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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 
 

Θέμα:  Διευκρινίσεις σε ερωτήσεις οικονομικών φορέων 

 

 

Σε απάντηση ερωτημάτων οικονομικών φορέων σχετικά με όρους της Διακήρυξης 

4/2019  υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης & τιμολόγησης 

πελατών της ΕΥΑΘ ΑΕ  παρατίθενται οι παρακάτω διευκρινίσεις, όπως αυτές 

αποτυπώθηκαν σε σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Ομάδας Εργου και εγκρίθηκαν με την αρ. 

289/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ :  

 

A.Απαντήσεις σε ερωτήματα εταιρειών: 
 
1. Είναι αποδεκτό μέρος της προσφερόμενης λύσης στο υπολογιστικό νέφος (Cloud) με 

εμπορικό μοντέλο ετήσιας συνδρομής (SaaS); 

ΑΠ. Είναι αποδεκτό στην προσφερόμενη λύση να περιλαμβάνεται υπολογιστικό νέφος 
(Cloud) με εμπορικό μοντέλο ετήσιας συνδρομής (SaaS). Στην περίπτωση αυτή θα 
περιλαμβάνεται στην προσφορά το κόστος που θα βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ για το σύνολο 
της υπηρεσίας για το χρονικά διάστημα της σύμβασης.  
 

2. Το σύνολο των βεβαιώσεων που θα καταθέσει η κατασκευάστρια εταιρεία ώστε να 

συμπεριληφθούν στην προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να είναι σε μορφή 

Υπεύθυνης Δήλωσης ή μπορεί να ακολουθηθεί το μορφώτυπο εγγράφου που 

ακολουθεί η κάθε εταιρεία για την έκδοση των σχετικών εγγράφων; Επιπρόσθετα, Θα 

πρέπει το σύνολο των εγγράφων να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα; 

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι όπου η Διακήρυξη απαιτεί την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 
νοείται η ΥΔ του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, συνεπώς πρέπει να ακολουθείται η 
συγκεκριμένη μορφή. Όπου η διακήρυξη απαιτεί την υποβολή εγγράφου χωρίς να 
γίνεται μνεία σε ΥΔ, η μορφοποίηση του εγγράφου είναι αδιάφορη, δηλαδή μπορεί να 
ακολουθηθεί ο τύπος του εγγράφου που επιθυμεί κάθε οικονομικός φορέας.  
Επιπρόσθετα, όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (ΥΔ) που ζητούνται στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τον οικονομικό φορέα.  
 

3. Στην παράγραφο «1.2. Βασικές Δραστηριότητες» ΕΥΑΘ και ειδικότερα στην παράγραφο 

«Οικονομική Εκμετάλλευση Δικτύων» αναφέρετε ότι οι παροχές νερού σήμερα 
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ανέρχονται σε περίπου 500.000 περίπου και αντιστοιχίζονται σε περίπου 1.100.000 

περίπου άτομα. Το 99% των καταναλωτών είναι οικιακοί χρήστες, οι οποίοι 

καταναλώνουν τα 2/3 της τιμολογούμενης ποσότητας νερού, ενώ στο 1% ανέρχονται οι 

μεγάλοι καταναλωτές. 

 'Οπως διευκρινιστεί εάν το πλήθος των ενεργών συμβολαίων της ΕΥΑΘ είναι σε 

αναλογία 1.1 με τις παροχές νερού. 

 Ποια είναι η εμπλοκή της ΕΥΑΘ Παγίων στο συγκεκριμένο έργο; 

 Στους βιομηχανικούς πελάτες υπάρχουν παραπάνω από μια παροχή νερού που έχουν 

συνδεθεί με μια σύμβαση; Εάν ναι, ποιός είναι ο αριθμός αυτών; 

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι: 

 το πλήθος των ενεργών συμβολαίων της ΕΥΑΘ είναι σε αναλογία 1:1 με τις παροχές 

νερού, 

 δεν υπάρχει εμπλοκή της ΕΥΑΘ Παγίων στο συγκεκριμένο έργο, 

 στους βιομηχανικούς πελάτες υπάρχουν περιπτώσεις με παραπάνω από μια παροχές 

νερού. Ο αριθμός τους όμως είναι περιορισμένος.    

 
4. Κατανοούμε η προμήθεια hαrdwαre λύσης Cαll Center δεν αποτελεί μέρος του 

διαγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ποιες είναι οι τεχνολογίες Call Center που θα 

χρησιμοποιηθούν; 

ΑΠ. Οι τεχνολογίες call center που θα χρησιμοποιηθούν θα αξιολογηθούν σε επόμενη 
φάση, μετά την υλοποίηση του έργου.  
 

5. Στην παράγραφο 2.3 της διακήρυξης αναφέρετε ότι στο πλαίσιο της εν λόγω 

υλοποίησης, το νέο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα εγκαταστήσει ο υποψήφιος 

ανάδοχος και θα πρέπει να αντικαταστήσει το Εμπορικό ΕRΡ, το αντίστοιχο σύστημα 

πληροφόρησης ΒS καθώς και το Σύστημα Λήψης Μετρήσεων (ΤΡΙΤΩΝ), θα πρέπει να 

διασυνδέεται κατ' ελάχιστο με τις κάτωθι υφιστάμενες εφαρμογές της ΕΥΑΘ: 

 SΑΡ ΕRΡ (Διαχείριση εταιρικών πόρων) 

 GIS (Απεικόνιση δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης) 

 ΕDΜS (Διαχείριση εγγράφων), καθώς και 

 Φορητούς καταμετρητές λήψης μέτρησης 

Όπως διευκρινιστεί εάν το σύνολο των συστημάτων που θα διασυνδεθούν με το νέο 
πληροφοριακό σύστημα είναι μόνο το SΑΡ ΕRΡ, GΙS, ΕDΜS & Φορητοί καταμετρητές. 
ΑΠ. Η επιθυμητή διασύνδεση των συστημάτων περιγράφεται στην ενότητα 3.5. (σελ 86 
της διακήρυξης).  
 

6. Στην παράγραφο 4.2.1 Μηχανογραφικό Κέντρο αναφέρετε ότι το λειτουργικό σύστημα 

των κεντρικών εξυπηρετητών πρέπει να είναι Microsoft. 

Παρακαλώ όπως αφαιρεθεί αυτή η απαίτηση ώστε: 

 να μην φωτογραφίζει συγκεκριμένο προμηθευτή για το λειτουργικό σύστημα των 

κεντρικών εξυπηρετητών 
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 να επιτρέπει σε κατασκευαστές λογισμικού να τοποθετήσουν τις πλέον 

επικαιροποιημένες εκδόσεις του λογισμικού τους οι οποίες απαιτούν λειτουργικό 

σύστημα Linux για τους κεντρικούς εξυπηρετητές.  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι, το λειτουργικό σύστημα των κεντρικών εξυπηρετητών 
απαιτείται να είναι Microsoft ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο 
λειτουργικό σύστημα με ανάλογες εγκαταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο όπως π.χ. 
Linux. 
 

7. Στην παράγραφο 2.4 Αντικείμενο το έργου, αναφέρετε ότι:  

Στην Ενότητα 4.2 δηλώνονται τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων υποδομών 
συγκεκριμένα για το σύστημα SAP ERP. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει/ 
διερευνήσει και περιγράψει στην προσφορά του, τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της 
υφιστάμενης υποδομής για την εγκατάσταση του προσφερόμενου ΠΣ απευθείας ή με 
τη σχετική επέκτασή της. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση του δεν αξιοποιεί 
την υφιστάμενη υποδομή θα πρέπει να δηλωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος 
θα δηλώσει κατά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες κατάλληλης υποδομής για την 
εγκατάσταση του προσφερόμενου ΠΣ (αναλυτικές ανάγκες υποδομών και αντίστοιχο 
κόστος θα καταγραφούν στη Φάση Β «Μελέτη Εφαρμογής Ολοκληρωμένης Λύσης»).  
Επομένως βάσει αυτής της δήλωσης όπως διευκρινίσετε εάν o κάθε ενδιαφερόμενος 
φορέας μπορεί να περιγράψει ελεύθερα τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές της  
προσφερόμενης λύσης του (όπως για παράδειγμα linux λειτουργικό σύστημα 
εξυπηρετητών που θα φιλοξενηθεί η ΒΔ) χωρίς να διατρέχει κίνδυνο αποκλεισμού.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται σε συνέχεια απάντησης στην ερώτηση 6 ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος 
φορέας μπορεί να περιγράψει ελεύθερα τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές της  
προσφερόμενης λύσης του (όπως για παράδειγμα linux λειτουργικό σύστημα 
εξυπηρετητών που θα φιλοξενηθεί η ΒΔ) χωρίς να διατρέχει κίνδυνο αποκλεισμού 
αρκεί α.) να διερευνήσει και παρουσιάσει την δυνατότητα αξιοποίησης/εκμετάλλευσης 
(σε υψηλό επίπεδο) των υφιστάμενων υποδομών ειδικότερα όσον αφορά στο 
υφιστάμενο σύστημα SAP/ERP, όπως περιγράφεται στην παράγραφα 4.2., και β.) να 
καλύπτεται το σύνολο των απαιτήσεων όπως αυτές προκύπτουν από τους πίνακες 
συμμόρφωσης.  
 

8.  Στην παράγραφο 2.4 Αντικείμενο του Έργου, αναφέρετε ότι:  

Να υπάρχει δημοσιευμένο πλάνο υποστήριξης νέων εκδόσεων (από τον κατασκευαστή 
του προτεινόμενου συστήματος) τουλάχιστον για τα επόμενα τρία (3) έτη (ανάπτυξη 
του συστήματος) και για τουλάχιστον 10 χρόνια για την υποστήριξη του συστήματος 
(από τον κατασκευαστή του προτεινόμενου συστήματος) από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
Παρακαλώ όπως αναδιατυπωθεί η συγκεκριμένη απαίτηση «για τουλάχιστον 10 χρόνια 
υποστήριξης του συστήματος» ώστε ο κάθε κατασκευαστής λογισμικού να αναφέρει το 
προτεινόμενο πλάνο συντήρησης του συστήματος του, το οποίο μπορεί να διαφέρει σε 
λογική απο την αναφερόμενη προδιαγραφή.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση του δημοσιευμένου πλάνου υποστήριξης νέων 
εκδόσεων από τον κατασκευαστή του προτεινόμενου συστήματος αφορά σε 3 έτη. 
Επίσης, η απαίτηση για τουλάχιστον 10 χρόνια για την υποστήριξη του συστήματος 
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κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και θα πρέπει να καλύπτεται με 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή. 
 

9. Στην παράγραφο 2.4 Αντικείμενο του Έργου, αναφέρετε ότι:  

Να υπάρχει η μέριμνα για δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία των βάσεων δεδομένων 
καθώς και των λειτουργιών του ΠΣ από τους χρήστες με αυστηρά προκαθορισμένα 
κριτήρια βάσει του δικαιώματος χρήσης τους με δυνατότητα μεταβολής αυτών, 
ανάλογα με τις ανάγκες τη δεδομένη χρονική στιγμή.  
Στην παράγραφο 4.3 Αρχιτεκτονική Συστήματος, αναφέρετε ότι:  
Στους σταθμούς εξυπηρέτησης δεδομένων θα αποθηκεύονται τα δεδομένα ώστε να 
είναι προσιτά στο σύνολο των χρηστών (database layer) και στους σταθμούς 
εξυπηρέτησης εφαρμογών θα φιλοξενείται η εφαρμογή (application layer). 
Η πρόσβαση στα αρχεία της βάσης για το προϊόν που προσφέρουμε ως 
κατασκευαστής, γίνεται απο το application layer και όχι απο το database layer.  
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί εάν είστε σύμφωνοι με αυτό.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση στα αρχεία της βάσης για το προϊόν που 
προσφέρεται, δύναται να γίνεται και από το application layer. 
 

10. Θεωρούμε ότι το χρονικό περιθώριο κατάθεσης του διαγωνισμού είναι πολύ μικρό 

ώστε να καλυφθούν εγκαίρως το σύνολο των απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας των υποψηφίων Αναδόχων καθώς και της προσκόμισης όλων των 

απαραίτητων αποδείξεων για αυτά ενώ παράλληλα να δομηθεί άρτια η τεχνική 

προσφορά που θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της ΕΥΑΘ. Επομένως θα 

θέλαμε να ζητήσουμε παράταση της ημερομηνίας υποβολής τουλάχιστον μέχρι 2/8, 

ώρα 23:30 έτσι ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες εμπρόθεσμα 

και βάσει των απαιτήσεων του διαγωνισμού.  

ΑΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τα σχετικά αιτήματα και άλλων 
εταιρειών, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση έως τις 23/8/2019 και ώρα 09.00. 

 
11. Στην παράγραφο 2.6 Ειδικοί όροι Σύμβασης, αναφέρετε ότι:  

Η αντίστοιχη απαίτηση ισχύει και για ένα έργο υλοποίησης του προσφερόμενου από 
τον Υποψήφιο Ανάδοχο πληροφοριακού συστήματος, ανεξάρτητα από τον υλοποιητή 
του εν λόγω συστήματος.  
Να διευκρινιστεί εάν η παραπάνω απαίτηση για το προσφερόμενο ΠΣ αφορά το 
πλήρες εύρος υλοποίησης συστήματος τιμολόγησης και εξυπηρέτησης πελατών καθώς 
και αντίστοιχης πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και συστήματος CRM στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε οργανισμό διαχείρισης δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, 
ηλεκτρισμού, αερίου και τηλεπικοινωνιών) με πελατειακή βάση τουλάχιστον το 50% 
της αντίστοιχης της ΕΥΑΘ, η οποία ανέρχεται σε 500.000 συνδέσεις περίπου, (δηλαδή 
250.000 συνδέσεις) ή μέρος αυτού.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαίτηση αφορά το πλήρες εύρος υλοποίησης 
συστήματος τιμολόγησης και εξυπηρέτησης πελατών καθώς και αντίστοιχης 
πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και συστήματος CRM στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό σε οργανισμό διαχείρισης δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, 
αερίου και τηλεπικοινωνιών) με πελατειακή βάση τουλάχιστον το 50% της αντίστοιχης 
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της ΕΥΑΘ, η οποία ανέρχεται σε 500.000 συνδέσεις περίπου, (δηλαδή 250.000 
συνδέσεις). 
 

12. Ποιο είναι το πλήθος των ατόμων που θα εκτελούν τις φορητές καταμετρήσεις; Αυτά 

τα άτομα θα εκτελούν μόνο καταχώρηση καταμέτρησης ή όλοι ή μέρος αυτών των 

χρηστών θα έχουν πρόσβαση και σε άλλες λειτουργικότητες του νέου πληροφοριακού 

συστήματος;  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι το πλήθος των ατόμων που θα εκτελούν τις φορητές 
καταμετρήσεις είναι περί τους 30. Κύρια δραστηριότητά τους είναι η καταχώρηση 
ενδείξεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα δύναται να έχουν πρόσβαση και σε 
λοιπές λειτουργικότητες.  
 

13. Η αποστολή λογαριασμών θα γίνεται με εκτύπωση και φυσική αποστολή ή ηλεκτρονικά 

μέσω email;  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι αποστολή λογαριασμών θα δύναται να γίνεται α.) με εκτύπωση 
και φυσική αποστολή ή/και β.) ηλεκτρονικά μέσω email;  
 

14. Περιγράψτε κάποια παραδείγματα λειτουργίας πρωτοκόλλου που θα ενσωματωθούν 

στο νέο σύστημα όπως αναφέρεται στην παράγραφο «2.4 Αντικείμενο του Έργου».  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι ενδεικτικά παραδείγματα λειτουργίας πρωτοκόλλου που θα 
ενσωματωθούν στο νέο σύστημα είναι:  

 Καταγραφή και πρωτοκόλληση ερωτημάτων/ παραπόνων και συσχετισμός με πελάτη 

 Διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου 

 
15. Στην παράγραφο 3.1. Βασικές/ Γενικές Λειτουργικές Απαιτήσεις αναφέρετε δυνατότητα 

διασύνδεσης με συστήματα IVR με στόχο τη λήψη ενδείξεων και καταχώρησή τους 

βάσει πληροφορίας πελάτη.  

Όπως διευκρινιστούν οι εκδόσεις lVR που χρησιμοποιούνται. 
ΑΠ. Οι τεχνολογίες/εκδόσεις IVR που θα χρησιμοποιηθούν θα αξιολογηθούν σε 
επόμενη φάση, μετά την υλοποίηση του έργου.  
 

16. Στην παράγραφο 3.1. Βασικές/ Γενικές Λειτουργικές Απαιτήσεις αναφέρετε ότι σήμερα 

η ΕΥΑΘ διαθέτει φορητές συσκευές για τη διαχείριση των διαδρομών καταμέτρησης 

και τη λήψη των στοιχείων καταμέτρησης και αποστολής τους στο σύστημα 

τιμολόγησης. Στο πλαίσιο του έργου, είναι επιθυμητή η χρησιμοποίηση των φορητών 

αυτών συσκευών, εφόσον αυτές είναι συμβατές με το νέο σύστημα.  

Όπως διευκρινιστεί το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση του λειτουργικού 
συστήματος αυτών των φορητών καταμετρητών ώστε να ελεγχθεί η συμβατότητα με το 
προσφερόμενο σύστημα. Επιπρόσθετα, όπως αναφερθεί πως θα επηρεάσει στην 
αξιολόγηση η διατήρηση των φορητών καταμετρητών σε σχέση με την πλήρη 
αντικατάσταση τους.  
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ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι οι υφιστάμενες φορητές συσκευές για τη διαχείριση των 
διαδρομών καταμέτρησης και τη λήψη των στοιχείων καταμέτρησης και αποστολής 
τους στο σύστημα τιμολόγησης  έχουν τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Λειτουργικό Windows Mobile 5,  

 Επεξεργαστή IntelXScale 624MHz, 

 Μνήμη RAM 64 MB και εσωτερική μνήμη 128 MB. 

H εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία προμήθειας συσκευών με λειτουργικό Android. Τα 
επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην εν λόγω διαδικασία 
προμήθειας είναι τα κάτωθι: 

 Λειτουργικό Android 7 ή επόμενες εκδόσεις, 

 Επεξεργαστής Snapdragon, ή ισοδύναμος ή ανώτερος, τουλάχιστον εξαπύρηνος και 

τουλάχιστον 1.8 GHz 

 Μνήμη RAM τουλάχιστον 2 GB και εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 16 GB. 

Διευκρινίζουμε ότι η αξιολόγηση δεν θα επηρεαστεί από την διατήρηση των φορητών 
καταμετρητών σε σχέση με την πλήρη αντικατάστασή τους 
 

17. Στην παράγραφο 3.2.3. αναφέρετε λειτουργικότητα επαναφοράς (rollback) της 

διαδικασίας τιμολόγησης με δυνατότητα επανεκτέλεσης. Όπως αποσαφηνιστεί το 

σενάριο rollback που πρέπει να καλύπτεται.  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι σχετικά με τη συγκεκριμένη απαίτηση θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα μαζικής ακύρωσης/ αντιστροφής κινήσεων τιμολόγησης και επανεκτέλεση 
της διαδικασίας με δημιουργία νέων τιμολογίων λαμβάνοντας υπόψη νέες 
παραμετροποιήσεις που πιθανόν έχουν πραγματοποιηθεί (αλλαγές τιμών, συνθηκών 
κλπ.), καθώς και rollback της διαδικασίας ακύρωσης/ αντιστροφής και επαναφοράς 
στην πρότερη κατάσταση. 
 

18. Στην παράγραφο 3.2.4 Διαδικασίες Διαχείρισης Οφειλών και Εισπράξεων αναφέρετε 

αναγνώριση Εσόδων (Revenue Recognition) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS).  

Αυτή η απαίτηση αφορά κάλυψη του προτύπου lFRS15 ή γενικότερα την δυνατότητα 
έκδοσης οικονομικών καταστάσεων ακολουθώντας το λογιστικό πρότυπο IFRS;  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά στην τήρηση όλων των 
απαιτούμενων προβλέψεων/ βημάτων σχετικά με το θέμα αναγνώρισης εσόδων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες του Κλάδου (τιμολόγηση, λογιστικοποίηση, 
καθυστερούμενη αναγνώριση εσόδων κλπ.). 
 

19. Στην πάραγραφο 3.5 Διαλειτουργικότητα, αναφέρετε ότι το νέο Σύστημα θα πρέπει να 

ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα Πληροφοριακά συστήματα της ΕΥΑΘ και με τρίτους. 

Όπως διευκρινιστεί τι εννοείτε λέγοντας τρίτους, ποια είναι τα συστήματα αυτά και 

ποια είναι η πληροφορία που θα ανταλλάσσεται. Πέρα από τα συστήματα GlS, EDMS, 

PDAs και SAP ERP, με ποια άλλα συστήματα θα πρέπει το νέο πληροφοριακό σύστημα 

να διασυνδεθεί; Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί εάν η διασύνδεση θα πρέπει να γίνεται 

μέσω αδειοδοτημένου χρήστη του νέου ΠΣ ή μέσω αυτόματης ανταλλαγής αρχείων με 

τα τρίτα συστήματα.  
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ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι οι διασυνδέσεις με τρίτους αναφέρονται στην «Εξωτερική 
Διαλειτουργικότητα» της παραγράφου 3.5.  
Στην παράγραφο 3.5 αναφέρονται τόσο οι υφιστάμενες διασυνδέσεις καθώς και η 
απαίτηση που αφορά σε οριζόντια, κάθετη και εξωτερική διαλειτουργικότητα με το νέο 
ΠΣ. 
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η διασύνδεση με τρίτους θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με αυτόματη ανταλλαγή αρχείων αλλά να υπάρχει και δυνατότητα 
μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη. 
 

20. Στην πάραγραφο 3.5 Διαλειτουργικότητα, αναφέρετε ότι οι χρησιμοποιούμενες από το 

σύστημα γραμματοσειρές θα πρέπει να υποστηρίζουν τα αλφάβητα όλων των 

επίσημων γλωσσών της Ευρώπης. 

 Όπως αναφέρετε αναλυτικά τα αλφάβητα που θέλετε να υποστηρίζονται ως επίσημες 
γλώσσες της Ευρώπης.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνουν τις 24 επίσημες γλώσσες. Σχετικά με τις γλώσσες 
που θα εγκατασταθούν, θα συμφωνηθούν κατά την έναρξη του έργου. 
 

21. Αναφορικά με την συμπλήρωση των πινάκων προδιαγραφών, όπως αποστείλετε 

αυτούς σε επεξεργάσιμη μορφή.  

ΑΠ. Επισυνάπτονται. 
 

22. Όπως επιβεβαιώσετε ότι το σύνολο των εργαζομένων πεδίου είναι τριάντα (30) και 

αυτοί και μόνο αυτοί έχουν πρόσβαση στους φορητούς καταμετρητές.  

 
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι οι εργαζόμενοι πεδίου (περίπου 30) αφορούν τους τεχνίτες της 
Διεύθυνσης Ύδρευσης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των τεχνικών 
ενεργειών κατά την ολοκλήρωση εργασιών όπως τοποθέτηση/ αφαίρεση/ 
αντικατάσταση μετρητή. 
Οι εργαζόμενοι πεδίου δεν σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης μέτρησης και κατ’ 
επέκταση δεν θα έχουν πρόσβαση στους φορητούς καταμετρητές. 
 

23. Όπως διευκρινιστούν τα σενάρια που θέλετε να ικανοποιούνται και σχετίζονται με την 

διασύνδεση με το υπάρχων GlS και το νέο πληροφοριακό σύστημα καθώς και πόσοι 

χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα GlS δεδομένα που θα αποτυπώνονται μέσα 

από το νέο πληροφοριακό σύστημα.  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα σενάρια περιλαμβάνουν: 

 Δυνατότητα άντλησης πρότυπων διευθύνσεων από το GIS. 

 Δυνατότητα προβολής χαρτών GIS στο περιβάλλον του νέου πληροφοριακού 

συστήματος πελατών 

 Δυνατότητα συγχρονισμού πληροφοριακού συστήματος και GIS κατά την αίτηση νέων 

συνδέσεων αποχέτευσης/προσωρινής υδροδότητσης/νέας παροχής ύδρευσης.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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24. Για λόγους ορθής διαστασιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του λογισμικού όπως 

αναφέρετε τα ετήσια έσοδα της ΕΥΑΘ.  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ 
(Εταιρεία->Ενημέρωση Επενδυτών)  
 

25. Η απαίτηση single-sign on αφορά μόνο την ομογενοποίηση της σύνδεσης χρήστη του 

νέου πληροφοριακού συστήματος και του συστήματος εξυπηρέτησης χρηστών;  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση single sign on αφορά την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών. Ειδικότερα, αφορά τη δυνατότητα μέσω της πιστοποίησης της 
ταυτότητας του χρήστη να επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στο σύνολο των επιμέρους 
υπηρεσιών της πλατφόρμας χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του χρήστη για κάθε 
εφαρμογή χωριστά. 
 

26. Όπως διευκρινιστεί εάν από τους υπάρχοντες SAP ERP χρήστες υπάρχουν χρήστες που 

θα έχουν πρόσβαση και στο νέο πληροφοριακό σύστημα οι οποίοι αποτελούν μέρος 

των 100 απαιτούμενων αδειών χρήσης του παρόντος διαγωνισμού. Εάν ναι, όπως 

αναφέρετε τον αριθμό των ατόμων που θα έχουν πρόσβαση και στα δυο συστήματα.  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι η οριστικοποίηση του αριθμού χρηστών που θα έχουν πρόσβαση 
και στα δύο συστήματα θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής 
μελέτης της εφαρμογής.  
 

27. Όπως αναφερθεί εάν υπάρχει το σύνολο της λογιστικής απεικόνισης των οφειλών και 

εισπράξεων, που θα προκύπτουν στο νέο πληροφοριακό σύστημα, θα ολοκληρώνεται 

στο νέο πληροφοριακό σύστημα ή στο SAP ERP.  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι στο νέο σύστημα θα πρέπει να υπάρχει το σύνολο της λογιστικής 
απεικόνισης οφειλών, εισπράξεων και λοιπών λογιστικοποιήσεων (αναλυτικά ανά 
πελάτη, είδος χρέωσης/ πίστωσης κλπ.) και στο τέλος κάθε μέρας να υπάρχει 
διαδικασία κλεισίματος/ ολοκλήρωσης. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία του νέου ΠΣ με το SAP ERP προς 
αποστολή των συγκεντρωτικών εγγραφών ανά λογαριασμό ΛΣ (έσοδα, εισπράξεις κλπ.) 
Ο λεπτομερής τρόπος υλοποίησης σχετικά με την ολοκλήρωση του συνόλου της 
λογιστικής απεικόνισης των οφειλών και εισπράξεων έγκειται στην πρόταση που θα 
καταθέσει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος και εντάσσεται στο πλαίσιο της ζητούμενης 
διαλειτουργικότητας.  
 

28. Αναφέρετε απαίτηση διασύνδεσης με το SAP ERP. Όπως αναφερθούν λεπτομερώς τα 

σενάρια που θα πρέπει να ικανοποιούνται καθώς και τα βήματα αυτών που θα 

ξεκινούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα και θα ολοκληρώνονται στο SAP ERP ή και 

αντίστροφα.  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση αφορά σε αυτοματοποιημένη μεταφορά σε επίπεδο 
λογαριασμού Γ/Λ (το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά το πρώτο στάδιο του έργου) της 
οικονομικής κίνησης της ημέρας (τιμολογήσεις/ εισπράξεις/ λογιστικές εγγραφές) προς 
το SAP ERP υποσύστημα λογιστικής. 
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29. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα διασυνδεθεί και με τις εφαρμογές stolos, HCM και 

e-track; Εάν ναι, τι είδος πληροφορίας θα ανταλλάσσεται; 

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει σχετική απαίτηση. Οι λεπτομέρειες 
διαλειτουργικότητας αναφέρονται στην ενότητα 3.5. 
 

30. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα,Β.1.Γ, αναφέρεται ότι « .. για τις 

περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2γ.... πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της  Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.... »  

Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 376 του Ν.4412/2Ο16, μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση  του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του 
οικονομικού  φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του  Πιστοποιητικού. Παρακαλώ διευκρινίστε πως γίνεται αποδεκτή η υποβολή 
της σχετικής  Υπεύθυνης Δήλωσης.  
ΑΠ. Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με ψηφιακή υπογραφή του 
οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται, είτε ότι σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς δεν 
εκδόθηκαν σε βάρος του οικονομικού φορέα πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας είτε, σε περίπτωση που κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν 
εκδοθεί τέτοιες πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, θα δηλώνονται οι σχετικές πράξεις με αναφορά στις παραβάσεις α) 
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους 
και β) της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
 

31. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, Β.4.4. , « ...Όταν ζητηθεί από τον 

Αναθέτοντα φορέα θα προσκομιστούν για τα μεν προτεινόμενα μέλη της ομάδας 

έργου.... για τα δε λοιπά μέλη υπεύθυνες δηλώσεις με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής των μελών της ομάδας έργου περί αποδοχής της συμμετοχής τους στην 

ομάδα έργου με τα ειδικότερα καθήκοντα που έχουν δηλωθεί».  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία 
υπογραφής και θεώρησης γνησίου, εντός δέκα ημερών πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή να φέρει ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης γνησίου μετά την 
ημερομηνία που θα ζητήσει ο Αναθέτων Φορέας να την προσκομίσουμε.  
ΑΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016 (το οποίο εφαρμόζεται και για 
τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, όπως ορίζουν τα άρθρα 305 και 308), 
προβλέπεται ότι: «Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο 
τρόπο:… ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.». Για τις υπεύθυνες δηλώσεις που 
ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 περ. Β.4.4. εδάφιο β΄ της Διακήρυξης 
έχει οριστεί ότι αυτές θα προσκομιστούν «όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα φορέα». 
Ως εκ τούτων διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν 
ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης γνησίου μετά την ημερομηνία, κατά την οποία ο 
Αναθέτων Φορέας θα ζητήσει την προσκόμισή τους. 
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32. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, Β.4.4. , «...Σε περίπτωση που τα μέλη 

της ομάδας έργου ... θα προσκομιστούν, κατά τη διαδικασία κατακύρωσης και τα 

πιστοποιητικά ορθής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών των έργων 

και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ανωτέρω εμπειρία. Στα 

βιογραφικά σημειώματα και στα πιστοποιητικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

κατάλληλες πληροφορίες...»  

Το ίδιο απαιτείται και προς απόδειξη της εμπειρίας του Διευθυντή Έργου στην 
παρ.Β.4.5 περ. β της Διακήρυξης.  
Παρακαλώ διευκρινίστε αν τα εν λόγω πιστοποιητικά αρκεί να είναι βεβαίωση του 
project  manager του εκάστοτε έργου που επικαλούμαστε για την πλήρωση των 
απαιτήσεων της  τεχνικής ικανότητας με περιεχόμενο ονομαστική αναφορά στα μέλη 
της ομάδας έργου που διαθέτουν την εμπειρία ή απαιτείται η εκάστοτε Αναθέτουσα 
Αρχή για την οποία υλοποιείται/υλοποιήθηκε το έργο που επικαλούμαστε, να 
βεβαιώνει ονομαστικά τα μέλη της ομάδας έργου που συμμετείχαν στην εκτέλεση του 
έργου;  
Παρακαλώ να διευκρινιστεί το ίδιο και για τα πιστοποιητικά προς απόδειξη της 
εμπειρίας του Διευθυντή Έργου.  
ΑΠ. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 περ. Β.4.4. εδάφιο γ΄ της Διακήρυξης έχει 
οριστεί ότι «… θα προσκομιστούν, κατά την διαδικασία κατακύρωσης και τα 
πιστοποιητικά ορθής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών των έργων 
και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ανωτέρω εμπειρία». Εάν από 
τα πιστοποιητικά ορθής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των έργων 
προκύπτει ο Διευθυντής του Έργου και το προσωπικό που απασχολήθηκε σε αυτό, 
αρκεί για τη σχετική απόδειξη να προσκομιστούν μόνο τα εν λόγω πιστοποιητικά. 
Διαφορετικά, θα προσκομιστεί οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει 
την εμπειρία του Διευθυντή του Έργου και του προσωπικού που απασχολήθηκε σε 
αυτό. Ως τέτοιο αποδεικτικό έγγραφο μπορεί να γίνει δεκτή επίσημη βεβαίωση του 
project  manager του Έργου, η ιδιότητα του οποίου πρέπει να προκύπτει από κάποιο 
επίσημο έγγραφο. 
 

33. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, παρ. Β.5. απαιτείται «Για την 

απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας του άρθρου 

2.2.7.....προσκομίζουν το πιστοποιητικό που διαθέτουν. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να 

υποβληθεί (επί ποινή αποκλεισμού) από τον οικονομικό φορέα, όταν ζητηθεί από τον 

αναθέτοντα φορέα.»  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν η απαίτηση αυτή αφορά μόνο τους οικονομικούς φορείς 
που υποβάλλουν προσφορά ή και τους κατασκευαστές,  
ΑΠ. Η Διακήρυξη στην παράγραφο 2.2.7 ορίζει ότι: « Οι οικονομικοί φορείς/ανάδοχοι, 
ως κατασκευαστές του τελικού προϊόντος του αντικείμενου της σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, για τη διασφάλιση 
ποιότητας, για έργα ή προμήθειες ή υπηρεσίες.». Σύμφωνα δε με την παράγραφο 
2.2.9.2 περ. Β.5. ορίζεται ότι: «Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας του άρθρου 2.2.7.....προσκομίζουν το πιστοποιητικό που 
διαθέτουν. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί (επί ποινή αποκλεισμού) από τον 
οικονομικό φορέα, όταν ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα.». Συνεπώς, διευκρινίζεται 
ότι, εφόσον οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά είναι κατασκευαστές 
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του τελικού προϊόντος, η ανωτέρω απαίτηση αφορά μόνο τους ίδιους,. Εάν, όμως, ο 
κατασκευαστής είναι διαφορετικός από τον οικονομικό φορέα που υποβάλλει 
προσφορά, τότε απαιτείται και για αυτόν η προσκόμιση του ανάλογου Πιστοποιητικού. 
 

34. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 Στόχοι του έργου, του Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών 

Όρων διαγωνισμου, «Πολυκαναλική δυνατότητα εξυπηρέτησης για τα αιτήματα των 

πελατών μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (διαδικτυακή πύλη) καθώς και 

δυνατότητα διασύνδεσης με τεχνολογίες Call Center.»  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν μπορούν να αναφερθούν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας με 
το υπάρχον call center ή με μελλοντικά.  
ΑΠ. Οι τεχνολογίες call center που θα χρησιμοποιηθούν θα αξιολογηθούν σε επόμενη 
φάση, μετά την υλοποίηση του έργου. 
 

35. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 Στόχοι του έργου, του Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών 

Όρων διαγωνισμού, «Απρόσκοπτη επικοινωνία με λοιπά εμπλεκόμενα συστήματα της 

Επιχείρησης.»  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν τα εμπλεκόμενα συστήματα της επιχείρισης είναι τα 
αναφερόμενα στις ενότητες 2.3, 3.5. Τι είδους επικοινωνία απαιτείται (σύγχρονη, web 
κτλ) και ποιες είναι οι διεπαφές (interfaces).  
 
Διευκρινίζεται ότι οι διασυνδέσεις με τα συστήματα της Επιχείρησης αναφέρονται στην 
«Κάθετη Διαλειτουργικότητα» της παραγράφου 3.5 «Λειτουργικότητα».  
Στην παράγραφο 3.5 αναφέρονται τόσο οι υφιστάμενες διασυνδέσεις/ διεπαφές 
καθώς και η απαίτηση που αφορά σε οριζόντια, κάθετη και εξωτερική 
διαλειτουργικότητα με το νέο ΠΣ. 
Ο τρόπος επικοινωνίας θα καθοριστεί κατά το στάδιο της τεχνικής μελέτης. 
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η διασύνδεση με τρίτους θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με αυτόματη ανταλλαγή αρχείων αλλά να υπάρχει και δυνατότητα 
μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη. 
Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην Ενότητα 2.4 «Αντικείμενο Έργου» αναφέρεται ότι ένα 
από τα αντικείμενα του έργου είναι ο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη όλων των 
απαιτούμενων διεπαφών (interfaces) με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα. Η 
λειτουργικότητα των προς ανάπτυξη διεπαφών θα πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο 
αντίστοιχη ή και βελτιστοποιημένη, σε σχέση με την λειτουργικότητα των υφιστάμενων 
διεπαφών» 
 

36. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 Στόχοι του έργου, του Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών 

Όρων διαγωνισμου, «Φορητούς καταμετρητές λήψης μέτρησης: Προβλέπεται 

αντικατάστασή τους με νέους βάσει συμβατού και άμεσα συνδεόμενου λογισμικού με 

το νέο κεντρικό σύστημα.»  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν η αντικατάσταση των φορητών καταμετρητών θα 
ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του παρόντος έργο.  
ΑΠ. Η εταιρεία έχει εκκινήσει διαδικασία προμήθειας νέων φορητών καταμετρητών με 
λειτουργικό Android και συγκεκριμένα Λειτουργικό Android 7 ή επόμενες εκδόσεις, 
επεξεργαστή Snapdragon, ή ισοδύναμο ή ανώτερο, τουλάχιστον εξαπύρηνο και 
τουλάχιστον 1.8 GHz, και μνήμη RAM τουλάχιστον 2 GB και εσωτερική μνήμη 
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τουλάχιστον 16 GB, Ωστόσο, είναι άγνωστο αν η διαδικασία προμήθειας θα έχει 
ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του παρόντος έργου. 
 

37. Σύμφωνα με το άρθρο 2.3 Υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα, του Παραρτήματος Ι 

του Τεύχους Ειδικών Όρων διαγωνισμου, «Προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού 

του νέου κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος τιμολόγησης και εξυπηρέτησης 

πελατών καθώς και των απαιτούμενων αρχικών αδειών χρήσης (ονομαστικές άδειες 

χρήσης για 100 χρήστες με δυνατότητα μείωσης στις 70). 

Παρακαλώ διευκρινίστε αν μπορούν να συμπεριληφθούν cloud ή private cloud 
προτάσεις.  
ΑΠ. Είναι αποδεκτό στην προσφερόμενη λύση να περιλαμβάνεται υπολογιστικό νέφος 
(Cloud) με εμπορικό μοντέλο ετήσιας συνδρομής (SaaS). Στην περίπτωση αυτή θα 
περιλαμβάνεται στην προσφορά το κόστος που θα βαρύνει την ΕΥΑΘ ΑΕ για το σύνολο 
της υπηρεσίας για το χρονικά διάστημα της σύμβασης.  
 

38. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 Αντικείμενο του Έργου, του Παραρτήματος Ι του Τεύχους 

Ειδικών Όρων διαγωνισμού «Καθορισμός και άντληση όλων των απαραίτητων 

στοιχείων από το Υφιστάμενο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών και μετάπτωση στο νέο 

Σύστημα».  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν το Data Cleansing και filtering είναι αρμοδιότητα του 
αναδόχου. Ακόμα και για συστήματα που δεν είναι μέρος του έργου αντικατάστασης. 
ΑΠ. Διευκρινίζουμε ότι το Data Cleansing και filtering είναι αρμοδιότητα του αναδόχου 
σε συνεργασία με τις ομάδες της ΕΥΑΘ στο πλαίσιο του έργου. Δεν αφορά συστήματα 
που δεν είναι μέρος του έργου αντικατάστασης. 
 

39. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 Αντικείμενο του Έργου, του Παραρτήματος Ι του Τεύχους 

Ειδικών Όρων διαγωνισμου, «Να αποτελεί την πλέον πρόσφατη και πλήρως 

ελληνικοποιημένη έκδοση. »  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν η ελληνικοποιημένη έκδοση του λογισμικού θα πρέπει να 
είναι μόνο σε επίπεδο front-end (GUI).  
ΑΠ. Η ελληνικοποίηση θα αφορά τόσο το front-end όσο και το back end. 
 

40. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 Αντικείμενο του Έργου, του Παραρτήματος I του Τεύχους 

Ειδικών Όρων διαγωνισμου, «Να υπάρχει η μέριμνα για δυνατότητα πρόσβασης στα 

αρχεία των βάσεων δεδομένων καθώς και των λειτουργιών του ΠΣ από τους χρήστες 

με αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια βάσει του δικαιώματος χρήσης τους με 

δυνατότητα μεταβολής αυτών,ανάλονα με τις ανάγκες τη δεδομένη χρονική στιγμή»  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν τα δικαιώματα χρήσης είναι καταχωρημένα σε κάποιο 
εξωτερικό κεντρικό σύστημα  
ΑΠ. Διευκρινίζουμε ότι τα δικαιώματα χρήσης δεν είναι καταχωρημένα σε κάποιο 
εξωτερικό κεντρικό σύστημα και θα πρέπει να υλοποιηθούν στο νέο πληροφοριακό 
σύστημα βάση σχετικής λειτουργικότητας. 
 

41. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 Αντικείμενο του Έργου, του Παραρτήματος Ι του Τεύχους 

Ειδικών Όρων διαγωνισμου, «Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφερθούν ποιες 

είναι οι λειτουργίες που απουσιάζουν από το προσφερόμενο πακέτο και θα 
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αναπτυχθούν εκτός του προσφερόμενου πακέτου. Πρέπει v' αναφερθούν:ποια 

μέθοδος θ' ακολουθηθεί»  

Παρακαλώ διευκρινίστε περισσότερο για τις εναλλακτικές μεθόδους που θα 
ακολουθηθούν.  
ΑΠ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αναφέρεται στο Άρθρο 3.2 
«Περιγραφή Απαιτούμενων Διαδικασιών/ Λειτουργιών» του Παραρτήματος Ι και όχι 
στο Άρθρο 2.4. 
Διευκρινίζεται ότι για το «ποια μέθοδος θα ακολουθηθεί» θα πρέπει να αναφερθεί η 
μέθοδος σύνδεσης της νέας λειτουργικότητας που ενδεχομένως αναπτυχθεί με το 
προσφερόμενο λογισμικό. 
 

42. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 Βασικές/ Γενικές Λειτουργικές Απαιτήσεις, του 

Παραρτήματος I του Τεύχους Ειδικών Ορων διαγωνισμου, « Τυχόν ένταξη σε ειδική 

κατηγορία πελάτη »  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν οι κατηγορίες πελατών είναι segmentation που 
εφαρμόζεται από το ΠΣ και όχι από κάποια εξωτερική πλατφόρμα.  
ΑΠ. Διευκρινίζουμε ότι οι κατηγορίες πελατών αφορούν κατηγορίες πελατών της ΕΥΑΘ 
και θα εφαρμοστούν στο σύστημα κατά την υλοποίηση. Θα πρέπει να υπάρχει σχετική 
ευελιξία στην παραμετροποίηση των κατηγοριών. 
 

43. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. Περιγραφή Απαιτούμενων Διαδικασιών/ Λειτουργιών, του 

Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών Όρων διαγωνισμου, «Δυνατότητα διασύνδεσης 

με συστήματα IVR με στόχο τη λήψη ενδείξεων και καταχώρησή τους βάσει 

πληροφορίας πελάτη»  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν το integration με lVR θα είναι σε επιπεδο web interface.  
Απ. Οι τεχνολογίες/εκδόσεις IVR που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η ολοκλήρωσή 
τους με το νέο ΠΣ θα αξιολογηθούν σε επόμενη φάση, μετά την υλοποίηση του έργου. 
 

44. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.1. Διαχείριση Μητρώων Πελατών/ Παροχών/ Μετρητών/ 

Μετρητικών Στοιχείων, του Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών Όρων διαγωνισμού, 

«Διατήρηση ιστορικών δεδομένων μετρήσεων »  

Παρακαλώ διευκρινίστε την περίοδο διατήρησης Των δεδομένων.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να διατηρείται το σύνολο των δεδομένων μετρήσεων. 
Η λειτουργικότητα αρχειοθέτησης θα εξεταστεί σε επόμενο στάδιο. 
 

45. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2 Διαδικασίες Διαχείρισης Μετρητών και Μετρητικών 

Δεδομένων (καθώς και συλλογή τους), του Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών Όρων 

διαγωνισμου, « Το νέο ΠΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να τιμολογεί με βάση 

:Δυνατότητα τιμολόγησης μετρητών με σχέσεις Κύριου μετρητή και Υπομετρητών (ένας 

πελάτης), με έκδοση ενός λογαριασμού (εάν το θέλει)»  

Παρακαλώ διευκρινίστε την πιθανή ιεραρχία Των μετρητών και υπομετρητών. 
ΑΠ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αναφέρεται στο Άρθρο 3.2.3 
«Διαδικασίες Κυκλώματος Τιμολόγησης και Έκδοσης Λογαριασμών» του Παραρτήματος 
Ι και όχι στο Άρθρο 3.2.2. 
Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αναφέρεται σε παροχές που έχουν 
εγκατεστημένους παραπάνω από έναν (1) μετρητή, ο ένας εκ των οποίων είναι ο 
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κύριος και οι υπόλοιποι είτε χρησιμοποιούνται όταν δεν λειτουργεί ο κύριος (ως 
εφεδρικός) είτε συμπληρωματικοί. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ενός 
συνολικού τιμολογίου αν το επιθυμεί ο πελάτης.  
 

46. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2 Διαδικασίες Διαχείρισης Μετρητών και Μετρητικών 

Δεδομένων (καθώς και συλλογή τους), του Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών Όρων 

διαγωνισμου, «Το νέο ΠΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να τιμολογεί με βάση : Την 

ύπαρξη εταιρικών πελατών/ Ομίλων με πολλαπλές τιμολογίσιμες οντότητες»  

Παρακαλώ διευκρινίστε την πιθανή ιεραρχία εταιρικών πελατών και τιμολογίσιμων 
οντοτήτων (πιθανή ιεραρχία).  
ΑΠ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αναφέρεται στο Άρθρο 3.2.3 
«Διαδικασίες Κυκλώματος Τιμολόγησης και Έκδοσης Λογαριασμών» του Παραρτήματος 
Ι και όχι στο Άρθρο 3.2.2. 
Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αναφέρεται σε πελάτες με πολλές 
παροχές (πχ. Ομίλους Εταιρειών) τις οποίες βάσει σχετικού χαρακτηρισμού θα υπάρχει 
δυνατότητα διακριτής διαχείρισης των τιμολογήσεων. 
 

47. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.3 Διαδικασίες Κυκλώματος Τιμολόγησης και Έκδοσης 

Λογαριασμών, του Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών Όρων διαγωνισμού, 

«Παρακολούθηση κλεισίματος λογαριασμών Γ/Λ. Δημιουργία και παραμετρική 

διαχείριση λογαριασμών Γ/Λ. Αναγνώριση Εσόδων (Revenue Recognition) σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS).»  

Παρακαλώ διευκρινίστε αν χρειάζεται να υλοποιηθεί και στο Billing. Αυτό αποτελεί 
συνήθη λειτουργικότητα του SAP ERP.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά στην τήρηση όλων των 
απαιτούμενων προβλέψεων/ βημάτων σχετικά με το θέμα αναγνώρισης εσόδων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες του Κλάδου (τιμολόγηση, λογιστικοποίηση, 
καθυστερούμενη αναγνώριση εσόδων κλπ.). 
Όντως αποτελεί λειτουργικότητα του SAP ERP, αλλά στο νέο σύστημα θα πρέπει να 
ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα βασικά βήματα. 
 

48. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.3 Διαδικασίες Κυκλώματος Τιμολόγησης και Έκδοσης 

Λογαριασμών, του Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών Όρων διαγωνισμού, 

'(Διασύνδεση με GΙS χωρίς την ανάγκη πολύπλοκης υλοποίησης. Δυνατότητα άντλησης 

πρότυπων διευθύνσεων από το GlS»  

Παρακαλώ διευκρινίστε τα σενάρια χρήσης των συγκεκριμένων δεδομένων από το 
σύστημα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα σενάρια περιλαμβάνουν: 

 Δυνατότητα άντλησης πρότυπων διευθύνσεων από το GIS. 

 Δυνατότητα προβολής χαρτών GIS στο περιβάλλον του νέου πληροφοριακού 

συστήματος πελατών. 

 Δυνατότητα συγχρονισμού πληροφοριακού συστήματος και GIS κατά την αίτηση νέων 

συνδέσεων αποχέτευσης/προσωρινής υδροδότητσης/νέας παροχής ύδρευσης.  

 
49. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.5 Διαδικασίες Διαχείρισης και Εξυπηρέτησης Πελατών, του 

Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών Ορων διαγωνισμου, «Η διαδικτυακή πύλη 
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(portal) θα είναι προσβάσιμη στους πελάτες μέσα από διαφορετικές πλατφόρμες, 

όπως από υπολογιστή, tablet και όλες τις κινητές πλατφόρμες (π.χ. tablet devices, iOS 

και Android smart phones κλπ.) και θα πρέπει να διαθέτει online απευθείας σύνδεση 

με το κεντρικό σύστημα και το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)»  

Παρακαλώ διευκρινίστε ότι δεν απαιτείται ξεχωριστό mobile application, αλλά το 
Portal να είναι συμβατό με τα διάφορα devices.  
ΑΠ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αναφέρεται στο Άρθρο 3.3 
«Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελάτη» του Παραρτήματος Ι και όχι στο 
άρθρο 3.2.5. 
Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της απευθείας διασύνδεσης με το κεντρικό σύστημα και 
για σκοπούς λειτουργίας μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets απαιτείται και σχετικό 
mobile application, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με ότι αναφέρεται στο 
σχετικό όρο. 
 

50. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.5 Διαδικασίες Διαχείρισης και Εξυπηρέτησης Πελατών, του 

Παραρτήματος Ι του Τεύχους Ειδικών Όρων διαγωνισμού, «οι ακόλουθες δυνατότητες 

θα πρέπει να βρίσκονται σε εφαρμογή για τους πελάτες εγγεγραμμένους χρήστες της 

διαδικτυακής πύλης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Ιστορικό πληρωμών»  

Παρακαλώ διευκρινίστε την περίοδο διατήρησης των δεδομένων.  
ΑΠ. Διευκρινίζουμε ότι θα πρέπει να διατηρείται το σύνολο των πληρωμών, αλλά θα 
πρέπει να υπάρχει και σχετική δυνατότητα παραμετροποίησης. 
 

51. Στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σημείο α) αναφέρεται σε 

περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν έδρα ή θυγατρική εταιρεία ή 

υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη ή δεν δίνονται να αποκτήσουν, εναλλακτικά 

απαιτείται να εξασφαλίσουν, σε περίπτωση που επιλεγούν ανάδοχοι, σχετική 

συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και είναι 

πιστοποιημένη για την υποστήριξη του συνόλου των συστημάτων της ολοκληρωμένης 

λύσης από τον κατασκευαστή. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι αν και η εξασφάλιση 

συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρεία είναι εναλλακτική επιλογή για τους 

υποψήφιους ανάδοχους, εντούτοις είναι πιο περιοριστική σε σχέση με το αν διαθέτουν 

υποκατάστημα, καθώς στην περίπτωση υποκαταστήματος ή θυγατρικής, δεν 

απαιτείται να διαθέτει καμία δυνατότητα ή εμπειρία έστω και στοιχειώδη για την 

υποστήριξη των υπηρεσιών του έργου. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως 

διευκρινίσετε ότι σε περίπτωση που o υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει θυγατρική ή 

υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να 

ικανοποιεί το υποκατάστημα ή θυγατρική για την υποστήριξη των υπηρεσιών του 

έργου. Επισημαίνουμε ότι η ύπαρξη υποκαταστήματος η θυγατρικής, σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι αυτά έχουν συσταθεί να 

προσφέρουν ίδιες υπηρεσίες με την μητρική εταιρεία πόσο μάλλον υπηρεσίες που 

σχετίζονται με την υλοποίηση του εν λόγω έργου.  
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ΑΠ. Η απαίτηση 2.2.6 α) προστέθηκε προκειμένου να διασφαλίσει την υποστήριξή του 
έργου μετά την υλοποίησή του, στα πλαίσια της σύμβασης, καθώς απαιτείται συνεχής 
αυτοπρόσωπη επικοινωνία με τον Αναθέτοντα Φορέα. Διευκρινίζουμε ότι στην 
περίπτωση υποκαταστήματος ή θυγατρικής, θα πρέπει η θυγατρική, όπως και το 
υποκατάστημα, να είναι πιστοποιημένη για την υποστήριξη του συνόλου των 
συστημάτων της ολοκληρωμένης λύσης από τον κατασκευαστή. 
 

52. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε, ότι το ζητούμενο έργο αναφοράς που καθορίζεται 

στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σημείο β), μπορεί να έχει 

υλοποιηθεί με διαφορετικά λογισμικά τιμολόγησης και εξυπηρέτησης πελατών καθώς 

και αντίστοιχης πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και συστήματος CRM, σε 

σχέση με τα λογισμικά που θα προτείνει o Ανάδοχος για την υλοποίηση του εν λόγω 

έργου.  

ΑΠ. Επιβεβαιώνουμε ότι το ζητούμενο έργο αναφοράς που καθορίζεται στην 
παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σημείο β), μπορεί να έχει 
υλοποιηθεί με διαφορετικά λογισμικά τιμολόγησης και εξυπηρέτησης πελατών καθώς 
και αντίστοιχης πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και συστήματος CRM, σε 
σχέση με τα λογισμικά που θα προτείνει o Ανάδοχος για την υλοποίηση του εν λόγω 
έργου.  
 

 

53. Όσον αφορά τα μέλη της ομάδας έργου που καθορίζονται στην παράγραφο 2.6. Ειδικοί 

Όροι Συμμετοχής, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι σε περίπτωση που ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος, διαθέτει εμπειρία μέσω των στελεχών του, η οποία έχει 

αποκτηθεί μέσω προϋπηρεσίας των στελεχών αυτών κατά την εργασία τους σε άλλους 

φορείς, είναι επιτρεπτή και η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από το μέλος της ομάδας 

έργου ότι συμμετείχε επιτυχώς στα εν λόγω έργα. Η εν λόγω προσθήκη είναι αναγκαία 

επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο να συγκεντρωθούν τα ζητούμενα 

πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς μπορεί να 

έχουν εκδοθεί υπέρ εταιρείας η οποία στο στάδιο υποβολής προσφορών του παρόντος 

διαγωνισμού να είναι ανταγωνιστής.  

ΑΠ. Τα απαραίτητα έγραφα για την απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας (τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας), αναφέρονται με σαφήνεια στους «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» άρθρο 2.6. του Παραρτήματος Ι «Τεύχος Ειδικών Όρων Διαγωνισμού», 
καθώς και στις παραγράφους 2.6 και 2.2.9.2 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με τις 
παρούσες διευκρινίσεις. Επισημαίνεται ότι η εμπειρία των δηλούμενων από τους 
οικονομικούς φορείς στελεχών πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο και όχι 
κατά δήλωση του εκάστοτε στελέχους. 
 

54. Στη παράγραφο 2.4 Αντικείμενο του Έργου, παρατίθενται οι λειτουργικές περιοχές του 

έργου όπου μεταξύ άλλων στην σελ. 65, αναφέρεται ότι αντικείμενου του έργου 

αποτελεί και η εισαγωγή στο νέο Σύστημα στοιχείων που θα κριθούν απαραίτητα και 

τα οποία θα παρέχει η ΕΥΑΘ από άλλες εφαρμογές εκτός του Εμπορικού ERP με 

αντίστοιχες διαδικασίες μετάπτωσης. Από την παραπάνω απαίτηση είναι προφανές ότι 

στις υπηρεσίες μετάπτωσης δεν περιλαμβάνονται τα δεδομένα του ERP. Όμως στην 
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ίδια παράγραφο, σε άλλο σημείο αναφέρεται ως αντικείμενο του έργου και το εξής: 

Υποβολή αναλυτικού σχεδίου μετάπτωσης από το Εμπορικό ERP και από τις πρόσθετες 

υφιστάμενες εφαρμογές που λειτουργεί η ΕΥ ΑΘ στο νέο Σύστημα. Τα δεδομένα από 

τις πρόσθετες εφαρμογές θα διατεθούν από την ΕΥΑΘ. Τη μετάπτωση αυτή θα 

υλοποιήσει έχοντας την πλήρη ευθύνη επιτυχούς εκτέλεσης του ως άνω σχεδίου. Από 

τις δύο ως άνω απαιτήσεις του έργου, διαφαίνεται ότι υπάρχει αντίφαση για το αν οι 

υπηρεσίες μετάπτωσης που αφορούν στο ERP αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 

Έργου. Επομένως παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια από τις δύο απαιτήσεις 

ισχύει. Επιπρόσθετα σε περίπτωση που Υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει λύση η οποία 

βασίζεται σε αναβαθμισμένη τεχνολογία και η οποία μπορεί να υποστηρίξει την 

υφιστάμενη λειτουργικότητα του ERP παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε:  

i) Μία τέτοια ERP λύση αντικατάστασης του υφιστάμενου ERP είναι αποδεχτή και αν ναι, 

αποτελεί πιο ενδεδειγμένη λύση και θα αξιολογηθεί θετικότερα σε σχέση με την 

διατήρηση του υφιστάμενου ERP:  

ii) ii) σε περίπτωση μετάπτωσης της ενεργούς λειτουργικότητας του υφιστάμενου ERP το 

ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης που διατηρεί η ΕΥ ΑΘ με το υφιστάμενο Ανάδοχο 

Σχήμα θα εξακολουθεί να ισχύει ή ο νέος Ανάδοχος θα επωμιστεί και την ευθύνη 

υποστήριξης του ERP;  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 2.4 θα πρέπει να σχεδιαστεί και 
υλοποιηθεί τρόπος άντλησης στοιχείων από το Υφιστάμενο Σύστημα και μετάπτωση 
στο νέο σύστημα καθώς και εισαγωγή στο νέο σύστημα στοιχείων από συστήματα 
εκτός του υφιστάμενου (Εμπορικό ERP). Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 2.4 υπάρχουν οι 
ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά στις εργασίες μετάπτωσης : 

 Καθορισμός και άντληση όλων των απαραίτητων στοιχείων από το Υφιστάμενο 

Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών και μετάπτωση στο νέο Σύστημα. 

 Εισαγωγή στο νέο Σύστημα στοιχείων που θα κριθούν απαραίτητα και τα οποία θα 

παρέχει η ΕΥΑΘ από άλλες εφαρμογές εκτός του Εμπορικού ERP με αντίστοιχες 

διαδικασίες μετάπτωσης. 

 Υποβολή αναλυτικού σχεδίου μετάπτωσης από το Εμπορικό ERP και από τις πρόσθετες 

υφιστάμενες εφαρμογές που λειτουργεί η ΕΥΑΘ στο νέο Σύστημα. Τα δεδομένα από τις 

πρόσθετες εφαρμογές θα διατεθούν από την ΕΥΑΘ. Τη μετάπτωση αυτή θα υλοποιήσει 

έχοντας την πλήρη ευθύνη επιτυχούς εκτέλεσης του ως άνω σχεδίου. 

Επιπρόσθετα για το θέμα (i) διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της Διακήρυξης και 
συγκεκριμένα στο Άρθρο 4.1 «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Διαμόρφωση 
(customization) έτοιμου πακέτου λογισμικού»  έχουν προβλεφθεί και ζητηθεί από τους 
Υποψήφιους Αναδόχους τα ακόλουθα : 
«Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμο μπορεί να προσφερθεί και 
πρόσθετη λειτουργικότητα καθώς πιθανή τροποποίηση/ ενσωμάτωση υφιστάμενων 
συστημάτων η οποία, κατά την κρίση των ενδιαφερομένων, είναι ενδιαφέρουσα για 
την ΕΥΑΘ και η οποία θα πρέπει πλήρως να τεκμηριώνεται στην προσφορά του. Οι 
επιπρόσθετες συνιστώσες των προσφορών θα πρέπει να περιληφθούν στην 
Οικονομική Προσφορά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονισθεί ότι λόγω των 
συγκεκριμένων εργασιών δεν θα πρέπει να προκύπτουν περαιτέρω δαπάνες, για την 
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λειτουργία και εκμετάλλευση των υφιστάμενων συστημάτων της ΕΥΑΘ, τόσο προς τον 
ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο όσο και προς τρίτους που θα επιβαρύνουν την ΕΥΑΘ.» 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμη την ενσωμάτωση ή/ και 
τροποποίηση λοιπών υφιστάμενων συστημάτων για σκοπούς ολοκλήρωσης της 
προτεινόμενης λύσης του, θα πρέπει να το περιγράψει κατάλληλα στην Τεχνική του 
Προσφορά. 
Θα αξιολογηθεί βάσει όσων αναφέρονται στο κριτήριο Α1 «Προτεινόμενη 
Αρχιτεκτονική καθώς και Χαρακτηριστικά Ολοκληρωμένης Λύσης και 
Διαλειτουργικότητας». 
Για το θέμα (ii), εφόσον θα έχουμε μετάπτωση του συνόλου της ενεργής 
λειτουργικότητας του υφιστάμενου Εμπορικού ERP στο νέο ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα, ο νέος Ανάδοχος του υπό ανάπτυξη συστήματος τιμολόγησης 
και εξυπηρέτησης πελατών θα επωμιστεί την ευθύνη υποστήριξής  (στο οποίο θα είναι 
ενσωματωμένη όλη η λειτουργικότητα του παλιού).  
 

55. Στην παράγραφο 4.2. Μηχανογραφικό Κέντρο, σελίδα 91, αναφέρεται ότι η τεχνική 

προσφορά θα πρέπει να περιέχει περιγραφή της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής του 

κεντρικού εξοπλισμού. Το σύστημα εξυπηρετητών θα πρέπει να υλοποιεί τα 

χαρακτηριστικά της απαιτούμενης διαθεσιμότητας, με δυνατότητες ανοχής σφαλμάτων 

(nο Single Point of Failure). Στην ίδια παράγραφο 4.2., αναφέρεται επίσης ότι στο 

πλαίσιο των αναλυτικών προδιαγραφών θα πρέπει να προβλεφθεί όλος ο απαραίτητος 

εξοπλισμός και λογισμικό ώστε να συνδεθεί το όλο περιβάλλον σε τοπολογία SAN με 

διπλά paths μέσω οπτικών ινών (π.χ. οπτικές ίνες). Με βάσει τα ανωτέρω όπως 

διευκρινίσετε:  

i) Στα πλαίσια της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συμπεριλάβουν 
τις σχετικές αναλυτικές προδιαγραφές όπως σημειώνονται στην παράγραφο 4.2.] και 
μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήθος Servers, αριθμό CPU, μέγεθος 
μνήμη, το λειτουργικό σύστημα, λογισμικό υποστήριξης τηλεπικοινωνιών, το λογισμικό 
εικονικών μηχανών, δικτυακές συσκευές, κλπ; Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβουν τις 
απαιτήσεις σε χωρητικότητας για το εξωτερικό υποσύστημα δίσκων, τεχνολογίες 
δίσκων, τύπος οδεύσεων (πχ SAN, iSCSI, κλπ) ταχύτητες διαμεταγωγής (IOPS), κλπ;  
ii) Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική που θα συμπεριλάβει στην προσφορά τους οι 
Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα αξιολογηθεί τεχνικά ως προς την οικονομοτεχνική διάσταση 
της ή η οικονομοτεχνική βελτιστοποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού που θα 
προτείνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος για την ομαλή απόδοση του προτεινόμενου 
συστήματος δεν θα αξιολογηθεί.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4.2 «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει στην ΕΥΑΘ (Φάση Β) αναλυτικές προδιαγραφές της απαραίτητης για τη 
λειτουργία του νέου συστήματος τεχνολογικής υποδομής». 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές αποτελούν παραδοτέο του έργου κατ’ επέκταση στο 
πλαίσιο της προσφοράς οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο 
που θα εργαστούν και τη σχετική μεθοδολογία (καθώς και πιθανές βέλτιστες 
πρακτικές).  
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4.2 «στο πλαίσιο της προσφοράς, ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να διερευνήσει και παρουσιάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης/ 
εκμετάλλευσης (σε υψηλό επίπεδο) των υφιστάμενων υποδομών ειδικότερα όσον 
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αφορά στο υφιστάμενο σύστημα SAP ERP (είτε απευθείας είτε με τη σχετική 
επέκταση)». 
Επιπρόσθετα της εξέτασης εκμετάλλευσης της υφιστάμενης υποδομής του συστήματος 
SAP ERP, όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 4.2 «στην προσφορά του Αναδόχου και εν 
συνεχεία στις αναλυτικές προδιαγραφές θα πρέπει να προβλεφθούν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα : Προβλεπόμενα στα Άρθρα 4.2.1 και 4.2.2. 
Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση βασίζεται στο κριτήριο Α1 «Προτεινόμενη 
Αρχιτεκτονική καθώς και Χαρακτηριστικά Ολοκληρωμένης Λύσης και 
Διαλειτουργικότητας». 
Οι αναλυτικές προδιαγραφές τεχνολογικής υποδομής αποτελούν μέρος του 
Παραδοτέου της Φάσης Β του Έργου. 
 

56. Στην παράγραφο 4.2. Μέρη του Εξοπλισμού/ Υποδομής, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο 

της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διερευνήσει και παρουσιάσει τη 

δυνατότητα αξιοποίησης/ εκμετάλλευσης (σε υψηλό επίπεδο) των υφιστάμενων 

υποδομών ειδικότερα όσον αφορά στο υφιστάμενο σύστημα SAP ERP (είτε απευθείας 

είτε με τη σχετική επέκταση). Αν και στην ίδια παράγραφο περιλαμβάνεται σχετικός 

πίνακας στον οποίον καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων 

εικονικών Servers του SAP ERP, ωστόσο, αυτά το χαρακτηριστικά δεν επαρκούν για να 

εκτιμηθεί αν μπορεί να λάβει χώρα η αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού που 

εξυπηρετεί το υφιστάμενο ERP. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα 

κάτωθι ζητήματα τα οποία απαιτούνται για να εκτιμηθεί η δυνατότητα και τρόπος 

αξιοποίησης των φυσικών μηχανών:  

i) Για το παραγωγικό περιβάλλον ποιος είναι ο μέγιστος φόρτος σε ποσοστό 
(Utilization) των cpu ανά εικονική μηχανή.  
ii) Αναφέρετε τον τύπο, την ποσότητα, και τα χαρακτηριστικά (CPU, μνήμη, κλπ) των 
φυσικών μηχανών που μπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς και τον αριθμό των φυσικών 
CPU και η ποσότητα μνήμης που μπορούν να διατεθούν ανά φυσικό υφιστάμενο 
server.  
iii) Υπάρχουν περιορισμοί στην αξιοποίηση των φυσικών εξυπηρετητών ή η επέκταση 
τους μπορεί να λάβει χώρα οριζόντια και κάθετα;  
iv) Σε περίπτωση αξιοποίησης των υφιστάμενων φυσικών εξυπηρετητών παρακαλούμε 
όπως διευκρινίσετε αν o Ανάδοχος του εν λόγω έργου θα είναι υπεύθυνος μόνο για το 
μέρος των εφαρμογών που τα αναλογούν ενώ η υποστήριξη του H/W που θα 
απαιτηθεί θα γίνει στα πλαίσια άλλου έργου. Επίσης, παρακαλούμε όπως 
επιβεβαιώσετε ότι o Ανάδοχος δεν θα αναλάβει την αξιολόγηση και δρομολόγηση των 
συμβάντων (βλάβες, δυσλειτουργίες) που αφορούν το σύνολο των εφαρμογών και του 
H/W κατά την υποστήριξη του συστήματος, αλλά οι κλήσεις θα δρομολογούνται προς 
αυτόν μόνο εφόσον αφορούν αποκλειστικά τις εφαρμογές που θα προσφερθούν στα 
πλαίσια του εν λόγω έργου.  
ΑΠ.  i) Συνολικά έχουμε 14 εικονικές μηχανές, μέγιστο ποσοστό φόρτου CPU 20% ανά 
εικονική μηχανή. 
   ii) Οι φυσικές μηχανές είναι 3 και τα χαρακτηριστικά τους είναι: 

 CPU : 2 x Intel® Xeon®CPU E5-2670 v3 2.30GHz (12 cores) 

 RAM : 256GB DDR4 έως 1,5TB/ελεύθερη μνήμη από 76GB έως 187GB ανά φυσική 

μηχανή. 

 NICs: 4 
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 Storage: 6,62TB,  ελεύθερα 1,5 TB ανά φυσική μηχανή. 

iii) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αξιοποίηση των φυσικών εξυπηρετητών, η έκδοση 
Vmware που είναι εγκατεστημένη επιτρέπει την επέκταση πέρα των 3 φυσικών 
εξυπηρετητών τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.  
iv) Διευκρινίζεται ότι o Ανάδοχος του εν λόγω έργου θα είναι υπεύθυνος μόνο για το 
μέρος των εφαρμογών που του αναλογούν ενώ η υποστήριξη του H/W που θα 
απαιτηθεί θα γίνει στα πλαίσια άλλου έργου με ευθύνη της ΕΥΑΘ, όπως και για το 
σύνολο της τεχνολογικής υποδομής βάσει των αποτελεσμάτων της Φάσης Β του Έργου. 
Διευκρινίζεται ότι οι κλήσεις θα δρομολογούνται προς τον Ανάδοχο μόνο εφόσον 
αφορούν αποκλειστικά τις εφαρμογές που θα προσφερθούν στα πλαίσια του εν λόγω 
έργου. 
 

57. Στην σελίδα 91, παράγραφος 4.2. Μέρη του Εξοπλισμού/ Υποδομής της διακήρυξης, 

αναφέρεται ότι επιπλέον τρεις (3) εικονικοί servers τρέχουν στους φυσικούς servers για 

τους σκοπούς του Εμπορικού ERP (Solution II), το οποίο αποτελεί το σύστημα που θα 

αντισταθεί από τη νέα ολοκληρωμένη λύση. Όμως στον πίνακα που περιλαμβάνεται 

παρακάτω υπάρχουν μόνο δύο εικονικοί Servers. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν 

υπάρχει τρίτος εικονικός server και αν ναι ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού. 

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει τρίτος εικονικός server για το ERP Solution II πάνω 
στους 3 φυσικούς server, τo ERP Solution II τρέχει σε 2 εικονικούς server και τα 
χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στον δεύτερο πίνακα στη σελίδα 91. 
 

58.  Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στο έντυπο οικονομικής προσφοράς στον 

σχετικό πίνακα, σελ. 145, ο προϋπολογισμός για τις κατηγορίες με α/α ] Κόστος 

Υλοποίησης προϋπολογισμού 700.000 € και α/α 2 Κόστος Αδειών Λογισμικού 

προϋπολογισμού 2.000.000 €, είναι ενδεικτικός και μπορούν στην προσφορά τους οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι να προσφέρουν χαμηλότερο ή υψηλότερο τίμημα ανά κατηγορία, 

με τον μόνο περιορίσιμο ότι το συνολικό άθροισμα των δύο κατηγοριών να μην 

ξεπερνά το ποσό των 2.700.000 €.  

ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι ΔΕΝ μπορούν να προσφέρουν υψηλότερο τίμημα 
ανά κατηγορία, αλλά ότι ο προϋπολογισμός που αναφέρεται στο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς στον σχετικό πίνακα , σελ. 145, αποτελεί το μέγιστο όριο ανά κατηγορία. 
 

59. Στην παράγραφο 3.3 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελάτη, σελ 83/147, 

αναφέρετε ότι:  

Στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της ΕΥΑΘ για πολυκαναλικό μοντέλο  
εξυπηρέτησης των πελατών της, o Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει,  
εγκαταστήσει και υλοποιήσει σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών πλήρως  
ενοποιημένη με το κεντρικό σύστημα τιμολόγησης και εξυπηρέτησης. 
 Oι Πελάτες θα μπορούν να εκτελούν από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης  
(διαδικτυακή πύλη (portal)) του νέου Συστήματος όλες τις λειτουργίες] συναλλαγές  
που έχουν σχεδιαστεί και εν τέλει θα εφαρμοστούν μέσω του κεντρικού συστήματος. 
Στην Κεντρική Σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που θα  
προτρέπει τον Πελάτη να εισάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης  
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Να διευκρινιστεί εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα Διαδικτυακή Πύλη 
(Portal)  και πάνω σε αυτή οι λειτουργίες)συναλλαγές του νέου κεντρικού συστήματος 
ή πρέπει  να υλοποιηθεί μια εξ' ολοκλήρου νέα Διαδικτυακή Πύλη (Portal) και πάνω σε 
αυτή οι  λειτουργίες του νέου πληροφοριακού συστήματος αλλά και οι παλαιές που 
δεν  αντικαθίστανται.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι ως Διαδικτυακή Πύλη αναφέρεται η πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης που θα πρέπει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος και όχι το κεντρικό site της 
ΕΥΑΘ, η αλλαγή του οποίου δεν αποτελεί αντικείμενου του εν λόγω έργου.  
Μέσω του κεντρικού site της Επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει σύνδεσμος προς την 
νέα πλατφόρμα και εκεί θα μπορεί ο πελάτης να εισάγει το όνομα και τον κωδικό 
πρόσβασης. 
 

60. Στην παράγραφο 3.3 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πελάτη, σελ 83/147, 

αναφέρετε ότι:  

οι πελάτες - εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας θα πρέπει να έχουν τη  
δυνατότητα να λαμβάνουν ειδοποιήσεις - ενημερώσεις σε σημαντικά ορόσημα  
(milestones) για θέματα που τους αφορούν όπως πχ. την έκδοση λογαριασμών, τη λήξη  
λογαριασμών, την πορεία εξέλιξης των αιτημάτων τους, την πορεία των πληρωμών  
που έχουν καταβάλει, κλπ.:  

 μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  

 μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (sms)  

 μέσω παροχής RSS feeds ή αντίστοιχης τεχνολογίας  

Η ενημέρωση πελατών με μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (sms) απαιτεί σύνδεση με  
Πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Να διευκρινιστεί εάν υπάρχει σήμερα αυτή η σύνδεση και  
λειτουργεί.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει σήμερα σύνδεση με Πάροχο κινητής τηλεφωνίας, 
αλλά θα εξεταστεί σε επόμενο στάδιο κατά την υλοποίηση του νέου ΠΣ. 
 

61. Στην παράγραφο 2.3 Υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα Πελάτη, σελ 62/147, 

αναφέρετε ότι:  

ΣΤ. EDMS (Διαχείριση εγγράφων)  
Με το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, το οποίο είναι υλοποιημένο από 
την DataTeam (EDMS, ν.4.2) πραγματοποιείται η καταχώρηση και αρχειοθέτηση των  
εγγράφων της Εταιρείας, τόσο των εισερχομένων και των εξερχομένων όσο και των  
εσωτερικά διακινούμενων. Επίσης μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης  
εγγράφων πραγματοποιείται και η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων εντός της 
Εταιρείας.  
Να διευκρινιστούν οι δυνατότητες διασύνδεσης και οι τρόποι επικοινωνίας του  
συστήματος διαχείρισης εγγράφων με τρίτες εφαρμογές.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι οι διασυνδέσεις με τρίτους αναφέρονται στην «Εξωτερική 
Διαλειτουργικότητα» της παραγράφου 3.5.  
Στην παράγραφο 3.5 αναφέρονται τόσο οι υφιστάμενες διασυνδέσεις καθώς και η 
απαίτηση που αφορά σε οριζόντια, κάθετη και εξωτερική διαλειτουργικότητα με το νέο 
ΠΣ. 
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι η διασύνδεση με τρίτους θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με αυτόματη ανταλλαγή αρχείων αλλά να υπάρχει και δυνατότητα 
μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη. 
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62. Στην παράγραφο 3.2.4 Διαδικασίες Διαχείρισης Οφειλών και Εισπράξεων, σελ 80/147, 

αναφέρετε ότι:  

Εισπράξεις και Πληρωμές με Πάγιες Εντολές: Ύπαρξη επικοινωνίας/ interfaces με  τις 
συστημικές τράπεζες και το ΔΙΑΣ με στόχο την ενημέρωση των προς είσπραξη  παγίων 
καθώς και απάντηση με το τι τελικά εισπράχθηκε  
Εισπράξεις και Πληρωμές μέσω Τραπεζών: Πραγματοποίηση πληρωμών μέσω 
τράπεζων, πιστωτικών καρτών και e- banking.  
Να διευκρινιστούν οι τρόποι επικοινωνίας με τις Τράπεζες και εάν η επικοινωνία 
γίνεται  σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά.  
Επίσης να διευκρινιστεί εάν η επικοινωνία με τις Τράπεζες έχει ήδη υλοποιηθεί στο 
υπάρχων SAP ERP σύστημα.  
ΑΠ. Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ Τραπεζών και ΕΥΑΘ ορίζεται από κανόνες του 
διατραπεζικού συστήματος (ΔΙΑΣ). Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται περιοδικά σε 
καθημερινή βάση, τις εργάσιμες ημέρες, σε συγκεκριμένες ώρες. Η επικοινωνία αφορά 
την λήψη αρχείων συναλλαγών e-banking,  ανταλλαγή αρχείων Αναθέσεων – 
Ανακλήσεων, πληρωμών, απαιτήσεων – οφειλών ΕΥΑΘ. Τόσο οι χρόνοι επικοινωνίας 
όσο το πλήθος και  η μορφή των αρχείων (γραμμογράφηση κ.τ.λ.π) έχουν οριστεί από 
το ΔΙΑΣ.   
Η επικοινωνία με το διατραπεζικό σύστημα  (ΔΙΑΣ) δεν είναι υλοποιημένη με το 
υπάρχων SAP ERP σύστημα. 
 

63. Στην παράγραφο 2.4 Αντικείμενο του Έργου και στην Παράγραφο 3.2.5. Διαδικασίες  

Διαχείρισης και Εξυπηρέτησης Πελατών ζητούνται να υλοποιηθούν αναφέρονται οι:  

 Λειτουργία Πρωτοκόλλου  

 Λειτουργίες Πρωτοκόλλου  

Να διευκρινιστούν σε κάθε περίπτωση οι ζητούμενες λειτουργίες Πρωτοκόλλου και εάν  
υπάρχει ήδη σε λειτουργία σύστημα/εφαρμογή Πρωτοκόλλου.  
Επίσης να διευκρινιστεί εάν λειτουργίες Πρωτοκόλλου ή επικοινωνία με 
σύστημα/εφαρμογή Πρωτοκόλλου έχουν υλοποιηθεί και στο υπάρχων SAP ERP 
σύστημα.  
ΑΠ. Διευκρινίζεται ότι ενδεικτικά παραδείγματα λειτουργίας πρωτοκόλλου που θα 
ενσωματωθούν στο νέο σύστημα είναι:  

 Καταγραφή και πρωτοκόλληση ερωτημάτων/ παραπόνων και συσχετισμός με πελάτη 

 Διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου 

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι υπάρχει ήδη σε λειτουργία σύστημα/εφαρμογή 
Πρωτοκόλλου, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία με το υπάρχων SAP ERP σύστημα, παρά 
μόνο με το εμπορικό τμήμα του ERP (Solution 2). 
 

64. Στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, στην παράγραφο 2.6. Ειδικοί όροι Συμμετοχής, 

αναφέρετε ότι: οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού:  

Να έχουν πραγματοποιήσει επιτυχώς υλοποίηση συστήματος τιμολόγησης και 
εξυπηρέτησης πελατών καθώς και αντίστοιχης πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης και συστήματος CRM στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε οργανισμό 
διαχείρισης δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, αερίου και 
τηλεπικοινωνιών) με πελατειακή βάση τουλάχιστον το 50% της αντίστοιχης της ΕΥΑΘ, η 
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οποία ανέρχεται σε 500.000 συνδέσεις περίπου, (δηλαδή 250.000 συνδέσεις). Στην 
περίπτωση ένωσης εταιρειών η εν λόγω προϋπόθεση απαιτείται για τουλάχιστον ένα 
μέλος της ένωσης. Το συγκεκριμένο μέλος, σε περίπτωση που συμμετείχε σε σύμπραξη 
ή κοινοπραξία, για την υλοποίηση του αναφερόμενου έργου, θα πρέπει να αποδεικνύει 
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής σε αυτό που αντιστοιχεί a.) στην προαναφερθείσα 
απαίτηση του αριθμού πελατών (δηλαδή ποσοστό συμμετοχής *φυσικό αντικείμενο 
(αριθμός συνδέσεων) 250.000 και β.) στο αντικείμενο του έργου (υλοποίησης ΠΣ σε 
οργανισμό διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, αερίου καθώς 
και τηλεπικοινωνιών). Η εν λόγω προϋπόθεση δεν δύναται να καλυφθεί μέσω 
εμπειρίας που έχει αποκτηθεί σε άλλα έργα με την ιδιότητα του υπεργολάβου.  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πίνακα των έργων που πληρούν τα 
παραπάνω κριτήρια και τα οποία εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε κατά το παρελθόν. 
Εάν ο κύριος του έργου, από τον οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι απέκτησαν την 
παραπάνω εμπειρία ήταν το Δημόσιο ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό/ βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται 
από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο κύριος του έργου ήταν ιδιώτης, υποβάλλεται ως 
στοιχείο τεκμηρίωσης είτε βεβαίωση καλής εκτέλεσης του κυρίου του έργου είτε 
οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο  
Ο Πίνακας έργων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Επωνυμία Πελάτη  

 Τίτλος Σύμβασης  

 Αναλυτική Περιγραφή Έργου (όπου να αναφέρεται το πληροφοριακό σύστημα  

 που υλοποιήθηκε και η πελατειακή βάση σε αριθμό συνδέσεων)  

 Κύριος της Σύμβασης (Τίτλος Εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας)  

 Προϋπολογισμός  

 Ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντος στη Σύμβαση  

 Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης  

 Ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης  

 Παρούσα Φάση  

 Αριθμός παροχών/μετρητικών σημείων  

 Αριθμός Χρηστών (users) του πληροφοριακού συστήματος  

 Στοιχεία Συστήματος (Πληροφοριακό Σύστημα, έκδοση, λειτουργικότητα κλπ.)  

 Λειτουργικές περιοχές που καλύπτει στην εταιρεία/ οργανισμό  

 Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου της σύμβασης από τη μεριά του πελάτη  

 Στοιχείο Τεκμηρίωσης (τύπος & ημερομηνία)  

 «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη  

 "ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό  ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης Δημόσιας 

Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση 

υποψηφίου Αναδόχου  

 
Επίσης στην ίδια παράγραφο, αναφέρετε ότι:  
Μέχρι πέντε (5) στελέχη της ΕΥΑΘ δύναται να επισκεφτούν με αποκλειστικές δαπάνες 
της ΕΥΑΘ μία (1) από τις εταιρείες που χρησιμοποιούνται για πλήρωση του κριτηρίου 
επιλογής της Παραγράφου 2 σχετικά με την εμπειρία του Αναδόχου. Η επιλογή της 
εταιρείας/ έργου θα γίνει από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Σκοπός της επίσκεψης 
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είναι η εξέταση της τεχνικής-επαγγελματικής επάρκειας του προσφέροντος σύμφωνα 
με τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική του Προσφορά και της σχετικής του εμπειρίας.  
Η αντίστοιχη απαίτηση ισχύει και για ένα έργο υλοποίησης του προσφερόμενου από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο πληροφοριακού συστήματος, ανεξάρτητα από τον υλοποιητή 
του εν λόγω συστήματος. Στην απαίτηση τοι) διαγωνισμού να συμπεριληφθεί στον 
Πίνακα Έργων του Υποψήφιου Αναδόχου, ένα έργο υλοποίησης του προσφερόμενου 
πληροφοριακού συστήματος, ανεξάρτητα από τον υλοποιητή του εν λόγω συστήματος, 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ως κατασκευαστής του προσφερόμενου 
λογισμικού, το έργο που θα δώσουμε, ως έργο αναφοράς, δεν είναι δυνατό να 
συμπεριλαμβάνει το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας που ζητάτε, αφενός λόγω 
του ότι τα στοιχεία που ζητούνται αφορούν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 
μεταξύ δυο συμβαλλομένων οι οποίοι δεν έχουν καμία εμπλοκή στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό της ΕΥΑΘ και αφετέρου διότι, ως κατασκευαστής του προσφερόμενου 
λογισμικού, δεν έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες αυτού τοι) περιεχομένου, 
πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση του έργου.  
Ως κατασκευαστής του προσφερόμενου πληροφοριακού συστήματος, μπορούμε να 
δώσουμε στον υποψήφιο Ανάδοχο ένα έργο υλοποίησης ανεξάρτητα από τον 
υλοποιητή που θα περιλαμβάνει: a) την επωνυμία του πελάτη αναφοράς, β) τον 
αριθμό των συνδέσεων του πελάτη αναφοράς γ) σχετική αναφορά στο λογισμικό 
προμήθειας.  
ΑΠ. Σύμφωνα με το Άρθρο 2.6 του Παραρτήματος Ι, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει 
να συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο Πίνακα Έργων στο πλαίσιο της απαίτησης επί 
ποινή αποκλεισμού «επιτυχούς υλοποίησης συστήματος τιμολόγησης και 
εξυπηρέτησης πελατών καθώς και αντίστοιχης πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης και συστήματος CRM στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε οργανισμό 
διαχείρισης δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, αερίου και 
τηλεπικοινωνιών) με πελατειακή βάση τουλάχιστον το 50% της αντίστοιχης της ΕΥΑΘ, η 
οποία ανέρχεται σε 500.000 συνδέσεις περίπου, (δηλαδή 250.000 συνδέσεις)». 
Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του ίδιου άρθρου και με στόχο την εξέταση από πλευράς 
ΕΥΑΘ της τεχνικής-επαγγελματικής επάρκειας του προσφέροντος σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στην Τεχνική του Προσφορά και της σχετικής του εμπειρίας, μέχρι πέντε 
(5) στελέχη της ΕΥΑΘ δύναται να επισκεφτούν με αποκλειστικές δαπάνες της ΕΥΑΘ μία 
(1) από τις εταιρείες που χρησιμοποιούνται για πλήρωση του κριτηρίου επιλογής της 
Παραγράφου 2 του Άρθρου 2.6 σχετικά με την εμπειρία του Αναδόχου. 
Διευκρινίζεται ότι αντίστοιχη απαίτηση επίσκεψης ισχύει και για ένα έργο υλοποίησης 
του προσφερόμενου από τον υποψήφιο Ανάδοχο πληροφοριακού συστήματος, 
ανεξάρτητα από τον υλοποιητή του εν λόγω συστήματος, με στόχο την εξέταση του επί 
ποινή αποκλεισμού όρου σχετικά με τα χαρακτηριστικά της Ολοκληρωμένης Λύσης η 
οποία θα πρέπει «Να έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επιτυχία σε 
επιχειρησιακό περιβάλλον Οργανισμού διαχείρισης δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, 
αερίου, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών) με πελατειακή βάση τουλάχιστον το 50% 
της αντίστοιχης της ΕΥΑΘ, η οποία ανέρχεται σε 500.000 συνδέσεις περίπου, (δηλαδή 
250.000 συνδέσεις).».  
 

B.Λοιπές Διευκρινίσεις: 
Διευκρινίζουμε ότι: 
1. Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (ΥΔ) που ζητούνται στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τον οικονομικό φορέα. 
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2. Για την απόδειξη  της τεχνικής και επαγγελματική ικανότητας της περίπτωσης (ε) του 
άρθρου 2.2.6 της Διακήρυξης (παρ. Β4.5.της ενότητας 2.2.9.2), οι οικονομικοί φορείς 
θα πρέπει να υποβάλουν και Υπεύθυνη Δήλωση με την ψηφιακή υπογραφή τους, με 
την οποία θα βεβαιώνεται η αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στο βιογραφικό 
του Διευθυντή (όπως αναφέρεται και για τα μέλη της ομάδας έργου). 
 
3. Στον πίνακα συμμόρφωσης 8.6 «Διαχείριση Έργου», η ΑΠΑΙΤΗΣΗ είναι ΝΑΙ για την 
περίπτωση 8.6.3, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο έγγραφο WORD “ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ». 

 

Γ. Χρονική παράταση: 
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 
Παρασκευή 13/9/2019 και ώρα 23:59 και ως νέα ημερομηνία 
αποσφράγισης η Παρασκευή 20/9/2019 και ώρα 09:00. 

 
Συνημμένα: 

 
Πίνακες συμμόρφωσης 
 
 
 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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8.2. Πίνακας Συμμόρφωσης : «Γενικά Χαρακτηριστικά» 

Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά    

8.2.1  Οι ανανεωμένες εκδόσεις από τον 
κατασκευαστή του συνόλου της 
Ολοκληρωμένης Λύσης θα πρέπει να 
μην επηρεάζουν τις 
παραμετροποιήσεις, τις τυχόν 
επεκτάσεις της λειτουργικότητας, και 
την επικοινωνία με τα υπόλοιπα 
συστήματα της ΕΥΑΘ. 

ΝΑΙ 

  

8.2.2  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα παρουσιάζει αυξημένες 
δυνατότητες, επεκτασιμοτητας, 
ολοκληρωσιμότητας (integration) με 
άλλα συστήματα χρησιμοποιώντας 
ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες. 

ΝΑΙ 

  

8.2.3  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα περιέχει ή μπορεί να 
υποστηρίξει λειτουργικότητα 
τελευταίας τεχνολογίας (βάσει 
βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών 
ψηφιοποίησης στους Τομείς 
Ηλεκτρισμού, Αερίου, Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης καθώς και 
Τηλεπικοινωνιών). 

ΝΑΙ 

  

8.2.4  Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης στα αρχεία των βάσεων 
δεδομένων καθώς και των 
λειτουργιών του κεντρικού 
συστήματος από τους χρήστες με 
αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια 
βάσει του δικαιώματος χρήσης τους 
με δικαίωμα μεταβολής αυτών των 
δυνατοτήτων. 

ΝΑΙ 

  

8.2.5  Προμήθεια απαραίτητου αριθμού 
αδειών χρήσης βάσει απαιτήσεων 
διακήρυξης. 

ΝΑΙ 

  

8.2.6  Δυνατότητα παραμετροποίησης 
διαδικασιών/ λειτουργικών. ΝΑΙ 
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8.3. Πίνακας Συμμόρφωσης : «Διαχείριση Συστήματος» 

Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

 Διαχείριση Συστήματος    

8.3.1  Φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη, 
δηλαδή ενιαίο γραφικό περιβάλλον 
διαχείρισης και προτυποποιημένες 
λειτουργίες (ομοιογένεια σε όλα τα 
σημεία του). 

ΝΑΙ 

  

8.3.2  Δυνατότητα αναζήτησης με διάφορα 
και πολλαπλά κριτήρια. ΝΑΙ 

  

8.3.3  Δυνατότητα αποθήκευσης κινήσεων 
σε κάθε βήμα. ΝΑΙ 

  

8.3.4  Το σύστημα περιέχει λειτουργικότητες 
drilldown και bottomup. ΝΑΙ 

  

8.3.5  Διασύνδεση με εφαρμογές του 
Microsoft Office (Microsoft Outlook, 
Microsoft Excel, Microsoft Word).  

ΝΑΙ 

  

8.3.6  Διασύνδεση με τις υφιστάμενες 
εφαρμογές της ΕΥΑΘ, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στην ενότητα 2.3.  

ΝΑΙ 

  

8.3.7  Το ολοκληρωμένο σύστημα 
προσφέρει εργαλείο μετάπτωσης 
δεδομένων. 

ΝΑΙ 

  

8.3.8  Δυνατότητα ταυτόχρονης 
προβολής πολλαπλών παραθύρων 
της ίδιας ή διαφορετικής φόρμας. 

ΝΑΙ 

  

8.3.9  Δυνατότητα άμεσης 
πληροφόρησης σχετικά με τη 
λειτουργία πεδίων. 

ΝΑΙ 

  

8.3.10  Λειτουργικότητα που επιτρέπει την 
εσωτερική επικοινωνία (on-line) 
μεταξύ των χρηστών. 

ΝΑΙ 

  

8.3.11  Δυνατότητα παραμετροποίησης 
χρησιμοποιώντας εσωτερικές του 
λειτουργίες (χωρίς επιπλέον 
πλατφόρμες). 

ΝΑΙ 

  

8.3.12  Δυνατότητα δημιουργίας/ 
προσθήκης νέων πινάκων και νέων 
πεδίων. 

ΝΑΙ 

  

8.3.13  Δυνατότητα καταγραφής των 
αλλαγών ανά χρήστη και ανά 
συγκεκριμένη λειτουργική οντότητα 
και πεδίο. 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

 Διαχείριση Συστήματος    

8.3.14  Δυνατότητα παρακολούθησης 
ιστορικότητας δραστηριοτήτων που 
έχουν δημιουργηθεί παλαιότερα. 

ΝΑΙ 

  

8.3.15  Δυνατότητα διαχείρισης 
εξουσιοδοτήσεων σε επίπεδο 
διαδικασίας και πεδίου ανά χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

8.3.16  Δυνατότητα διαχείρισης 
εξουσιοδοτήσεων σε επίπεδο 
δεδομένων ανά χρήστη σύμφωνα 
με το οργανόγραμμα της 
επιχείρησης. 

ΝΑΙ 

  

8.3.17  Δυνατότητα εφαρμογής και ελέγχου 
αυτοματοποιημένων ροών 
εργασίας (workflows). 

ΝΑΙ 

  

8.3.18  Δυνατότητα διαμόρφωσης μενού 
χρήστη. ΝΑΙ 

  

8.3.19  Ενσωματωμένη δυνατότητα 
πρόσβασης σε Internet & Intranet. ΝΑΙ 

  

8.3.20  Δυνατότητα δημιουργίας και 
απεικόνισης αναφορών στους 
χρήστες με ενσωματωμένη 
λειτουργικότητα γραφημάτων και 
dashboards. 

ΝΑΙ 

  

8.3.21  Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως 
τις λειτουργίες αποκοπή, αντιγραφή 
και επικόλληση (cut, copy, paste).  

ΝΑΙ 

  

8.3.22  Το σύστημα υποστηρίζει την 
πρόσβαση από φορητές συσκευές 
(mobilecomputing). 

ΝΑΙ 

  

8.3.23  Το σύστημα υποστηρίζει 
τεχνολογίες Big Data ή In Memory 
Computing. 

ΝΑΙ 

  

8.3.24  Το σύστημα υποστηρίζει 
τεχνολογίες Business Intelligence 
(BI, Analytics) ή Data Warehousing 
(OLAP). 

ΝΑΙ 

  

8.3.25  Το σύστημα διαθέτει / υποστηρίζει 
τη δυνατότητα 
χρονοπρογραμματισμού εργασιών 
και εκτέλεσης λειτουργιών στον 
Server με στόχο την βέλτιστη 
διαχείριση των διαθέσιμων 
πληροφοριακών πόρων.  

ΝΑΙ 

  



29 

 

8.4. Πίνακας Συμμόρφωσης : «Τεχνικές Προδιαγραφές» 

Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Διαχείριση Έργου    

8.4.1  
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 4.1. ΝΑΙ 

  

8.4.2  

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 4.2 
και των υποπαραγράφων αυτής. 

ΝΑΙ 

  

8.4.3  

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 4.3 
(Αρχιτεκτονική) και των 
υποπαραγράφων αυτής. 

ΝΑΙ 

  

8.4.4  

Δυνατότητα προσθήκης 
λειτουργιών στο Σύστημα. (Βλέπε 
Υποενότητα 4.4) 

ΝΑΙ 

  

8.4.5  

Δυνατότητα τροποποίησης 
λειτουργιών στο Σύστημα. (Βλέπε 
Υποενότητα 4.4) 

ΝΑΙ 

  

8.4.6  

Δυνατότητα επέμβασης στην 
αρχική μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. (Βλέπε Υποενότητα 4.4) 

ΝΑΙ 

  

8.4.7  

Δυνατότητα εγκατάστασης των 
νέων εκδόσεων του λογισμικού 
χωρίς επανάληψη των 
παραμετροποιήσεων, 
εξατομικεύσεων και έργου 
ανάπτυξης (Βλέπε Υποενότητα 
4.4) 

ΝΑΙ 

  

8.4.8  
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 4.5. ΝΑΙ 

  

8.5. Πίνακας Συμμόρφωσης : «Λειτουργικές Προδιαγραφές» 

Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 

Όνομα 
Λογισμικού 
Προϊόντος 
(module) ή 
custom 
ανάπτυξη 

Απαιτούμενοι 
Α/Μ σε 

περίπτωση 
Custom 

ανάπτυξης 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Λειτουργικές 
Προδιαγραφές 

    

8.5.1  

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 
3.2. 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 

Όνομα 
Λογισμικού 
Προϊόντος 
(module) ή 
custom 
ανάπτυξη 

Απαιτούμενοι 
Α/Μ σε 

περίπτωση 
Custom 

ανάπτυξης 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Λειτουργικές 
Προδιαγραφές 

    

8.5.2  

Διαχείριση Μητρώου 
Πελατών. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 
3.2.1. 

NAI 

   

8.5.3  

Διαχείριση Μητρώου 
Παροχών/ Εγκατάστασης. 
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 
3.2.1 

ΝΑΙ 

   

8.5.4  

Διαχείριση Μητρώου 
Μετρητών. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 
3.2.1 

ΝΑΙ 

   

8.5.5  

Διαχείριση Μητρώου 
Μετρητικών Στοιχείων. 
Πλήρης συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της 
υποενότητας 3.2.1. 

ΝΑΙ 

   

8.5.6  

Διαδικασίες διαχείρισης 
μετρητών και μετρητικών 
στοιχείων (καθώς και 
συλλογή τους).  
Πλήρης συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της 
υποενότητας 3.2.2. 

ΝΑΙ 

   

8.5.7  

Διαδικασίες κυκλώματος 
τιμολόγησης και έκδοσης 
λογαριασμών. 
Πλήρης συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της 
υπόενότητας 3.2.3. 

ΝΑΙ 

   

8.5.8  

Διαδικασίες διαχείρισης 
οφειλών και εισπράξεων. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 
3.2.4. 

ΝΑΙ 

   

8.5.9  

Διαδικασίες διαχείρισης και 
εξυπηρέτησης πελατών. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 

Όνομα 
Λογισμικού 
Προϊόντος 
(module) ή 
custom 
ανάπτυξη 

Απαιτούμενοι 
Α/Μ σε 

περίπτωση 
Custom 

ανάπτυξης 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Λειτουργικές 
Προδιαγραφές 

    

3.2.5. 

8.5.10  

Παροχή διοικητικής 
πληροφόρησης και 
παρακολούθησης 
καθημερινών εργασιών με 
τη χρήση εργαλείου 
επιχειρηματικής ευφυίας/ 
ανάλυσης. 
Πλήρης συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της 
υποενότητας 3.2.6. 

ΝΑΙ 

   

8.5.11  

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών. 
Πλήρης συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της 
υποενότητας 3.3. 

ΝΑΙ 

   

8.5.12  

Σύστημα διαχείρισης 
επιχειρησιακών σχέσεων 
(CRM). 
Πλήρης συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της 
υποενότητας 3.4 

ΝΑΙ 

   

8.5.13  

Πλήρης διαλειτουργικότητα 
(οριζόντια, κάθετη, 
εξωτερική). 
Πλήρης συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις της 
υποενότητας 3.5. 

ΝΑΙ 

   

 

8.6. Πίνακας Συμμόρφωσης : «Διαχείριση Έργου» 

 

Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Διαχείριση Έργου    

8.6.1  

Η τεχνική προσφορά ενσωματώνει 
αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης 
βάσει του αντικειμένου του έργου. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 6.1. 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Διαχείριση Έργου    

8.6.2  

Η τεχνική προσφορά περιέχει 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα έργου το 
οποίο σε βασίζεται στην υποενότητα 
6.2. 

ΝΑΙ 

  

8.6.3  

Περιγράφονται οι διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής του 
έργου. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 6.3 και 
των υποπαραγράφων αυτής. 

ΝΑΙ 

  

8.6.4  

Η τεχνική προσφορά περιέχει πλήρη 
και αναλυτικό πίνακα των 
παραδοτέων του έργου. 

ΝΑΙ 

  

8.6.5  

Η τεχνική προσφορά ενσωματώνει 
αναλυτική μεθοδολογία οργάνωσης 
και διοίκησης έργου. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
σχετικές απαιτήσεις της 
υποενότητας 6.4. 

ΝΑΙ 

  

8.6.6  

Πίνακας των μελών της ομάδας 
έργου όπου φαίνεται και η 
κατανομή ανθρωπομηνών για την 
Ομάδα Έργου ανά Μέλος Ομάδας 
και Φάση Υλοποίησης σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται σχετικά στην 
υποενότητα 6.4  

ΝΑΙ 

  

8.6.7  

Διευθυντής έργου με εμπειρία 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε 
θέματα διαχείρισης έργων 
πληροφορικής και υλοποίησης 
συστημάτων και αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) 
έργο σχεδιασμού και υλοποίησης 
πληροφοριακού συστήματος 
τιμολόγησης και εξυπηρέτησης 
πελατών σε επιχειρησιακό 
περιβάλλον δικτύου ανάλογης 
πολυπλοκότητας και μεγέθους 
(που προσδιορίζεται από τον 
αριθμό εξυπηρετούμενων 
πελατών) τουλάχιστον 50% σε 
σχέση με το μέγεθος που αφορά η 
παρούσα Διακήρυξη και με 
αντικείμενο σε ένα από τα 
ακόλουθα: ύδρευση, αποχέτευση, 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Διαχείριση Έργου    

ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, 
τηλεπικοινωνίες 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
σχετικές απαιτήσεις της 
υποενότητας 6.4 

8.6.8  

Αναπληρωτής Διευθυντής Έργου 
με τέσσερα (4) κατ΄ ελάχιστον 
χρόνια εμπειρία βάσει σχετικής 
απαίτησης. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
σχετικές απαιτήσεις της 
υποενότητας 6.4 

ΝΑΙ 

  

8.6.9  

Επικεφαλής Σύμβουλοι 
Υποομάδων Έργου – πέντε (5) - 
για τις υπόψη Λειτουργικές 
Ενότητες με τέσσερα (4) κατ΄ 
ελάχιστον χρόνια εμπειρία βάσει 
σχετικής απαίτησης ο καθένας. 

 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
σχετικές απαιτήσεις της 
υποενότητας 6.4 

ΝΑΙ 

  

8.6.10  

Δύο (2) προγραμματιστές με 
τέσσερα (4) κατ΄ ελάχιστον χρόνια 
εμπειρία βάσει σχετικής απαίτησης 
ο καθένας. 

 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
σχετικές απαιτήσεις της 
υποενότητας 6.4 

ΝΑΙ 

  

8.6.11  

Ένας (1) σύμβουλος σε θέματα 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
και συστημάτων, με τέσσερα (4) 
κατ΄ ελάχιστον χρόνια εμπειρία 
βάσει σχετικής απαίτησης. 

 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
σχετικές απαιτήσεις της 
υποενότητας 6.4 

ΝΑΙ 

  

8.6.12  

Αναφορικά με την Ομάδα Έργου, 
ο Ανάδοχος έχει προσδιορίσει με 
λεπτομέρεια: 

 Τη σύνθεση και δομή της ομάδας 
έργου. Τίτλους σπουδών 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Διαχείριση Έργου    
προσωπικού ομάδας έργου. 

 Προηγούμενη εμπειρία 
προσωπικού ομάδας έργου. 

 Αναλυτικά βιογραφικά 
σημειώματα της Ομάδας 
Έργου. 

Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 6.4 

8.7. Πίνακας Συμμόρφωσης : «Εγγύηση – Συντήρηση – Τεχνική 

Υποστήριξη» 

Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Εγγύηση – Συντήρηση – Τεχνική 
Υποστήριξη 

   

8.7.1 Περίοδος υποστήριξης παραγωγικής 
λειτουργίας έργου (6 μήνες) σύμφωνα 
με την υποενότητα 5.6. 

ΝΑΙ   

8.7.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας για το 
λογισμικό μετά την οριστική 
παραλαβή του έργουδιάρκειας 12 
μηνών  
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 5.7.1. 

ΝΑΙ   

8.7.3 Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης σχετικά με το λογισμικό 
για περίοδο τριών (3) ετών με την 
έναρξη της περιόδου Εγγύησης 
Καλής Λειτουργίας. 
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 5.7.2. 

 
ΝΑΙ 

  

8.7.4 Πρόσθετες υπηρεσίες (α) συναφείς 
προς το αντικείμενο της περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας για 
λόγους εξέλιξης των συστημάτων 
λογισμικού και πιθανών 
προβλημάτων που 
παρουσιάζονται, (β) περαιτέρω 
παραμετροποίησης, βελτίωσης 
του πληροφοριακού συστήματος 
σύμφωνα με τυχόν νέες ανάγκες 
της ΕΥΑΘ.   

 Πλήρης συμμόρφωση με τις 

ΝΑΙ   
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Α/Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

 Εγγύηση – Συντήρηση – Τεχνική 
Υποστήριξη 

   

απαιτήσεις της υποενότητας 5.7.3. 

 
 

8.8. Πίνακας Συμμόρφωσης : «Εκπαίδευση και Τεκμηρίωση» 

Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Εκπαίδευση και Τεκμηρίωση 

Εκπαίδευση προσωπικού ΕΥΑΘ 

8.8.1 
Παρουσία Πλάνου Εκπαίδευσης 
για την ΕΥΑΘ. 

ΝΑΙ 
  

8.8.2 
Λεπτομερής περιγραφή της 
ανάπτυξης της εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ 
  

8.8.3 

Περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις 
για τον καθορισμό της 
εκπαίδευσης. 
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποενότητας 5.5 
και των υποπαραγράφων αυτής. 

ΝΑΙ 

  

8.8.4 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. ΝΑΙ   

8.8.5 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στην 
Ελληνική γλώσσα. Κατ' εξαίρεση σε 
εξειδικευμένα τεχνικά μαθήματα 
μπορεί να είναι η Αγγλική. 

ΝΑΙ 

  

8.8.6 
Το εκπαιδευτικό υλικό 
περιλαμβάνει Εγχειρίδιο Χρήσης 
του Συστήματος. 

ΝΑΙ 
  

8.8.7 
Το εκπαιδευτικό υλικό 
περιλαμβάνει Εγχειρίδιο 
Διαχείρισης του Συστήματος. 

ΝΑΙ 
  

8.8.8 
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι 
διαθέσιμο σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ 
  

Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

8.8.9 

Παρουσία πλάνου μεταφοράς 
τεχνογνωσίας από τα πρώτα 
κιόλας στάδια έναρξης του Έργου, 
προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών 
της ΕΥΑΘ, οι οποίοι θα 
αποτελέσουν την ομάδα κύριων 
χρηστών και θα αναλάβουν μετά 
το πέρας της υλοποίησης τη 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διαχείριση και την υποστήριξη του 
συστήματος. 

Τεκμηρίωση 

8.8.1
0 

Παράδοση πλήρους συνόλου 
εγχειριδίων χρήσης των 
υποσυστημάτων και των 
εφαρμογών, σε δύο (2) αντίτυπα 
και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα 
εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών 
(οδηγοί χρήσης) που θα 
αναπτυχθούν θα είναι στην 
Ελληνική Γλώσσα. Τα τεύχη θα 
είναι καταρτισμένα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των κατηγοριών των 
χρηστών.  

ΝΑΙ 

  

8.8.1
1 

Αναλυτικό εγχειρίδιο σχετικά με τη 
λήψη εφεδρικών αντιγράφων όλων 
των δεδομένων του συστήματος 
καθώς και με τον τρόπο 
αποκατάστασης τους σε δύο (2) 
αντίτυπα. 

ΝΑΙ 

  

8.8.1
2 

Ενσωμάτωση εγχειριδίων χρήσης 
στο περιβάλλον χρήστη με 
δυνατότητες αναζήτησης. 

ΝΑΙ 

  

 

8.9. Πίνακας Συμμόρφωσης : «Ειδικοί Όροι Συμμετοχής για το 

πληροφοριακό σύστημα» 

Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

Ειδικοί Όροι για το Πληροφοριακό Σύστημα 

8.9.1 

Ακολουθεί τα πρότυπα της 

διεθνούς αγοράς πληροφορικής 

(σχετικά με θέματα 

σχεδιασμού/υλοποίησης/παραμετ

ροποίησης) και παρέχει τη 

δυνατότητα σύνδεσης με άλλα 

περιβάλλοντα, τράπεζες 

πληροφοριών και βάσεις 

δεδομένων. 

ΝΑΙ 

  

8.9.2 

Είναι βασισμένο σε λύση 

που διατίθεται στην αγορά για 

τουλάχιστον τρία (3) έτη ως 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πληροφοριακό σύστημα με 

τακτικές επικαιροποιήσεις. 

8.9.3 

Η προτεινόμενη λύση έχει   

επιτυχείς υλοποιήσεις σε διεθνές 

επίπεδο 
ΝΑΙ 

  

8.9.4 

Δήλωση κατασκευαστή ή 

αναδόχου (σε περίπτωση open 

source συστημάτων) ότι υπάρχει 

δημοσιευμένο πλάνο 

υποστήριξης νέων εκδόσεων 

τουλάχιστον για τα επόμενα τρία 

(3) έτη και για τουλάχιστον 10 

χρόνια για την υποστήριξη του 

συστήματος  από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

ΝΑΙ 

  

8.9.5 

H προτεινόμενη λύση είναι η 

πλέον πρόσφατη και πλήρως 

ελληνικοποιημένη έκδοση 
ΝΑΙ 

  

8.9.6 

Ακολουθείται η αρχιτεκτονική 

πελάτη / εξυπηρετητή 

πολλαπλών επιπέδων (n-tier) ή 

υλοποίηση της πρόσβασης μέσω 

τεχνολογιών διαδικτύου. 

ΝΑΙ 

  

8.9.7 

Έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό με επιτυχία σε 

επιχειρησιακό περιβάλλον 

Οργανισμού διαχείρισης δικτύων 

(ύδρευσης, αποχέτευσης, αερίου, 

ηλεκτρισμού, και 

τηλεπικοινωνιών) με πελατειακή 

βάση τουλάχιστον 250.000 

συνδέσεων. 

ΝΑΙ 

  

8.9.8 

Δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία 

του κατασκευαστή του συνόλου 

των συστημάτων/εφαρμογών της 

ολοκληρωμένης λύσης 

ΝΑΙ 

  

8.9.9 

Ενδεικτική λίστα ή κατάλογος 

εγκεκριμένων/πιστοποιημένων 

ή/και εξουσιοδοτημένων εταιρειών 

υλοποίησης ή/και υποστήριξης 

της προσφερόμενης λύσης στην 

Ελλάδα και το Εξωτερικό 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

προερχόμενη από τον 

Κατασκευαστή του προτεινόμενου 

ολοκληρωμένου συστήματος, 

όπου να φαίνονται οι ημερομηνίες 

που έλαβαν χώρα αυτές οι 

πιστοποιήσεις. 

8.9.10 

Υπάρχουν τρεις (3) τουλάχιστον 

εταιρείες που είναι 

εγκεκριμένες/πιστοποιημένες 

ή/και εξουσιοδοτημένες από τον 

κατασκευαστή του 

προσφερόμενου λογισμικού για 

την υλοποίηση ή υποστήριξη του. 

Οι εν λόγω πιστοποιήσεις θα 

πρέπει να έχουν λάβει χώρα πριν 

τη δημοσίευση της παρούσας. 

ΝΑΙ 

  

 

8.10. Πίνακας Συμμόρφωσης : «Αντικείμενο του Έργου» 

Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

Αντικείμενο του Έργου 

8.10.1 

Πλήρη συμμόρφωση με την 

υποενότητα 2.4. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 
 


