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ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Προσφορά εξειδικευμένης 
τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013»  
 
   Κριτήριο Αξιολόγησης :   χαμηλότερη τιμή  
 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ         
 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
1.1. Tου Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  
1.2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/2005). 
1.3.  Του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α’/88) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.  
1.4 Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’/2011) «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) 
Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και σύστασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης». 
1.5 Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
1.6 Της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.12044/21-5-2012 (ΦΕΚ 1724/B’/2012), απόφασης 
του  Υπουργού  Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης 
«Μεταβίβαση   δικαιώματος   υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο  Γενικό 
Γραμματέα  του Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής 
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Διακυβέρνησης  και  στους  Προϊσταμένους  των  Οργανικών  Μονάδων  του 
Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης». 
1.7 Το αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/5/οικ.2837/31.1.2012 έγγραφο με το οποίο η 
Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΔΙΜΗΔ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου. 
 
2. Τις διατάξεις: 
2.1 Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 2 
2.2 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις   
συναφών θεμάτων". 
2.3  Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α/2010) 
2.4  Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου". 
2.5 Της με αρ.2/45564/0026/31.07.2001 απόφασης (ΦΕΚ 1066/Β/10.8.01) του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών» 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95. 
2.6  Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). 
2.7 Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης. 
2.8 Του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 
2.9 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.  
2.10  Της αριθμ. 35130/739/09.08.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
1291/Β/2010), που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 
παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».   
2.11 Του Ν.  3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
2.12 Του άρθρου 9, περ. 3, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας». 
2.13 Της αριθμ. πρωτ. 2/3344/0026/11-1-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΗ-ΩΤ) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα : «Καθορισμός ορίων και προϋποθέσεων σύναψης 
των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του άρθρου 83 παρ. 1 εδαφ. έκτο του Ν. 
2362/1995». 
2.14 Του Π.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 
2.15 Την παρ.1 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/2011), όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 12α  του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 
(ΦΕΚ 66/Α’/2011). 
 
3.   Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.21068/25.7.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΝΧ-9ΗΡ) 
απόφαση ορισμού των μελών  τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων 
διαγωνισμών του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. 
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4.   Tου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.11) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
 
5.  Της με αριθμ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012)  ΚΥΑ «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
 
6.   Το αριθμ. πρωτ. 21180/2.8.2013 αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης 
Προσωπικού του ΥΔΙΜΗΔ αναφορικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου 
«Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013» (ΑΔΑΜ: 
13REQ001569185). 
 
7.  Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ1Π/1/216/20417/2.8.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ7Χ-
ΑΡΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με α/α  75313  καταχώρησης στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. 
 
8.  Τις  υπηρεσιακές  ανάγκες για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής 
υποστήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης προκειμένου να επιτευχθούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας. 
 

 
    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1.  Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή για επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: 
«Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013», σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται», σύμφωνα με το άρθρου 9, περ. 3, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 
212/Α/2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας», και την αριθμ. πρωτ. 2/3344/0026/11-1-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΗ-
ΩΤ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται  στο ποσό των εκατόν είκοσι 

τριών χιλιάδων ευρώ (123.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΚΑΕ 0873 του Φορέα 05/150 του οικονομικού έτους 2013.  

2. Η καταβολή του τιμήματος τμηματικά σε δύο δόσεις: 

α)  το 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, θα πληρωθεί μετά την παραλαβή 
του  Α παραδοτέου (η παραλαβή θα γίνει εντός 20 ημερών από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία με 
τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή του και ii) την επιτυχή 
υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

β) το 80% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, θα πληρωθεί μετά την παράδοση 
του παραδοτέου Β (εντός 10 ημερών από την αποστολή των στατιστικών και 
επιχειρησιακών δεδομένων επιλεγμένων οργανισμών από την αρμόδια οργανική 
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μονάδα του ΥΔΙΜΗΔ προς τον Ανάδοχο)και την οριστική παραλαβή του έργου από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα 
βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή του και ii) την επιτυχή υλοποίηση και 
ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  
 
3.  Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής 
παραλαβής  του έργου, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται 
η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη 
σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις 
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
34 του Π.Δ. 118/2007. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/2007), καθώς και στην οικεία 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98. 
 
 
4. Χρόνος Υλοποίησης του έργου : από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
έως και την 31η/12/2013. 
 
5.  Κατάρτιση και υποβολή  προσφορών 
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να 
γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις : 
 
α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
β) τον πλήρη τίτλο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, ήτοι της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
γ) τον αριθμό της διακήρυξης 
δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 
 
 
Οι προσφορές πρέπει: 
 
Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που 
αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα 
 
ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες  κλπ., θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και 
μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά 
τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα 
επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση της επιτροπής. 
 
ΙΙΙ.  να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη μορφή που θα τεθούν μέσα στον 
ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, 

που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι 
το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η 
τεχνική και η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθούν και σε  ηλεκτρονική 
μορφή έκαστη σε ξεχωριστό οπτικό δίσκο (2 αντίτυπα σε οπτικό δίσκο CD). 
 
ΙV. Όλες οι σελίδες των προσφορών χρήζουν αρίθμησης. 
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V. Nα υποβληθούν προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο 214 

(υπόψη της κας Διαγουμά Μαρίας, Προέδρου της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού) ή εναλλακτικά στο Γραφείο 215 (υπόψη της κας Δακτυλίδη Μαρίας)   
έως την 23η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ.  
 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς  πρέπει να περιλαμβάνει: 
 
Α. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.  1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

 α.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 

 β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα (παρ. 1 του άρθρου 41 του ΠΔ 
60/2007), ήτοι: 
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 
από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

ii. δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

iii. δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

iv. δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

v. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

vi. δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό 
από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και 
δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ 
του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

vii. δεν έχουν κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών 
δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις 
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Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τους. 

 γ. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 δ. Δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί 
να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

 ε. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου 
έργου. 

 ζ. Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης 
πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να 
καλύπτει και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη 
εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης, 
αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία καταδικών, κτλ σε μελλοντική ημερομηνία είναι 
αυτονόητα ανακριβής.  

 2. Νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, 
καταστατικό κλπ). 

 3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό του. 

 
Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξία Προμηθευτών, πρέπει να κατατεθούν  για 
κάθε μέλος της Ένωσης η υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω 
περιπτώσεων. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης του έργου η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον 
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 τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για 
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο 
διαγωνισμό μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα 
πρέπει να είναι: 

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής. 
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 Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή 
πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση 
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. 
 

 
Β) Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας 
χωρίς αναγραφή τιμών. 
 
Γ)  Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία 
της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας 
καθώς επίσης:  
1) την τιμή της προσφοράς (καθαρή αξία και συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)  
2) το ποσοστό ΦΠΑ και  
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

 

Τιμές 

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ  θα αναγράφονται δε ολογράφως 
και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες 
νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία θα απαιτηθεί για την 
υλοποίηση του έργου. 
Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος πρέπει να 
αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 
Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. 
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, 
αλλά ούτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  
Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι - 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

6.  Ισχύς Προσφορών   

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εκατόν 

είκοσι (120) μέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πριν από την λήξη 
της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερών. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος 
της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια 
κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  
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Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και 
με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί.  

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
7.  Λόγοι απόρριψης προσφορών: 
7.1 Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. 
7.2 Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μεγαλύτερος από αυτόν που 
ορίζεται στην προκήρυξη. 
7.3 Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί 
αναφέρονται. 
7.4 Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά. 
 
 
8.  Αποσφράγιση – Aξιολόγηση  προσφορών 
 
8.1  Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και  της 
Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφεται η Πρωτότυπη  κατά φύλλο από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική 
αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος 
θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης κατά 
φύλλο.   
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
ε) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. 

8.2  Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας καταρτίζει πρακτικό εις 
διπλούν (2), το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών, καθώς επίσης και τα 
σχετικά αποδεικτικά (τουλάχιστον 3) της τηλεομοιοτυπίας προς τους 
ενδιαφερόμενους για την υποβολή των προσφορών. 
 
 
8.3   
i) Κατακύρωση  
   
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας 
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το 
ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης 
ποσότητας ή το 50 % στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για την κατακύρωση 
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή (Π.Δ. 118/2007, άρθρο 21). 
 
Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος 
που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψή της, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 
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τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε η 
προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον 
επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. 
 
 ii) Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα: 
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 από 
το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για 
κάποιο 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. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και, 
επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 

 Αναφορικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, τα 
νομικά πρόσωπα πρέπει να το προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),  

 Στην περίπτωση ενώσεων προμηθευτών, οφείλουν να προσκομίσουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως και 3, για 
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

 
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει μέσα σε (10) ημέρες από την επίδοση της κατακυρωτικής απόφασης να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, με την οποία θα καθορισθούν τυχόν λοιπές 
λεπτομέρειες. O ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το 
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
κατακυρωτικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης του 
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έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της απόφασης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07). 
Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να 
υπογράψει τη σύμβαση, τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ 266/Α/96 «Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου»).  
Το Ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, αφού προηγηθεί 
ειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (Ανάδοχο) τουλάχιστον δύο μήνες πριν, και 
χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωση του 
αντισυμβαλλόμενου. 

8.4  Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό,  εις διπλούν (2) 
το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών. 
 
9.   Σύμβαση – Eγγυήσεις 

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή 
της σύμβασης ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η υλοποίηση του έργου, 
υποχρεούται να καταθέσει: 

-  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 
118/07. 
 
 
10.  Δικαίωμα ματαίωσης 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το Δημόσιο: 
Α.   Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 
Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
Γ.   Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 
150/Α/2007). 
 
11.  Πληρωμή – Kρατήσεις 

11.1  Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0873 του φορέα 05/150 του οικονομικού έτους 
2013 . 
 
11.2  Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις, οι οποίες 
έχουν ως εξής: 
 3% υπέρ ΜΤΠΥ στην καθαρή αξία  

o 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ 
o 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

 Φόρος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων  Συμβάσεων   

o 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10% 

o 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. 

 



11 

 

11.3  Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την προμήθεια 
υπηρεσιών  (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). 

 
11.4  Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. 
 
 

 
 Η Προϊσταμένη της  

                 Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
                                                                           
                                                      Γεωργία Βαλατσού  

 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (αποστολή με e-mail) 
 

1. Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού,  
κα. Διαγουμά. 

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων για την ανάρτηση του 
παρόντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή με e-mail). 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
(να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@sepe.gr) 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, Λαγουμιτζή 23, 
Αθήνα, 176 71, για την ανάρτηση του παρόντος στο site του ΣΕΠΠΕ μέχρι και την 
24.8.2013, με την παράκληση να μας αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση του 
ΣΕΠΠΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος της 
Γραμματείας 

Του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

κ.α.α. Ελένη Σαρρή 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Προσφορά εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση συγκεκριμένων μνημονιακών απαιτήσεων για το έτος 2013» 
 
Α. Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Οι εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται η χώρα τα τελευταία έτη καθιστά 
απαραίτητη την ταχεία απόκτηση μιας οργανωμένης και αποτελεσματικής Δημόσιας  
Διοίκησης, η οποία θα επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο τον ιδιωτικό τομέα, θα 
λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και θα προσφέρει αναβαθμισμένες 
και ταχύρυθμες υπηρεσίες προς τον Πολίτη. 
Υπό αυτό το πρίσμα, η χώρα έχει υιοθετήσει με την ψήφιση του νόμου 4093/ΦΕΚ 
222/Α/12.11.2012 μια σειρά στόχων για την Γενική Κυβέρνηση όπως αυτοί 
περιγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016. Το Πλαίσιο Στρατηγικής περιγράφει ενδελεχώς τους στόχους για το έλλειμμα 
της Γενικής Κυβέρνησης, για τα ανώτατα όρια δαπανών ανά Υπουργείο, τα έσοδα 
και τις δαπάνες ανά οικονομική κατηγορία και άλλους.  
Η πρώτη κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής, όπως αυτή περιγράφεται στο 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι η «εδραίωση της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, στοχεύοντας στη 
δραστική καταπολέμηση της σπατάλης, στον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης, 
και στη συρρίκνωση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων». Για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος η Κυβέρνηση καλείται να υιοθετήσει και να υλοποιήσει τις αναγκαίες 
θεσμικές αλλαγές που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των δομών του 
Δημόσιου Τομέα και να αναδιαρθρώσει τις δομές της Κεντρικής Διοίκησης και της 
Αυτοδιοίκησης.  
Η εκταμίευση της χρηματικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπόκειται σε περιοδικές αξιολογήσεις από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. Η αποδέσμευση των δόσεων βασίζεται πάνω στην τήρηση 
ποσοτικών κριτηρίων και στόχων και στη θετική αξιολόγηση της προόδου η οποία 
πραγματοποιείται. 
Η Κυβέρνηση έχει αναλάβει μέσω του Επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεννόησης 
στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής του Μαΐου 2013 να λάβει 
μια σειρά μέτρων με σκοπό τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 2.7.1, η Κυβέρνηση με στόχο την επίτευξη ενός πιο 
λιτού και περισσότερο αποτελεσματικού κράτους εισάγει μια αυστηρή αξιολόγηση 
των διοικητικών δομών και του προσωπικού έτσι ώστε να διατηρήσει το σωστό 
μείγμα δεξιοτήτων του προσωπικού διαχρονικά. Καλείται επίσης να «επιδιώξει το 
κλείσιμο δομών και οι εργαζόμενοι σε αυτές είτε να μεταφέρονται στο σύστημα της 
κινητικότητας είτε να απομακρύνονται». Η τήρηση των δεσμεύσεων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση των δόσεων του προγράμματος 
δημοσιονομικής στήριξης και υπόκεινται σε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καλείται να συνδράμει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στην πραγματοποίηση 
των δεσμεύσεων αυτών. Μια από τις υποχρεώσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
του Υπουργείου είναι να εξασφαλίσει πως 25.000 υπάλληλοι θα τοποθετηθούν στο 
σχήμα της κινητικότητας κατά την διάρκεια του 2013.  
Η διαδικασία της κινητικότητας θα συνδράμει αποφασιστικά στην βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα. Η ανακατανομή του προσωπικού μέσω 
αξιολογήσεων, σχεδίου στελέχωσης, συγχωνεύσεων φορέων και ποιοτικής ανανέωσης 
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είναι σημαντικά εργαλεία ώστε όχι μόνο να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της, όπως αυτές 
περιγράφονται στο Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες 
Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, αλλά και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, 
αποδοτικό δημόσιο τομέα. 
 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η επίτευξη των μνημονιακών υποχρεώσεων θεωρείται θεμελιώδους σημασίας για την 
χώρα και απαιτεί την έκτακτη και επιπρόσθετη υποστήριξη των ομάδων υλοποίησης 
και συντονισμού του κρίσιμου έργου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, για την επίτευξη των στόχων της 
κινητικότητας, της ολοκλήρωσης των σχεδίων στελέχωσης, και της πραγματοποίησης 
των γενικότερων μεταρρυθμιστικών δράσεων εντός των εξαιρετικά πιεστικών  
χρονικών περιθωρίων, κρίνεται απαραίτητη η άμεση μεταφορά εξειδικευμένης 
τεχνογνωσίας, η διάθεση επιπρόσθετου ειδικευμένου προσωπικού, και η παροχή 
νέων εξειδικευμένων εργαλείων καθώς και η προσαρμογή των υφιστάμενων 
διαθέσιμων εργαλείων στις σημερινές ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας. 
Επίσης, η ενίσχυση των ομάδων με αναλυτικές δυνατότητες υψηλού επιπέδου και 
αντίστοιχη εμπειρία στην ταχεία επεξεργασία δεδομένων, αποτελεί προϋπόθεση για 
την άμεση και στο ακέραιο ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των φορέων του 
δημοσίου τομέα,  που αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των μνημονιακών μεταρρυθμιστικών δράσεων. 
 
 
 
Δ. ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Η εμπρόθεσμη και στο ακέραιο ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων απαιτεί την 
παροχή εξειδικευμένης τεχνικής βοήθειας προς την ομάδα διοίκησης του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα επιμέρους 
υπουργεία, ικανής να ανταποκριθεί: 

 Στο απαιτητικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων 

 Στην αναγκαιότητα ταχείας εφαρμογής, μεταφοράς και διάχυσης 

εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα: 

− Διαχείρισης μεγάλων έργων αναδιοργάνωσης του Δημοσίου τομέα 

− Στοχευμένη ανάλυση των οργανωτικών δομών και επιχειρησιακών 

δεδομένων οργανισμών με σκοπό τον εντοπισμό δυνατοτήτων 

εξορθολογισμού 

− Ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων 

Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να είναι αξιόπιστος εταίρος πολλών 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, με εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα να θέσει υπό 
άμεση επιχειρησιακή εφαρμογή, έργα αναδιοργάνωσης του Δημοσίου τομέα μεγάλης 
κλίμακας και υψηλής πολυπλοκότητας. 
Αυτονόητο είναι ότι ο ανάδοχος του έργου δεν θα αντικαταστήσει, αλλά θα 
συμπληρώσει το δυναμικό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και θα προσφέρει υπηρεσίες με βάση της οδηγίες και 
κατευθύνσεις του υπουργείου. 
 
Δ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Με την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να έχουν παραδοθεί τα ακόλουθα: 
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 Υπο-έργο 1: Μηχανισμός ελέγχου της προόδου των μεταρρυθμίσεων μέσω της 

συστηματικής παραγωγής αναφορών, τόσο σε περιοδική όσο και σε έκτακτη 

βάση. Αυτός θα περιλαμβάνει: 

− Σχεδίαση του συνολικού πλάνου των μεταρρυθμιστικών δράσεων 

− Οργάνωση ενός κεντρικού γραφείου διαχείρισης του έργου 

− Σχεδιασμός και υλοποίηση των τεχνικών εργαλείων που είναι 

απαραίτητα για την λειτουργία του γραφείου διαχείρισης 

− Σχεδιασμός της οργανωτικής δομή της ομάδας παρακολούθησης του 

έργου 

− Υποστήριξη σε καθημερινή βάση στον έργο διαχείρισης και ελέγχου 

της προόδου των μεταρρυθμιστικών δράσεων 

 Υπο-έργο 2: Αναλύσεις οργανωτικών δομών και επιχειρησιακών δεδομένων 

επιλεγμένων οργανισμών 

− Στατιστική ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από τις διαθέσιμες 

πηγές στοιχείων, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά την διάρκεια του 

έργου 

− Αξιολόγηση των παραδοτέων από τα υπουργεία  

− Πραγματοποίηση ανάλυσης της οργανωτικής δομής και 

επιχειρησιακών στοιχείων επιλεγμένων φορέων 

− Συγγραφή οδηγιών και παροχή μεθοδολογιών για την υποστήριξη 

των εργασιών των ομάδων από το Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

− Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχου της 

προόδου του συνολικού έργου της Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανά 

Υπουργείο, Φορέα και δράση 

− Back office support και συνεχείς υποστηρικτικές υπηρεσίες 

− Επεξεργασία στοιχείων και αριθμητικών δεδομένων 

− Στατιστική ανάλυση, διασταύρωση με άλλες πηγές και αναλυτικό 

reporting 

− Αξιολόγηση. 

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των 
υποέργων και των σχετικών παραδοτέων. 
 
Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 

1. Μηχανισμός ελέγχου της προόδου των μεταρρυθμίσεων  

Ο μηχανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Την σχεδίαση του συνολικού πλάνου των μεταρρυθμιστικών δράσεων. Για 

την σχεδίαση του συνολικού πλάνου θα χρειαστεί να διεξαχθούν οι παρακάτω 

επιμέρους ενέργειες: 

− Η σαφής κατανόηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης όσον 

αφορά την πρόοδο των μνημονιακών απαιτήσεων, μέσω της μελέτης των 

παραχθέντων μελετών, αναφορών προόδου καθώς και της διενέργειας συζητήσεων 

με επιλεγμένα εμπλεκόμενα μέρη 
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− Ο καθορισμός του εύρους των εργασιών των δράσεων, κατ’ αρχήν για την 

αρχική προθεσμία του Σεπτεμβρίου 2013 καθώς και αυτήν του Δεκεμβρίου 2013. Ο εκ 

των προτέρων λεπτομερής καθορισμός του εύρους των εργασιών είναι καίριας 

σημασίας για την διαχείριση του έργου, καθώς και για την αποφυγή αλλαγών κατά 

την εκτέλεση του πλάνου που θα έχουν επίπτωση στην τήρηση των προθεσμιών 

− Η ανάλυση των βασικών μνημονιακών δράσεων (κινητικότητα, σχέδια 

στελέχωσης, λοιπές μεταρρυθμιστικές δράσεις) σε επιμέρους εργασίες και  ενέργειες 

οι οποίες θα είναι  προαπαιτούμενες για την ολοκλήρωσή τους. Για τον καθορισμό 

των επιμέρους εργασιών και ενεργειών θα απαιτηθεί η μελέτη και η εις βάθος 

κατανόηση των σχετικών εγγράφων καθώς και η στενή συνεργασία με επιλεγμένα 

στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ή και άλλων Υπουργείων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο) 

− Ο καθορισμός των προθεσμιών για την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών 

και ενεργειών των βασικών μεταρρυθμιστικών δράσεων. Ο καθορισμός των 

προθεσμιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις παρακάτω βασικές παραμέτρους: 

 Τις αυστηρέςπροθεσμίες που έχουν τεθεί από την Τρόικα για την επίτευξη των 

μνημονιακών στόχων 

 Την εκτίμηση της διάρκειας των επιμέρους ενεργειών και εργασιών καθώς και 

των συσχετισμών μεταξύ τους. Οι συσχετισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

περιορισμούς στην χρονική τοποθέτηση των εργασιών (όπως για παράδειγμα όταν 

μια εργασία δεν μπορεί να αρχίσει εάν δεν έχει περατωθεί κάποια άλλη) καθώς και 

περιπτώσεων που θα επιλεγεί η εκτέλεση εργασιών την ίδια χρονική περίοδο (και 

συχνά από την ίδια ομάδα) λόγω της κοινής φύσης τους 

− Τις απαιτήσεις όσον αφορά  την απασχόληση στελεχών από το σύνολο των 

μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης καθώς  και την διαθεσιμότητα αυτών  

− Η παραγωγή λίστας  με τις βασικές υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά την 

σύνταξη του πλάνου.  Κατά την σύνταξη του πλάνου θα πραγματοποιηθεί ένας 

αριθμός υποθέσεων εργασίας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Υποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε πηγές πληροφορίας από τα 

υπουργεία και συγκεκριμένους φορείς 

 Υποθέσεις όσον αφορά την διαθεσιμότητα ανθρώπων κλειδιά για την έγκαιρη 

και ακέραιη ολοκλήρωση των εργασιών 

 Υποθέσεις όσον αφορά την ποιότητα των παραδοτέων από τα υπουργεία (π.χ. 

των σχεδίων στελέχωσης) 

 Υποθέσεις όσον αφορά την διάρκεια καίριων ενεργειών 

Η ομάδα που θα επιφορτιστεί με την σύνταξη του πλάνου θα πρέπει να παράγει μια 
λίστα με τις σημαντικότερες υποθέσεις εργασίας που έχουν γίνει καθώς και των 
επιπτώσεών τους στην πρόοδο των μεταρρυθμιστικών δράσεων σε περίπτωση που 
αυτές δεν ικανοποιηθούν 
− Σύνταξη του πλάνου στελέχωσης του προγράμματος σε υψηλό επίπεδο. Αυτό 

θα περιλαμβάνει τον αριθμό των στελεχών από πλευράς του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα απαιτηθούν σε κάθε φάση 

του συνολικού έργου για την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων. Οι απαιτήσεις 

στελέχωσης του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις απαιτήσεις 

σε ανθρωποώρες όσο και την διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων 
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− Τον εντοπισμό των βασικών ρίσκων για την επιτυχή εκτέλεση του πλάνου. 

Αυτό θα περιλαμβάνει την παραγωγή λίστας με τα κυρίως ρίσκα για την έγκαιρη 

επίτευξη των στόχων, καθώς και κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με την σοβαρότητά 

τους 

Το παραχθέν πλάνο θα πρέπει να είναι ένα ‘ζωντανό’ εργαλείο που θα πρέπει να 
ανανεώνεται συνέχεια από την ομάδα μηχανισμού διαχείρισης της υλοποίησης με 
βάση τις τρέχουσες συνθήκες. Επίσης, θα πρέπει να αποτελεί το βασικό εργαλείο 
παρακολούθησης της πορείας των δράσεων με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και 
αντιμετώπιση των συνθηκών εκείνων που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε 
καθυστερήσεις ή αποκλίσεις από τους χρονικούς και οικονομικούς στόχους. 
Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι το συνολικό πλάνο  θα αποτελέσει 
βασικό “εργαλείο” ελέγχου και άσκησης πίεσης όσον αφορά την πρόοδο των 
μεταρρυθμιστικών δράσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συζητηθεί και εγκριθεί από 
επιλεγμένα στελέχη και εμπλεκόμενα μέρη του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Την οργάνωση ενός κεντρικού γραφείου διαχείρισης του έργου. Κρίσιμος 

παράγοντας για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων είναι η εγκαθίδρυση ξεκάθαρων 

διαδικασιών για τον έλεγχο της προόδου των ομάδων εργασίας και την έγκαιρη 

αντιμετώπιση θεμάτων που μπορεί να ανακύψουν ή κινδύνων ως προς τη 

δυνατότητα επίτευξης των στόχων. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός 

κεντρικού γραφείου διαχείρισης, με στόχο τη διασφάλιση της διατήρησης των 

προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησης των διάφορων σταδίων των 

μεταρρυθμίσεων. Μέρος των καθηκόντων του γραφείου διαχείρισης θα είναι η 

παρακολούθηση του πλάνου των δράσεων, η διαχείριση των προβλημάτων που 

προκύπτουν κατά τη διάρκειά του, καθώς και η πρόβλεψη κινδύνων με σκοπό την 

ελαχιστοποίησή τους. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το γραφείο διαχείρισης θα πρέπει να  σχεδιαστεί με 
γνώμονα την συνέχιση της χρησιμοποίησής του και μετά το πέρας των 
μεταρρυθμιστικών δράσεων του έτους 2013. Φιλοδοξία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να αποτελέσει πυλώνα μιας 
γενικότερης αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα, όχι μόνον όσον αφορά τις 
μνημονιακές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου το γραφείο διαχείρισης θα πρέπει να είναι σε 
θέση να υποστηρίξει αντίστοιχες μεταρρυθμιστικές δράσεις και μακροπρόθεσμα. 

 Τον σχεδιασμό και υλοποίηση των τεχνικών εργαλείων που είναι απαραίτητα 

για την λειτουργία του γραφείου διαχείρισης.  Μεταξύ αυτών των εργαλείων θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

− Δομημένη φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων προόδου των 

μεταρρυθμίσεων. Σκοπός της φόρμας αυτής, η οποία θα συμπληρώνεται από τους 

υπεύθυνους παρακολούθησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. σε εβδομαδιαία 

βάση), θα είναι η καταγραφή με έναν συνεπή και δομημένο τρόπο των στοιχείων 

προόδου των μεταρρυθμίσεων. Ενδεικτικά,  η εν λόγω φόρμα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

 Την κατάσταση προόδου των μεταρρυθμιστικών δράσεων ανά υπουργείο 

(σχετικές με την επίτευξη των στόχων για την κινητικότητα, τη σύνταξη σχεδίων 

στελέχωσης, και τις υπόλοιπες μεταρρυθμιστικές κινήσεις) 
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 Θέματα, και ρίσκα που θα έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την έγκαιρη επίτευξη 

των στόχων, καθώς και κινήσεων που θα έχουν γίνει από πλευράς υπεύθυνων 

παρακολούθησης προς την επίλυσή τους 

− Αναφορών προόδου των μεταρρυθμιστικών δράσεων για την παρουσίαση 

της προόδου τόσο εσωτερικά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (π.χ. Γενικός Γραμματέας, Υπουργός), όσο και 

εξωτερικά (π.χ. Γραφείο Πρωθυπουργού, Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, Τρόικα, κλπ.) 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα περιμένει προτάσεις και συμβουλές από τον 
ανάδοχο του έργου  για την χρησιμοποίηση επιπρόσθετων εργαλείων με βάση την 
εμπειρία του αλλά και τις επιμέρους ανάγκες που θα παρουσιαστούν. 

 Σχεδιασμός της οργανωτικής δομή της ομάδας παρακολούθησης του έργου. 

Η οργανωτική δομή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

− Σημεία επαφών με τα υπουργεία (στελέχη των υπουργείων) 

− Υπεύθυνους παρακολούθησης της προόδου των μεταρρυθμίσεων για κάθε 

υπουργείο (στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης) 

− Διορισμένη ομάδα η οποία θα αναλαμβάνει την επίλυση θεμάτων ως προς 

την επικοινωνία με τα υπουργεία (escalation points) 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σκοπός του παραδοτέου δεν περιορίζεται μόνο στον 
ορισμό των θέσεων που προβλέπονται από την οργανωτική δομή. Σκοπός είναι να 
υποστηρίξει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στην στελέχωσή τους από ανθρώπους ικανούς να φέρουν εις πέρας 
το έργο. Αυτό, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ενδέχεται να 
περιλαμβάνει την διεξαγωγή συνεντεύξεων, μελέτη βιογραφικών σημειωμάτων, κλπ. 

 Τέλος, ο ανάδοχος του έργου θα παρέχει υποστήριξη σε καθημερινή βάση 

στον έργο διαχείρισης και ελέγχου της προόδου των μεταρρυθμιστικών δράσεων. Η 

υποστήριξη αυτή θα καθορίζεται από τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες του έργου, 

και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: 

− Υποστήριξη των υπεύθυνων παρακολούθησης στην ανάλυση των στοιχείων 

προόδου από τα υπουργεία και στην συμπλήρωση της δομημένης φόρμας 

συμπλήρωσης των στοιχείων προόδου 

− Υποστήριξη των υπευθύνων παρακολούθησης στην οργάνωση της 

επικοινωνίας τους με τους με τα υπουργεία 

− Συλλογή των δεδομένων από τους υπεύθυνους παρακολούθησης και 

ανανέωση των πλάνων παρακολούθησης της προόδου των μεταρρυθμιστικών 

δράσεων  

− Υποστήριξη του υπεύθυνου διαχείρισης του έργου (project manager) στις 

καθημερινές του εργασίες διαχείρισης 

− Εντοπισμό πιθανών πηγών κινδύνου για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων 

και πρόταση ενεργειών για την αντιμετώπισή τους 

− Σύνταξη παρουσιάσεων προόδου 

 Εσωτερικά για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (π.χ. για τον Γενικό Γραμματέα, το Γραφείο του Υπουργού, άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη) 
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 Εξωτερικά (π.χ. γραφείο του πρωθυπουργού, Τρόικα, Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, κλπ.), ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται 

κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου 

 
2. Παροχή υποστήριξης στην εκτέλεση εργασιών που θα σχετίζονται με την 

ανάλυση στατιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων καθώς και την 

αξιολόγηση των παραδοτέων από τα υπουργεία 

Ο Ανάδοχος του έργου, εκτός από την οργάνωση της διαχείρισης του έργου (όπως 
αυτή περιγράφηκε παραπάνω), θα κληθεί να υποστηρίξει το Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην εκτέλεση των εργασιών 
που θα σχετίζονται με την ανάλυση στατιστικών και επιχειρησιακών δεδομένων 
καθώς και την αξιολόγηση των παραδοτέων από τα υπουργεία (π.χ. σχέδια 
στελέχωσης).  
Η υποστήριξη αυτή θα περιλαμβάνει: 

 Την στατιστική ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από τις διαθέσιμες πηγές 

στοιχείων, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά την διάρκεια του έργου. Ο 

σκοπός της ανάλυσης θα είναι η χαρτογράφηση του Δημοσίου τομέα (ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ), η οποία θα περιλαμβάνει μία σειρά από στατιστικά στοιχεία, τόσο σε 

επίπεδο συνολικού Δημοσίου τομέα όσο και επιμέρους υπουργείων, φορέων, 

κλπ. Η στατιστική ανάλυση, ενδεικτικά θα πρέπει να περιγράφει τα εξής: 

− Κατανομή του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων 

− Κατανομή των διαφόρων ειδικοτήτων σε υπουργεία, φορείς, κλπ. 

− Αριθμός και μέσο μέγεθος των φορέων των υπουργείων  

− Εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλήλων και στατιστική της κατανομή 

− Σύγκριση σε υψηλό επίπεδο των επιμέρους στατιστικών στοιχείων με 

τα μέσα επίπεδα του Δημοσίου τομέα καθώς και με συγκρίσιμους 

οργανισμούς 

Σκοπός της παραπάνω άσκησης θα είναι η διερεύνηση πιθανών πηγών 
βελτιστοποίησης της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου 
τομέα.  

 Αξιολόγηση των παραδοτέων από τα υπουργεία με σκοπό τον εντοπισμό 

προβλημάτων, λαθών, σημείων προς βελτίωση, ρίσκων στην εφαρμογή, κλπ. 

Τα παραδοτέα αυτά θα περιλαμβάνουν τα πλάνα στελέχωσης, αναφορές 

προόδου κλπ. 

 Πραγματοποίηση ανάλυσης της οργανωτικής δομής και επιχειρησιακών 

στοιχείων επιλεγμένων φορέων. Σκοπός της ανάλυσης θα είναι ο ορισμός των 

στόχων όσον αφορά την κινητικότητα και τις εξόδους από τους 

συγκεκριμένους φορείς.  Το παραδοτέο εκτός από τον εντοπισμό των στόχων 

σε συνολικούς αριθμούς , θα πρέπει να καθορίζει και τα παρακάτω: 

− Τμήματα πού θα συμβάλουν στην κινητικότητα ή στις εξόδους (μέσω 

της μείωσης προσωπικού, κατάργηση τμημάτων, κλπ.) 

− Ειδικότητες και κατηγορίες εκπαίδευσης, οι οποίες θα συμβάλουν 

στην κινητικότητα  ή στις εξόδους 

 Συγγραφή οδηγιών και παροχή μεθοδολογιών για την υποστήριξη των 

εργασιών των ομάδων από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (π.χ. για την αξιολόγηση οργανωτικών 

δομών). Η συγγραφή οδηγιών και μεθοδολογιών θα πραγματοποιείται 

ανάλογα με τις ανάγκες του έργου 

ΣΤ.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: 

Αντικείμενο : Μηχανισμός ελέγχου της προόδου των μεταρρυθμίσεων μέσω της 
συστηματικής παραγωγής αναφορών, τόσο σε περιοδική όσο και σε έκτακτη βάση. 
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
Τίμημα παραδοτέου: 20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, θα πληρωθεί μετά 
την παραλαβή του παραδοτέου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή 
του και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β: 

Αντικείμενο : Αναλύσεις οργανωτικών δομών και επιχειρησιακών δεδομένων 
επιλεγμένων οργανισμών. 
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: εντός 10 ημερών από την αποστολή των στατιστικών 
και επιχειρησιακών δεδομένων επιλεγμένων οργανισμών από την αρμόδια οργανική 
μονάδα του ΥΔΙΜΗΔ προς τον Ανάδοχο. 
Τίμημα παραδοτέου: 80% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, θα πληρωθεί μετά 
την παράδοση του παραδοτέου Β και την οριστική παραλαβή του έργου από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα 
βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή του και ii) την επιτυχή υλοποίηση και 
ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  
Ζ. Χρόνος Υλοποίησης του έργου : από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 
και την 31η/12/2013. 
Η. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου: εκατόν εικοσιτρείς χιλιάδες ευρώ (123.000 
€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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