαβής του λογισμικού διεπαφής  ή και αργότερα εντός της 
περιόδου εγγύησης, ότι υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο 
ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά 
τμήματα του λογισμικού διεπαφής , όπως ακριβώς θα του ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. Διάρκεια έργου- Καθυστερήσεις – Τροποποιήσεις  

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι μέγιστο εκατόν 
πενήντα  (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. 

 

Αρθρο 5α  Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΠΠΕ, 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 <πλήθος 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. 

 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 
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πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε 
περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, εντός 15 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.  

 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.  

 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν 
συνεπάγονται κυρώσεις και το συμβατικό τίμημα όπως έχει 
οριστεί ανωτέρω δεν αλλάζει. 

 

Άρθρο 5β : Καθυστερήσεις εκτέλεσης 

 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου 
εντός της προθεσμίας ή των προθεσμιών που ορίζονται στη 
Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και 
ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, 
πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης μεταξύ της 
ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η 
μετάθεσή της ή η παράτασή της και της ημερομηνίας κατά την 
οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, κατά ποσοστό 2 
τοις χιλίοις επί της συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου 
στο οποίο αφορά και του μέρους του Έργου το οποίο 
επηρεάζεται χρονικά από την καθυστέρηση.  

 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά 
υπολογιζόμενη Συμβατική Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% 
της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού 
ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
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Άρθρο 5γ : Τροποποιήσεις  

 Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται 
μετά τη σύναψή της . 

 Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον 
δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, 
παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 
συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της 
αρχικής σύμβασης» 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Παραλαβή – Οριστική Παραλαβή 

 Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Η Οριστική 
Παραλαβή του λογισμικού διεπαφής από την ΕΠΠΕ θα 
περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου 
υλικού και έκδοση σχετικού Πρακτικού, ενώ θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
παράδοσης του λογισμικού διεπαφής . Σε περίπτωση ζημίας 
μέρους του  λογισμικού διεπαφής κατά τη μεταφορά, ο 
προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα βλαβέντα μέρη. 

 Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του 
υπό προμήθεια είδους για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από 
την οριστική παραλαβή του λογισμικού διεπαφής .  

 Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής 
παράδοσης του λογισμικού διεπαφής  

 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 6α  Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

 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 στα 
Παραρτήματα της Σύμβασης. 

 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή 
προβλέπεται στα Παραρτήματα της Σύμβασης, 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 
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Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με 
την περίπτωση 

 

 

Άρθρο 6γ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την τήρηση της παρούσας σύμβασης και την προσήκουσα 
εκτέλεση των όρων της παροχής «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΈΝΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΑΥΕΥΣ.» ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης με  αρ. ________, της Τραπέζης ___________, 
ποσού συνολικά ______________________ευρώ (________€), η 
οποία καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του 
έργου (χωρίς το ΦΠΑ) και έχει απεριόριστη ισχύ. Αυτή θα 
αποδοθεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και εφόσον δεν 
έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα παραπάνω. Ρητά συνομολογείται ότι ο Εργοδότης 
έχει δικαίωμα να αξιώσει από την εγγυήτρια Τράπεζα την 
καταβολή του ποσού της εγγυητικής επιστολής χωρίς σύμπραξη 
του Αναδόχου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση του 
τελευταίου για το βάσιμο της αξίωσης του Εργοδότη. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης του 
έργου, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. Στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και 
το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου, σύμφωνα με 
το άρθρο 7. 

Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Πατρών σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου ως 
εκπτώτου να αξιώσει και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή 
αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελητί στον Ανάδοχο και το 
αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Εκκίνησης, τους συμμετέχοντες 
στην ΟΔΕ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για 
τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας 
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υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 Η ΟΔΕ 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, χωρίς να 
απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

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. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο 
πρόσβαση, σε όλους τους χώρους που θα εγκατασταθεί λογισμικό 
εφαρμογών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση 
που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της 
Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για 
την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των 
Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το 
Έργο. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο 
πρόσβαση, σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές της, εφ’ όσον αυτές 
έχουν συνάφεια με το Έργο. 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

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. 

 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Α. Γενικές υποχρεώσεις 
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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 

Β. Παράδοση Συστήματος 

 Η παράδοση του λογισμικού διεπαφής θα γίνει στους χώρους του 
Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & 
Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας, Ρίο Πατρών 26504. 

 

Γ. Αποζημιώση 

 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.  

 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε 
ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα 
του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 
την υλοποίηση του Έργου.  

 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. 

Δ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την ΕΠΠΕ 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 Προκήρυξη και στην προσφορά που 
κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

 Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον <12> μηνών από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του λογισμικού διεπαφής κάθε 
είδους και του λογισμικού κάθε είδους που περιλαμβάνονται 
στο αντικείμενο του Έργου, που καλείται «Περίοδος Εγγύησης», 
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ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.  
Ο εξοπλισμός και το λογισμικό νοούνται σε καθεστώς εγγύησης 
υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής 
τους. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της 
οριστικής τους παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην Περίοδο 
Εγγύησης.  

 Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα 
λειτουργία του λογισμικού διεπαφής και του λογισμικού κατά 
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του 
έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται 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 
λογισμικού διεπαφής 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. 

 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. 

ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
θα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007, 
αναλογικά εφαρμοζόμενο, εκτός και αν από κοινού αποφασισθεί 
η παράταση της προθεσμίας παράδοσης του έργου, εγγράφως 
αποδεικνυόμενη. 

 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που επικαλείται αδυναμία τήρησης των 
συμφωνημένων προθεσμιών εκτέλεσης του έργου λόγω ανωτέρας 
βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στον Εργοδότη τα γεγονότα, τα 
οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε είκοσι (20) το 
αργότερο ημέρες, αφ’ ότου θα συμβούν αυτά. Μόνο η έγγραφή 
αναγνώριση από τον Εργοδότη της ανωτέρας βίας, που 
επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της 
εκπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου. Ο Εργοδότης όμως δικαιούται 
στην περίπτωση αυτή, κατά τα περιστάσεις να καταγγείλει με 
μονομερή δήλωσή του και χωρίς καμία σε βάρος του ζημία την 
παρούσα σύμβαση. 
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Αρθρο 9. Εμπιστευτικότητα 

 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. 

 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. 

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η τυχόν  Επιτροπή 
Ελέγχου και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την 
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 10 : Υποκατάσταση αναδόχου 

 Η υποκατάσταση του αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης 
προμήθειας απαγορεύεται.   

 

Αρθρο 11. Υπεργολαβία 

 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει 
τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για 
το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 

 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των 
υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 
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ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

 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 ενημερώνει 
προηγουμένως την 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.  

 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 χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από 
κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

Αρθρο 12: Αθέτηση και καταγγελία της Σύμβασης  

Α. Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΠΠΕ, δικαιούται 
να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται 
στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές 
Εντολές  

γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες 
υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  

δ) 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. 

ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του 

ΑΔΑ: Ω5Δ9469Β7Θ-ΘΞΘ



 

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr

Με τη
συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης

www.espa.gr www.epanad.gov.gr www.ygeia-pronoia.gr
132   

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την χρονική 
στιγμή  που αυτή κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 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) 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. 

 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της 
Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής: 

α) 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. 

β) 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. 

γ) 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. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων  

 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα 
παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και 
αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει 
ακόμα πληρώσει.   

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον 
Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του 
ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην 
αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 
προοριζόμενο σκοπό . 
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Β, Καταγγελία εκ μέρους του Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού 
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, 
εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου 
στη Σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποζημιώνει τον προμηθευτή για το μέχρι στιγμής παρασχεθέν 
έργο.  

ΑΡΘΡΟ 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία  

 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά 
Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο 
δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

 Δεν αποκλείεται όμως, 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 παραπάνω Παράγραφο. 

 

Άρθρο 14  

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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.  

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) 
που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια έργα 
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. 

  ΌΌλλοο  ττοο  έγγραφο 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 
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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. 

  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και 
μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές ή 
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. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της 
Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με 
δικαιώματα επί του λογισμικού, 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.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του N.2121/1993 περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας 

σύμβασης αποτελούν οι όροι της από …….. προσφοράς του Αναδόχου 

και την από……. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις τριπλούν και αφού διαβάστηκε 

και βεβαιώθηκε και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε 

τρία νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα.  
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                         Πάτρα  …./…./2014 

                          ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                              
(υπογραφή και σφραγίδα) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΚΔΟΤΗΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) 

ΠΡΟΣ 
............ ΗΜ/ΝΙΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ......... 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε 
ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας 
εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 
........................(πλήρη επωνυμία & διεύθυνση 
προμηθευτή) για ποσό ευρώ  .......  Στο ως άνω ποσό 
περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της 
................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία 
διενέργειας) με αριθμό διακήρυξης ............ για την 
υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή 
αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του 
ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 
ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε 
άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που 
τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και 
αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η 
............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή 
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας 
και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 
ζητήσετε με απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

4. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία 
εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της .............. 
ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη 
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ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα 
την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση 
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει 
σε πλήρη ισχύ για τριάντα (30) ημέρες πλέον του χρόνου 
ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι τις……………. 

7. Η Τράπεζά μας (εκδότης της εγγύησης) πρόκειται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο 
της αρμόδιας υπηρεσίας σας που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

8. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της 
Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που 
έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

9. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την προμήθεια υλικών που 
αναλυτικά περιγράφονται στην προσφορά της εταιρείας………….. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 -  Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................
................ 

 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς: το Πανεπιστήμιο Πατρών – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... 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 ……………. Διακήρυξη  

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 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης : 

 ………………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης :  

………………………………………………………………………………………… 

Προς το Πανεπιστήμιο Πατρών – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας  

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την 
παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από 
το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας 
………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός ………………………… (ή 
σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) 
……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), μέχρι το ποσόν 
των ΕΥΡΩ ……………………………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο 
υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του 
κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από την σύμβαση για 
το έργο ………………………………………………………………………………………………… 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον 
οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με 
βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή 
σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, 
σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε 
βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών 
που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

                                    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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