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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ 5Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αθήνα,      /     / 2012 

Αρ. Πρωτ.:         

 

Ταχ.  Δ/νση  :  Κολωνού 2  και  Πειραιώς   

 Τ.Κ .  :  101 10 -  ΑΘΗΝΑ 

Πλη ροφ.  :   

Τη λέφωνο :  (210)  52 .37.902,  52 .38.875  

FAX :  (210)  52 .36.769  

e-mai l  :  d5.b 1@1990.syzefx i s . gov. gr   
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

541.200 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 (440.000 Ευρώ  
πλέον ΦΠΑ 101.200 Ευρώ) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
αποστολής στην 

εφημερίδα της Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
δημοσίευσης στην 

Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημ. Μήνας Έτος Ημ. Μήνας Έτος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Ημέρα 
Εβδομάδας 

Ώρα 
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 
Θεσ/νίκης & Χανδρή 1 Μοσχάτο  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Δημοσίευσης στις Ελληνικές 

Εφημερίδες 

  -    -  2012 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

2. Το Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση 

της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». 

3. Το Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 

4. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013,όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010)». 

5. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3871/2010 

(ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη». 

6. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.27 

του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) και το άρθρο 25 παρ.3 του 

Ν.3614/2007 βάσει του οποίου ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας επί των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο εφόσον η 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε (5) εκατομμυρίων € (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

7. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄/96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του Π. Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 

2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) και του άρθρου 8 του 

ν. 3414/05. 

8. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/05) «Τροποποίηση 

του Ν. 3310/05 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”». 

9. Την 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 

3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

10. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/11/2005». 

12. Το υπ΄ αριθμ. Π1/1105/2-3-2006 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εφαρμογή της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών».  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» 

 

 

Σελίδα 4 από 227 

13. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος 

που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

14. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 

335)». 

15. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/94) άρθρο 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

16. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/00) «περί ΦΠΑ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3336/20-

4-2005, άρθρο 12. 

17. Το Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α΄/97) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Το Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α΄/88) «Περί Οργανισμού του Υπ. Οικονομικών», όπως αυτό 

ισχύει. 

19. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’ / 6.5.2010): «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 

στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». 

20. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

21. Την 153.124/ΨΣ5407-Α2 /30.7.2010 απόφαση ένταξης οριζόντιας Πράξης 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κ.Υ του Υπουργείου Οικονομικών για την 

εξυπηρέτηση του Πολίτη (ΟΠΣΚΥ)»» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ με κωδικό MIS 300393 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή 

Σύγκλιση, Μακεδονία – Θράκη, Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 

Ήπειρος και Αττική». 

22. Την ΥΑ Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22−6−2010 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 

εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών» 

(ΦΕΚ 920 Β΄/ 24.06.2010)». 

23. Την ΣΑΕ0518 με την οποία εντάχθηκε το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κ.Υ του 

Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του Πολίτη (ΟΠΣΚΥ)»»  στο ΠΔΕ 2010, με 

κωδικό αριθμό 2011ΣΕ05180000. 

24. Το . . . . . . . . έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με την 

περιγραφή και τις τεχνικές απαιτήσεις υλοποίησης του έργου. 

25. Το . . . . . . . . έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προς την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με το οποίο απεστάλη 

σχέδιο διακήρυξης προς σχολιασμό. 

26. Το . . . . . . . απαντητικό έγγραφο, επί του ανωτέρω.  

27. Την από ΧΧ/ΧΧ/2012 ανάρτηση του σχεδίου διακήρυξης σε διαβούλευση στο 

διαδίκτυο.  

28. Την ανάγκη του Υπ. Οικονομικών για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την 
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εξυπηρέτηση του Πολίτη (ΟΠΣΚΥ)»  Υποέργο 1 «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σε ΕΥΡΩ, για την εκτέλεση του έργου: 

«Διαδικτυακή Πύλη των Κ.Υ. του Υπ.Ο. για τον Πολίτη», που αποτελεί το Υποέργο 1 του συνολικού 

έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κ.Υ του Υπουργείου Οικονομικών για την 

εξυπηρέτηση του Πολίτη (ΟΠΣΚΥ, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την 

ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, ενώπιον επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και 

διενέργειας του διαγωνισμού (επιτροπή διενέργειας) που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό 

αυτό, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), Θεσ/νίκης & 

Χανδρή 1 Μοσχάτο. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας, μπορούν να παρίστανται 

οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας, κατά την 

προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα. 

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες 

για οκτώ (8) μήνες προσμετρούμενους από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή θα λήγουν στις . . . . . . . . . . . .. 

Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς μικρότερη της ανωτέρω 
οριζόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

- Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. 

- Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ: 

 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

Σύνοψη Έργου 

Συντομογραφίες 

Ορισμοί διακήρυξης 

ΜΕΡΟΣ A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

A.1 Περιβάλλον του Έργου 

A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

A.4 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 

A.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 
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ΜΕΡΟΣ B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

B.1 Γενικές Πληροφορίες 

B.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

B.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

B.4 Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 
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Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί προκειμένου να δημοσιευθεί:  

• στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

• στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 

• σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες Οικονομικές Ελληνικές Εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, μια (1) φορά, 

• στα Επιμελητήρια, 

• στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.).      

Επίσης, περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί 

το Διαγωνισμό. 

Για αντίτυπα της διακήρυξης καθώς και για σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 

να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην 5η Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Β’ 

(Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 107 τηλ. 2105237902, 2105238875). 

Για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται, 

στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπ. Οικονομικών, τηλ. 213 

1333130. 
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών για τον Πολίτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείου  Οικονομικών (Αθήνα, Αττική) 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σύμβαση Υπηρεσιών 

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες 
συναφείς υπηρεσίες» 

Ταξινόμηση κατά CPV : 

• 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: 

παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και 

υποστήριξη» 

• 72.26.80.00-1 «Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού» 

• 80.00.00.00-4 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης» 

Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 και CPC 92, κωδικός NUTS GR300 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονομικά συμφερότερη προσφορά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων 

σαράντα ενός χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ, 541.200€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 440.000 €, πλέον ΦΠΑ: 101.200€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου 2011ΣΕ05180000. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του 

χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την 

παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με 

βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην 
παράγραφο A.5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής 

λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου, από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

.. /.. /2012 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

../ .. /2012, ημέρα 

.. /.. /2012, ημέρα  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 .. / .. /2012, ημέρα           και ώρα 13:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ 

 

 

Σύνοψη Έργου 

Το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κ.Υ. του Υπ.Ο. για τον Πολίτη», το οποίο αφορά στην Ανάπτυξη 

Διαδικτυακής Πύλης Υπ.Ο για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω πρόσβασης σε πληροφορίες και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις 

υπηρεσίες τόσο μεταξύ των υπάλληλων του Υπουργείου  και των Πολιτών όσο και τρίτων φορέων με 

ενεργές διεπαφές με τα διάφορα υποσυστήματα που λειτουργούν ήδη στην Γ.Γ.Π.Σ  καθώς και με τα 

υποσυστήματα που λειτουργούν σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, που θα υποδείξει στον ανάδοχο η 

Γ.Γ.Π.Σ.  Αναλυτικότερα σκοπός του συνολικού έργου είναι η δημιουργία διαδικτυακής Πύλης (internet & 

intranet) που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα πύλη της ΓΓΠΣ και θα συνδεθεί με κάθε άλλη δικτυακή 

Πύλη που σήμερα υπάρχει στο Υπ.Ο. (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων,  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,  Συντάξεις, Τελωνεία, Γενικό Χημείο, Δημόσιας Περιουσίας 

κ.λ.π.), με ολοκληρωμένη δομή και μηχανισμό συστηματικής διαχείρισης, διάθεσης και αξιοποίησης 

(αποτελεσματική επεξεργασία με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία) πληροφοριών που αφορούν στα 

φορολογικά, τελωνειακά, δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων κλπ, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη 

της εθνικής οικονομίας και ικανοποιώντας τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.  

Στόχος είναι η εσωτερική αξιοποίηση αυτής της Πύλης από το προσωπικό του Υπουργείου αλλά και η 

εξωτερική αξιοποίησή της από πολίτες και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ξεπερνώντας τα 

γεωγραφικά όρια της επικράτειας και της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό η Πλατφόρμα της διαδικτυακής 

Πύλης η οποία θα είναι εκτός από τα Ελληνικά, τουλάχιστον και στα Αγγλικά, ενώ θα συνεκτιμηθούν 

επιπλέον άλλες ξένες γλώσσες που ενδεχομένως να δοθούν από τον ανάδοχο.  
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Συντομογραφίες 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

ΕΕΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ επίσημο έντυπο όπου 

δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, 

προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή 

αυτούς που αφορούν. 

 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος  

ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης / πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) 

 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο  

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο  

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου  

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

ΕΠ ΚτΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας  

ΕΥΔ ΚτΠ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» 

 

Α.Φ.Μ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

Γ.Γ.Π.Σ. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  

Γ.Λ.Κ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  

Γ.Χ.Κ. Γενικό Χημείο του Κράτους  

Ε.Φ.Κ. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης  

Η/Υ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  

Κ.Β.Σ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων  

Κ.Υ. Κεντρικές Υπηρεσίες  

Ν.Π. Νομικά Πρόσωπα  

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  

ΟΠΣΚΥ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών  

ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ΠΣ Πληροφοριακό Σύστημα  

ΥπΔΕ Υποσύστημα Διαχείρισης Εγγράφων  

ΥπΔΡΕ Υποσύστημα Διαχείρισης Ροών Εργασίας  

Υπ.Ο. Υπουργείο Οικονομικών  

Φ.Π. Φυσικά Πρόσωπα  

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  

MIS Management Information System  

SAN Storage Area Network  

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου 

ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση 

HL7 Health Level 7 

ISO International Organization for Standardization 

WS Web Services 

ΥΠΟΙΚ Υπουργείο Οικονομικών 

ΕΠΕ Επιτροπή Παραλαβής Έργου 

ΟΔΕ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Ορισμοί διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση 

και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη 

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ Υποψηφίους 

Αναδόχους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 

αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο 

διαγωνισμός. 

Εκπρόσωπος Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση που δεν 

παρίσταται αυτοπροσώπως, με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 

ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως 

υπεύθυνο για την υποβολή της Προσφοράς και για τις ενδεχόμενες 

ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με αυτόν. Ο εκπρόσωπος 

αυτός μπορεί να είναι κι ο Αντίκλητος. 

ΕΠΕ Επιτροπή Παραλαβής Έργου. 

Επίσημη γλώσσα 
του Διαγωνισμού 
και της Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα 

έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις 

είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 

προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι 

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ 

εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 

υλοποίηση του Έργου. 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών ως 
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Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  

β. την απόφαση κατακύρωσης 

γ. την Προσφορά του Αναδόχου, και  

δ. τη Διακήρυξη 

Συμβατική Τιμή Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης. 

Υποψήφιος Ο προσφέρων που καταθέτει Προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

Διαγωνισμού. 
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ΜΕΡΟΣ A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

A.1 Περιβάλλον του Έργου 

A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. Βλ. §A.1.1.2 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Γ.Π.Σ. Βλ. §A.1.1.2 

ΟΔΕ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Βλ. §A.1.1.4.1 

Θεματικές Ομάδες εργασίας ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βλ. §A.1.1.4.1 

ΕΠΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ Βλ. §A.1.1.4.2 

 

A.1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας 

Οι οργανικές μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών για τις οποίες 

προορίζεται το Έργο, περιληπτικά  είναι οι ακόλουθες: 

 

A. Οι οργανικές μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.) που ακολουθούν είναι υπηρεσίες που 
εμπλέκονται λειτουργικά στο Έργο και αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

1. ‘Όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

• Αυτοτελή Γραφεία και Υπηρεσίες του Υπουργείου 

• Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης  

• Γενική Διεύθυνση Φορολογίας 

• Γενική Διεύθυνση ΚΕ.Π.Υ.Ο. 

• Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους 

• Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων 

• Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων 

• Γενικό Λογιστήριο  

• Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ 

• Διεύθυνση Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων Τελωνείων  

• Δ.Ο.Υ 

• Τελωνεία, Λοιπές υπηρεσίες Υπουργείου (διευθύνσεις, τμήματα) που μπορούν να  

αποτυπωθούν στη μελέτη εφαρμογής του έργου (πχ ΟΔΔΗΧ, Δ/νση ελέγχου κλπ) 

•  
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Β. Τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ατομικές 
επιχειρήσεις είτε μη επαγγελματίες (υπάλληλοι, συνταξιούχοι, εργάτες, ανεπάγγελτοι).  

 

Γ. Τα Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες), τα οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφής και κατηγορίας, 
(π.χ. ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ,ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ κλπ.).  

 
Δ. Εταιρείες, Οργανισμοί, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

Ε. Και όλες τις Εταιρείες, Οργανισμοί, πολίτες εκτός  Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

 

A.1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

(Γ.Γ.Π.Σ.) 

Με το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 61/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών» συνίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 

Οικονομικών. 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατευθύνει, παρακολουθεί, συντονίζει και 

ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των Υπηρεσιών, των συλλογικών οργάνων, ομάδων και 

επιτροπών, που υπάγονται σε αυτή καθώς και συνεργάζεται και υποστηρίζει τις άλλες Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα Πληροφορικής για την αποτελεσματικότερη άσκηση του 

έργου τους. 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων βασίζεται 

κατά κύριο λόγο σε Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Αποφάσεις, στα οποία αποτυπώνεται η 

προσπάθεια της Πολιτείας στην κατεύθυνση της οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών. 

Συγκεκριμένα το Π.Δ. 284/88, το Π.Δ. 81/2002 και το Π.Δ. 185/2009 αποτυπώνουν τις 

αρμοδιότητες της ΓΓΠΣ.  

Οι διαδικασίες που ακολουθεί η ΓΓΠΣ για την υλοποίηση μελετών, έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών βασίζονται στο παρακάτω κύριο θεσμικό πλαίσιο: 

• ΠΔ 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου - Στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού 

Διατάγματος υπάγονται οι προμήθειες αγαθών που εκτελούνται από το Δημόσιο και τα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που αποτελούν οργανισμούς της καθ’ ύλην 

αυτοδιοίκησης.  

• ΠΔ 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

Με το προαναφερθέν προεδρικό διάταγμα επιτυγχάνεται η συμβατότητα εθνικής και 

κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.  

• Απόφαση Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 -Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης – άρθρο 38 - 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 της απόφασης οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 15.000 ευρώ και μικρότερης των 
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κατώτερων ορίων που θέτει το ΠΔ 60/2007 καθώς και οι δαπάνες των συμβάσεων υπηρεσιών 

που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ Β του ΠΔ 60/2007 είναι επιλέξιμες εφόσον έχει 

προηγηθεί η ανάρτηση της περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ημέρες στην 

ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και της οικείας διαχειριστικής αρχής ή ενδιάμεσης 

διαχειριστικής αρχής ή/και του φορέα που αυτοί υπάγονται ή έχει προηγηθεί προσήκον 

βαθμός δημοσιότητας. 

• Ν.3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 

 

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υπάγονται: το Γραφείο Γενικού Γραμματέα, 

η Γενική Διεύθυνση ΚΕ.ΠΥ.Ο, τα Συλλογικά Όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Έργου Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Συναφών Έργων του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομικών, που 

συστήνονται και λειτουργούν στο πλαίσιο μηχανογράφησης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών 

αυτού, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2343/1995 και οι τρεις παρακάτω Διευθύνσεις: 

• Διεύθυνση Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 

• Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 

• Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 

• και το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων  

 

Αναλυτικότερα: 

 

Η Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: 

• Τμήμα φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου και Αυτοκινήτων. 

• Τμήμα φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και Ειδικών φορολογιών. 

• Τμήμα Τελωνείων. 

• Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσίων Δαπανών. 

• Τμήμα Μισθοδοσίας και Συντάξεων.  

• Τμήμα Γενικών Εφαρμογών. 

 

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: 

• Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. 

• Τμήμα Εκμετάλλευσης Η/Υ και Μαγνητικών Μέσων. 

• Τμήμα Κοπτικών και φακελωτικών Μηχανημάτων. 

 

Η Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα: 

• Τμήμα Εισαγωγής Στοιχείων. 

• Τμήμα Διακίνησης και Ελέγχου Στοιχείων. 

• Τμήμα Γενικού Μητρώου. 
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Το Οργανόγραμμα της ΓΓΠΣ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο οργανισμό του Υπουργείου 

Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988) έχει ως εξής: 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ 

Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ 
(Δ.30) 

 

 
Δ/νση Εκμετάλλευσης 
Συστημάτων Η/Υ (Δ.31) 

 

 

Δ/νση Εισαγωγής & 
Ελέγχου Στοιχείων 
Η/Υ (Δ.32) 

 

        

Τμήμα Α' Φορολογίας 
Εισοδήματος, Κεφαλαίου 
& Αυτοκινήτων 

 

 
Τμήμα Α' Τεχνικής 
Υποστήριξης 

 

 
Τμήμα Α' Εισαγωγής 
Στοιχείων 

 

        

Τμήμα Β' ΦΠΑ  
& Ειδικών Φορολογιών 

 

 
Τμήμα Β' Εκμ/σης Η/Υ  
Μαγνητικών Μέσων 

 

 
Τμήμα Β' Διακίνησης  
& Ελέγχου Στοιχείων 

 

        

Τμήμα Γ' Τελωνείων 
 

 

 
Τμήμα Γ' Κοπτικών  
& Φακ. Μηχ/των 

 

 
Τμήμα Γ'  
Γενικού Μητρώου 

 

Τμήμα Δ' Προϋπολογισμού  
& Δημοσίων Δαπανών 

Τμήμα Ε' Μισθοδοσίας  
& Συντάξεων 

 

 

 

 

 

  

Τμήμα ΣΤ' Γεν. Εφαρμογών 
 

      

 

  

A.1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 

Με τους παρακάτω φορείς θα υπάρξει διάλογος ώστε να βελτιστοποιηθεί στο μέγιστο η λειτουργία του 

Διαδικτυακής Πύλης σαν εργαλείο εφαρμογών και καλύτερης επικοινωνίας.  

• Εκπρόσωποι συλλόγων επαγγελματιών (π.χ εκπρόσωποι του συλλόγου Λογιστών)  

• Εκπρόσωποι συλλόγων ή επιμελητηρίων Νομικών Προσώπων 

• Εκπρόσωποι Διευθύνσεων του υπουργείου Οικονομικών 

 

 

A.1.1.4  Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του Έργου και την εξασφάλιση του Φυσικού του 

Αντικειμένου θα συσταθούν τα όργανα των §A.1.1.4.1 και §A.1.1.4.2. 
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A.1.1.4.1 Ομάδα Διοίκησης Έργου – Ομάδες Εργασίας 

Για την διαχείριση και διοίκηση του Έργου από πλευράς Υπουργείου θα οριστεί «Ομάδα 

Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)». Η ΟΔΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα του 

Έργου, συντονίζει ενέργειες Υπουργείου και Αναδόχου και έχει τη γενική εποπτεία της πορείας 

των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Η προετοιμασία και η παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη 

λειτουργία επιμέρους Ομάδων Εργασίας της ΟΔΕ. Ο συντονισμός της ΟΔΕ γίνεται από τον 

Υπεύθυνο Έργου που θα προέρχεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. 

 

A.1.1.4.2 Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ) 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, θα  συγκροτηθεί «Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)». 

Αρμοδιότητα της ΕΠΕ αποτελεί η παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. §A.5.5). Η ΕΠΕ θα έχει τη 

γενική εποπτεία της πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και 

θα είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία 

παραλαβής. 

 

A.1.1.4.3 Χρήστες συστήματος 

Η προς υλοποίηση Διαδικτυακή Πύλη θα υποστηρίζει (α) εσωτερικές, (β) διαδικασίες συναλλαγών με τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. 

α. Προσωπικό ΓΓΠΣ και Υπουργείου Οικονομικών 

Η πρώτη ομάδα χρηστών αποτελείται από τους εργαζόμενους της ΓΓΠΣ αποτελεί τους βασικούς χρήστες 

διαχείρισης της  Διαδικτυακής Πύλης , μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τις εργασίες 

τους με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια.  

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί το σύστημα διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Απλοί χρήστες, με πρόσβαση στο λειτουργικό τμήμα της κάθε εφαρμογής που αφορά 
τη διεκπεραίωση των εργασιών τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

• Διαχειριστές Περιεχομένου-Υπεύθυνοι πληροφοριών (πχ υπευθυνοι για την έγκριση 

περιχομένου, Προϊστάμενοι υπηρεσιών) με δυνατότητα πρόσβασης και στο 

λειτουργικό τμήμα της εφαρμογής που αφορά στη διοικητική παρακολούθηση της 

διεκπεραίωσης του έργου κάθε Διεύθυνσης, μέσω τυποποιημένων αναφορών, 

φορολογικών νόμων και αποφάσεων, στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων. 

• Διαχειριστές, με πρόσβαση στο λειτουργικό και διαχειριστικό τμήμα της εφαρμογής. 

β. Ενδιαφερόμενοι (Πολίτες κλπ) 

Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και κάθε ενδιαφερόμενος φορέας θα μπορούν να έχουν έγκαιρη 

και επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τις λειτουργικές περιοχές που τους αφορούν. Επίσης 

παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συναλλαγής των πολιτών με το Υπουργείο με ηλεκτρονική υποβολή 

αιτημάτων, χρησιμοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονική παρακολούθηση της προόδου διεκπεραίωσης των 

υποθέσεών τους κλπ. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται μέσω της δικτυακής πύλης η οποία θα 

ανταλλάσσει πληροφορίες με την εφαρμογή πρωτοκόλλου.  
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A.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 

A.1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα 

Λειτουργίας 

Σκοπός της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου 

Οικονομίας (ΥΠ.Ο) είναι η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων 

που υποστηρίζουν το έργο του Υπουργείου Οικονομίας. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποτελείται από μία Γενική 

Διεύθυνση και τρεις Διευθύνσεις: Εφαρμογών Η/Υ (Δ.30), Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ.31) 

και Εισαγωγής & Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ (Δ.32). 

 

Ειδικότερα η αποστολή της Γ.Γ.Π.Σ είναι:  

• Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν 

υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.  

• Η δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων οικονομικών πληροφοριών που προκύπτουν 

από τις επί μέρους δραστηριότητες του ΥΠ.Ο. και η συνδυαστική αξιοποίηση αυτών 

αντιστοίχως προς τις επί μέρους ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠ.Ο.  

• Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζονται 

συνδυαστικά την οικονομική πληροφορία με στόχο την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

της οικονομικής πολιτικής και την παροχή συγκεντρωτικών, στατιστικών και άλλων 

οικονομικών πληροφοριών στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση νέων 

πολιτικών.  

• Η διατήρηση και συντήρηση του λογισμικού των εφαρμογών σε ικανοποιητικό επίπεδο 

συνδυασμένης λειτουργίας Συστήματος ή συνδυασμένων Συστημάτων, η συντήρηση και ο 

εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και η διασφάλιση ασφαλούς εφεδρείας.  

• Η δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση ενιαίου πληροφοριακού δικτύου του ΥΠ.Ο. για τη 

διακίνηση της οικονομικής πληροφορίας οπουδήποτε λειτουργούν υπηρεσίες του ΥΠ.Ο. αλλά 

και για τη διασύνδεση του ενιαίου δικτύου του ΥΠ.Ο. με άλλα δίκτυα δημόσιας διοίκησης, 

οικονομικών οργανισμών και με το Διαδίκτυο κατά τρόπο ασφαλή και ελεγχόμενο.  

• Η ασφαλής και ελεγχόμενη διαχείριση οικονομικών πληροφοριών κατά τρόπο που να εγγυάται 

το απρόσβλητο και απαραβίαστο των στοιχείων, το απόρρητο της φορολογικής πληροφορίας 

και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.  

• Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία Πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη συνεχή 

βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογούμενων. Ειδικότερα η αξιοποίηση του Διαδικτύου 

και των αντιστοίχων τεχνολογικών δυνατοτήτων για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της 

εξυπηρέτησης των πολιτών.  

• Η παροχή τεχνικής υποστήριξης διαφόρων επιπέδων στο σύνολο των χρηστών των 

Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Ο. με στόχο την εύρυθμη αποδοτική και ασφαλή 

λειτουργία των Συστημάτων.  

• Η συμβολή στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του ΥΠ.Ο. με στόχο την 

εκμάθηση και εξοικείωσή τους στη χρήση των νέων και αναπτυσσομένων Πληροφοριακών 

Συστημάτων και την εξοικείωση-χρήση νέων τεχνολογιών.  
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• Η εύρυθμη λειτουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν ή 

ολοκληρώνουν τους άλλους σκοπούς της Γενικής Γραμματείας όπως μαζική εισαγωγή-

ψηφιοποίηση δεδομένων, προεκτύπωση μηχανογραφικών εντύπων, εμφακέλωση και μαζική 

αποστολή εντύπων και αποδεικτικών προς τους φορολογουμένους κ.ο.κ.  

• Ο συνεχής τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής του 

ΥΠ.Ο. όχι ως αυτοσκοπός αλλά με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 

προς τους φορολογούμενους, τις επιχειρήσεις και το ΥΠ.Ο. και την ικανοποιητική συνολική 

απόδοση των αντιστοίχων επενδύσεων.  

• Η συμβολή στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της συμμετοχής 

των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδιότητας ΥΠ.Ο. που τους αφορούν, στην 

εν γένει ενημέρωση των πολιτών με την αξιοποίηση της επεξεργασμένης πληροφορίας του 

ΥΠ.Ο. και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου. 

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

Το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

αφορά στην αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αναβάθμιση της 

επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Οικ., μέσω της ηλεκτρονικής επεξεργασίας 

και παραγωγής διοικητικής πληροφόρησης με παράλληλη ανάπτυξη Πύλης πρόσβασης σε πληροφορίες 
και παροχή, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σε υπηρεσίες προς τους Πολίτες και τρίτους φορείς. 

Συνοπτικά, το συγκεκριμένο έργο αφορά σε: 

• ανάπτυξη διαδικτυακής Πύλης,  

• ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (MIS) για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ. 

Οικονομικών ,  

• ανάπτυξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• ανάπτυξη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, 

• ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης, 

• ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης προσωπικού, 

• ανάπτυξη υποσυστημάτων υποστήριξης της διαδικτυακής Πύλης (π.χ. Work Flow Management 
System, Document Management System κλπ), 

• ανάπτυξη εφαρμογών εξυπηρέτησης ειδικών αναγκών, 

• προμήθεια εξοπλισμού για όλα τα παραπάνω συστήματα. 

Το έργο αυτό παρέχει τις υπηρεσίες που προαναφέρονται και στις Δ/νσεις Δ10 (Δ/νση Δημόσιας 

Περιουσίας) και Δ11 (Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων) και ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει τη 

διαλειτουργικότητα με το προσφερόμενο λογισμικό Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης 

Περιεχομένου των Κτηματικών Υπηρεσιών. 

 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα TAXISNET 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Η υλοποίηση 
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νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η βελτίωση των παλαιότερων αποτελεί καθημερινή δραστηριότητα της 

Γ.Γ.Π.Σ., η οποία και παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα 

από το δημόσιο. Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχεδιάζονται προσεκτικά με γνώμονα την ευκολότερη 

και ταχύτερη εξυπηρέτηση για τον τελικό χρήστη. Το νέο TAXISnet έχει στόχο να επεκτείνει, να βελτιώσει 

και να κάνει φιλικότερες και περισσότερο χρήσιμες τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Βασικός στόχος του νέου συστήματος, που εφαρμόζει στην πράξη τις απαιτήσεις της πρόσφατης 
νομοθεσίας, είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων πολιτών προκειμένου να αντεπεξέρχονται στις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, γρηγορότερα και ορθότερα. Και βασικό του 

πλεονέκτημα, είναι η τακτοποίηση και η οριοθέτηση της σχέσης μεταξύ φορολογουμένων και λογιστών, 

στην περίπτωση των πολιτών που επιλέγουν να εμπιστευθούν σε επαγγελματία τη διευθέτηση των 

υποχρεώσεών τους. 

Στην πλήρη του ανάπτυξη, το νέο σύστημα, ενδεικτικά: 

• Θα καλύπτει την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών-
τροποποιητικών δηλώσεων που σήμερα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ. καθώς και 

τη χορήγηση των περισσότερων από τα υφιστάμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.  

• Θα παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες και θα υπενθυμίζει στους χρήστες τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις.  

• Θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εξουσιοδοτεί έναν ή περισσότερους λογιστές που θα 

ενεργούν για λογαριασμό του σε μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες που σταδιακά θα 

προστίθενται στο νέο σύστημα.  

• Θα επιτρέπει τη μεταβολή προσωπικών στοιχείων μητρώου ή στοιχείων επιχείρησης, χωρίς να 

είναι υποχρεωτική η προσέλευση στη Δ.Ο.Υ.  

Οι πρώτες εφαρμογές που εντάχθηκαν στο νέο σύστημα στις 6 Δεκεμβρίου, αφορούν στην εγγραφή - 

απόκτηση κωδικών χρήσης και στην υποβολή αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και 

πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (V.I.E.S.). 

 

Πληροφοριακό Σύστημα ICISNET 

Το έργο αυτό αφορά στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα προσφέρει υψηλής 

ποιότητας ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους με τα Τελωνεία χρήστες. Πιο συγκεκριμένα 
το σύστημα θα εξασφαλίζει: 

� Ταχεία διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών. 

� Υψηλή διαθεσιμότητα συστήματος (24x7). 

� Ασφάλεια διακίνησης δεδομένων (χρήση ψηφιακών υπογραφών και κρυπτογράφηση δεδομένων). 

� Μείωση χρόνου αποδέσμευσης εμπορευμάτων. 

� Ηλεκτρονικές πληρωμές. 

� Αυτόματη καθοδήγηση και υποβοήθηση στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

� Άμεση και συνεχή ενημέρωση των χρηστών. 

� Αύξηση της αποδοτικότητας των Τελωνειακών Υπηρεσιών. 

� Μοναδικό σημείο πρόσβασης για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών (Single access point). 

Το σύστημα θα παρέχει τις παρακάτω Νέες Υπηρεσίες: 

� Ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων όλων των τελωνειακών παραστατικών από 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

� Χρήση ενιαίας άδειας – εγγύησης για την τήρηση απλοποιημένων διαδικασιών. 
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� Πληρωμή οφειλών μέσα από λογαριασμούς τράπεζας. 

� Διατήρηση συνημμένων εγγράφων στους χώρους των συναλλασσομένων. 

� Μη προσκόμιση εμπορευμάτων στους χώρους του τελωνείου. 

Το έργο έχει κατακυρωθεί και το περιβάλλον ανάπτυξης είναι Oracle Application Server 10G R2/R3. 
Περιλαμβάνεται η κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης . 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους 

Το έργο αφορά στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα αξιοποιήσει, 

εμπλουτίσει και αναπτύξει το Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση του 

Β’ ΚΠΣ, με νέες εφαρμογές, και κυρίως τη δημιουργία της Διαδικτυακής Πύλης του Γ.Χ.Κ, η οποία θα 

υποστηρίζει την on-line επικοινωνία των Περιφερειών με το Κεντρικό Σύστημα (Ο.Π.Σ.-Γ.Χ.Κ.) καθώς και 

την on-line επικοινωνία με τους φορείς, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική 

εξυπηρέτησή τους και την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. 

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: 

1. Την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου Εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού,. 

2. Τη σχεδίαση και ανάπτυξη της Διαδικτυακής  Πύλης του Γ.Χ.Κ. και των εφαρμογών που συνθέτουν 

το Ο.Π.Σ. του Γ.Χ.Κ.: 

• Δικτυακή Πύλη Γ.Χ.Κ. 

• Υποσύστημα Παρουσίασης της Πληροφορίας. 

• Υποσυστήματα εφαρμογών. 

• Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. 

• Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Εγγράφων. 

• Υποσύστημα Διαχείρισης Νομοθεσίας. 

• Υποσύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (Μητρώα Προσωπικού, Χημικών Προϊόντων, 
Επικίνδυνων Ουσιών). 

• Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και Αρχείων Συστήματος Ποιότητας. 

• Υποσύστημα Στατιστικής Επεξεργασίας δειγμάτων, αποτελεσμάτων, εκθέσεων 
εξέτασης, γνωματεύσεων. 

• Σύστημα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το προσωπικό του Γ.Χ.Κ. 

3. Την αναβάθμιση (μετάπτωση) των υπαρχουσών εφαρμογών του Γ.Χ.Κ. (συμπεριλαμβανομένων 

των καταχωρημένων δεδομένων) για τη λειτουργία τους στον εξοπλισμό που θα προμηθεύσει. 

4. Τη μελέτη, κατασκευή, ή επέκταση υπάρχουσας, δομημένης καλωδίωσης τόσο στην Κεντρική 

Υπηρεσία όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. 

5. Την εγκατάσταση του αναγκαίου δικτυακού εξοπλισμού για τα πενήντα δύο (52) σημεία 

παρουσίας του Γ.Χ.Κ. (Κεντρικό και Περιφερειακές Υπηρεσίες), πέραν του δικτύου WAN από το 

Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (δηλ. του εξοπλισμού για το κάθε LAN). 

6. Τη σύνδεση των υποσυστημάτων και του εξοπλισμού με το παρεχόμενο προς το Γ.Χ.Κ. δίκτυο WAN 

από το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 
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7. Την εγκατάσταση του λογισμικού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στον κεντρικό 

εξοπλισμό που θα διαθέσει η Γ.Γ.Π.Σ. για το σκοπό αυτό (βάσεις δεδομένων και εφαρμογές). 

8. Τη ρύθμιση (tuning) των εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποδοτικότερη λειτουργία των εφαρμογών στον κεντρικό εξοπλισμό που θα διαθέσει η Γ.Γ.Π.Σ.. 

9. Τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε στελέχη του ΥΠ.Ο. 

10. Την υποστήριξη του ΥΠ.Ο. κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και της παραγωγικής 

λειτουργίας του Συστήματος. 

11. Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επιλεγμένο σύνολο χρηστών. 

12. Την παροχή εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του έργου, για δύο (2) έτη 

μετά την οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση / μετάπτωση 

και ρύθμιση των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών στις νέες εκδόσεις της Oracle για το 

σύστημα διαχείρισης βάσεως δεδομένων και τον Application Server. 

Περιλαμβάνεται η κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης. 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

Το έργο του ΟΠΣΔΠ αναφέρεται στη δημιουργία, εγκατάσταση, υλοποίηση και λειτουργία ενός σύγχρονου 

και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τις στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές 

ανάγκες της Γ.Γ.Δ.Π. και το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα: 

• Βελτίωσης του βαθμού αυτοματοποίησης των διαδικασιών, 

• Πλήρους αξιοποίησης της επιχειρησιακής πληροφορίας, 

• Διασύνδεσης και ολοκλήρωσης της εισαγωγής και πλήρους αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών στις επιχειρησιακές μονάδες της Γ.Γ.Δ.Π., 

• Ευθυγράμμισης του λογισμικού εφαρμογών με το παρόν λειτουργικό μοντέλο (current business 

model) της Γ.Γ.Δ.Π., 

• Αποδοτικής διαχείρισης και αξιοποίησης της επιχειρησιακής πληροφορίας και υποστήριξη στη λήψη 
στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων τόσο των διοικήσεων των λειτουργικών περιοχών, όσο και της 

ανώτατης διοικητικής και πολιτικής ηγεσίας και 

• Βελτίωσης της ποιότητας των παρερχομένων προς τον πολίτη υπηρεσιών. 

Το ΟΠΣΔΠ στοχεύει να αναπτύξει, ολοκληρώσει, εντάξει και υποστηρίξει την παραγωγική λειτουργία του 

ΟΠΣΔΠ για την στήριξη – από πλευράς τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) – των 

παρακάτω Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Γ.Γ.Δ.Π.: 

• Επιχειρησιακή Λειτουργία 1: Προϋπολογισμός και Θησαυροφυλάκιο, 

• Επιχειρησιακή Λειτουργία 2: Δημοσιονομικός Έλεγχος, 

• Επιχειρησιακή Λειτουργία 3: Λογιστική, 

• Επιχειρησιακή Λειτουργία 4: Παροχή πληροφοριών στους πολίτες μέσω του διαδικτύου (Internet), 

• Επιχειρησιακή Λειτουργία 5: Εφαρμογές κορμού καθώς και λειτουργική σύνδεση του ΟΠΣΔΠ, μέσω 
συγκεκριμένων διεπαφών (interfaces), με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Π. που 

εξυπηρετούν τις άλλες επιχειρησιακές περιοχές της Γ.Γ.Δ.Π. (όπως Θησαυροφυλάκιο, Μισθοί και 

Συντάξεις, κ.λ.π.), και του ευρύτερου εξωτερικού του περιβάλλοντος (π.χ. TAXIS, ICIS, Πληροφοριακά 

συστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.λ.π.). 

Το ΟΠΣΔΠ θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες εφαρμογές και τα συστήματα της Γ.Γ.Δ.Π.. 

Η θέση του ΟΠΣΔΠ σε παραγωγική λειτουργία, στοχεύει ειδικότερα στα εξής: 
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• την παροχή πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής πολιτικής, 

• την αύξηση της ασφάλειας, αλλά και της διαφάνειας των εργασιών, 

• την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των εθνικών πόρων, 

• τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση των δημοσιονομικών 

μεγεθών, 

• την επιχειρησιακή αναβάθμιση των αρμόδιων διευθύνσεων και την προσαρμογή τους στα πρότυπα 

λειτουργίας σύγχρονων δομών δημόσιας διοίκησης, 

• τη βελτίωση της επικοινωνίας και πληροφόρησης με τον Πολίτη, 

• τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας των απαιτούμενων για τη λειτουργία της Γ.Γ.Δ.Π. στοιχείων, 

• την άμεση καταγραφή των συναλλαγών και την ομαλή ροή και επικοινωνία με τα υπόλοιπα 

πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Π., 

• την απλούστευση και βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών και την γρηγορότερη και 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων, 

• τη μείωση και την απλοποίηση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, 

• τη μηχανοργάνωση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των πόρων, 

• τη μείωση του χρόνου καταχώρησης δεδομένων, καθώς η καταχώρηση κάθε τύπου δεδομένων θα 

γίνεται μία φορά από έναν χρήστη και θα είναι εφικτή η πρόσβαση από όλους τους ενδιαφερόμενους, 

• την αποτελεσματική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων των εισπράξεων και δαπανών του 

Δημοσίου, 

• την επικοινωνία, τόσο μεταξύ των επιμέρους οργανωτικών μονάδων, όσο και με άλλους φορείς, με 

την παράλληλη μείωση του χρόνου απόκρισης, της φυσικής παρουσίας, εξάλειψης λαθών, κ.λ.π., 

• τον εκσυγχρονισμό της πληροφορικής, επικοινωνιακής και διαδικτυακής υποδομής της Γ.Γ.Δ.Π., 

• την ολοκλήρωση των διεπαφών με άλλα ήδη αναπτυγμένα συστήματα, όπως το TAXIS, το ICIS, το ΠΣ 

της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.λ.π., 

• τη λειτουργική διασύνδεση με τις υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 

• την πλήρη υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών από το ΟΠΣΔΠ, με βάση το υπάρχον 

μοντέλο λειτουργίας (current business model) της Γ.Γ.Δ.Π., 

• τη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού, 

• την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων, 

• τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων στη Γ.Γ.Δ.Π., 

• την εκπαίδευση των εργαζομένων της Γ.Γ.Δ.Π. στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής. 

Αναλυτικότερα το έργο αφορά στην Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση του Εξοπλισμού και των 

απαιτούμενων έτοιμων πακέτων λογισμικού για τους χρήστες της Γ.Γ.Δ.Π., στο σύνολο των σημείων 

εγκατάστασης που είναι απαραίτητα για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του ΟΠΣΔΠ. 

Αποτελεί το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού Τελικού Χρήστη (End User Desktop Infrastructure) του 
ΟΠΣΔΠ και περιλαμβάνει: 

• Τους αναγκαίους Σταθμούς Εργασίας (PCs). 

• Τα ενσωματωμένα στους σταθμούς εργασίας λογισμικό συστήματος και βασικές εφαρμογές: 
λογισμικό συστήματος για τη λειτουργία των σταθμών εργασίας και την πρόσβαση στις εφαρμογές 

του ΟΠΣΔΠ, εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, συνεργασία, ασφάλεια και προστασία των χρηστών. 
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• Τον απαραίτητο περιφερειακό και υποστηρικτικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των 
κοινών πόρων που θα χρησιμοποιούνται από τους χρήστες της Γ.Γ.Δ.Π. (printers, πολυμηχανήματα 

κ.λ.π.) και τις σχετικές συσκευές υποστήριξης (π.χ. servers κ.λ.π.). 

• Τις απαραίτητες διασυνδέσεις, τα ενεργά στοιχεία σε επίπεδο Τοπικού Δικτύου και λοιπές διατάξεις 

που καθιστούν εφικτή τη συνολική λειτουργία του συστήματος πρόσβασης ως ενιαίου δικτύου και τη 

σύνδεση με το κεντρικό σύστημα. 

Tο Σύστημα Πρόσβασης θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

• Πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα: Η δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης των χρηστών στις 

εφαρμογές και τα δεδομένα του ΟΠΣΔΠ. 

• Λειτουργικό περιβάλλον εργασίας σε επίπεδο αυτοματισμού γραφείου: θα παρασχεθούν οι 
απαραίτητες εφαρμογές για την υποστήριξη των τελικών χρηστών (Λογισμικό περιβάλλοντος 

γραφείου – Επεξεργαστής Κειμένου, Φύλλο Εργασίας, λογισμικό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και 

λοιπές υποστηρικτικές εφαρμογές). 

• Δυνατότητα χρήσης κοινών πόρων: Στο τοπικό δίκτυο θα περιληφθεί ικανός αριθμός περιφερειακών 

διατάξεων και εξοπλισμού, για την παροχή και διαχείριση εκτυπωτών. 

• Διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος του χρήστη: πρόβλεψη 

υλοποίησης συστήματος ασφαλούς πρόσβασης με χρήση smart card reader (θα περιληφθεί στις 

προδιαγραφές των σταθμών εργασίας), προστασίας από ιούς (θα περιληφθεί στις βασικές 

εφαρμογές). 

Η τεχνική λύση αξιοποιεί πλήρως τις υπηρεσίες που προσφέρει το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», όπως mail services, 

certification services, καθώς και τις δικτυακές τεχνικές υποδομές του (routers, VPN, κτλ.). 
 

Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου 

Το Έργο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία ολοκληρωμένης δομής και μηχανισμού καταγραφής, διαχείρισης 

και διάθεσης πληροφοριών που αφορούν στα δηλούμενα ακίνητα της ελληνικής επικράτειας φυσικών και 

νομικών προσώπων (Περιουσιολόγιο). 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Θα καταγραφούν όλα τα δηλωθέντα ακίνητα έτους 2005 και μετά. Από επεξεργασία και διόρθωση των 
δεδομένων θα δημιουργηθεί η κεντρική βάση του Περιουσιολογίου. 

• Θα αναπτυχθεί λογισμικό διαχείρισης και ενημέρωσης της βάσης με τις μεταβολές των ακινήτων. 

• Θα αναπτυχθεί λογισμικό αναζήτησης και προβολής στοιχείων για τις υπηρεσίες του Υ.Π.Ο.Ο. και 
αντίστοιχο λογισμικό για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών το οποία θα είναι διαθέσιμο 

στο διαδίκτυο. 

Το σύνολο των υπηρεσιών του ΠΣ  Περιουσιολογίου θα οργανωθεί στις ακόλουθες ομάδες: 

• Υπηρεσίες καταχώρισης. 

• Υπηρεσίες προβολής δεδομένων προς τους πολίτες. 

• Υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης, επικαιροποίησης και προβολής δεδομένων εντός και εκτός των 
Υπηρεσιών του Υ.Π.Ο.O. 

Η ανάπτυξη θα γίνει σε χώρους του Αναδόχου και σε εξοπλισμό δικό του. Οι διαδικασίες ελέγχου και 

αξιολόγησης του λογισμικού εφαρμογών θα γίνουν στους χώρους και σε εξοπλισμό της ΓΓΠΣ. Η ανάπτυξη 

βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα (J2EE) και θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Oracle 

Application Server 10g, Enterprise Edition. 

Το ΥΠΣ θα εγκατασταθεί στο νέο-αναπτυσσόμενο διαδικτυακό περιβάλλον της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr). 
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Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας (ΨΥΔΗΠΕΕΚ) 

Το Έργο αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που θα 

επιτρέπει την πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση της πληροφορίας των φακέλων των Δημοσίων Κτημάτων 

και λοιπών αντικειμένων της Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και την ψηφιοποίηση και εισαγωγή 

υπάρχοντος αρχειακού υλικού (φάκελοι, χάρτες, διαγράμματα κ.λ.π.) σε βάση δεδομένων που θα 
αναπτυχθεί. 

Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν: 

• σύστημα αυτοματισμού γραφείου (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, σύστημα διαχείρισης 
εγγράφων, σύστημα ροής εργασιών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), 

• σύστημα διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας, 

• διαδικτυακή πύλη, 

• λοιπές απαραίτητες ειδικές εφαρμογές (διαχείριση χρηστών, κ.λ.π.). 

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Γ.Γ.Π.Σ. θα προμηθευτεί όλο το λογισμικό (υλοποιημένο ή κατάλληλα 

παραμετροποιημένα έτοιμα πακέτα) και όλο τον εξοπλισμό (π.χ. servers, S.A.N.), ο οποίος είναι 

απαραίτητος για την παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και τη φύλαξη των δομημένων ή μη 
δεδομένων. 

 

Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων(ΠΣΕΕΣ) 

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος αυτοματοποιημένης παρακολούθησης 

της παροχής υπηρεσιών στους δικαιούχους σύνταξη πολίτες – δημοσίους υπαλλήλους, παρέχοντας 

έμμεσα ή άμεσα υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται 

τόσο μέσω διαδικτύου σε επταήμερη και εικοσιτετράωρη βάση στους δικαιούχους σύνταξης όσο και μέσω 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπ.Ο. (Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου – Υ.Δ.Ε.) και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

(Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Κ.Ε.Π.). Το έργο στοχεύει στα εξής: 

• Ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του Δημοσίου. 

• Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού κέντρου πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού για θέματα που 
σχετίζονται με Συντάξεις (νομοθεσία, όρια συνταξιοδότησης, ποσά συνταξιοδότησης, διαδικασία 

συνταξιοδότησης κ.λ.π.). 

• Ηλεκτρονική και αποκεντρωμένη (μέσω Υ.Δ.Ε. και Κ.Ε.Π.) υποβολή αιτημάτων για έκδοση σύνταξης. 

• Αυτοματοποίηση διαδικασίας έκδοσης σύνταξης και παρακολούθησης πληρωμών 

• Πλήρης ηλεκτρονική υποστήριξη του συνταξιοδοτικού κύκλου: Αίτηση συνταξιούχου  Απονομή  

Μεταβολές  Πληρωμή  Ενημέρωση  Αναπροσαρμογή  Διακοπή. 

• Απλούστευση των διαδικασιών πληρωμής συντάξεων. 

• Παροχή εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως: 

1. Εξατομικευμένη πρόσβαση στα ατομικά και συνταξιοδοτικά στοιχεία του κάθε δικαιούχου. 

2. Δυνατότητα για άμεση (on-line) ενημέρωση ορισμένων προσωπικών στοιχείων (π.χ. 

διεύθυνση, λογαριασμό τραπέζης κ.λ.π.). 

3. Δυνατότητα on-line χορήγησης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων. 
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4. Δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης της αίτησης του πολίτη (πρόσβαση σε 

πληροφορίες όπως κατάσταση αίτησης, υπάλληλος, στον οποίο έχει ανατεθεί). 

5. Πιστοποίηση χρηστών και εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων. 

6. Δυνατότητα εγγραφής σε μηχανισμούς εξατομικευμένης ενημέρωσης μέσω email (ποσό 
σύνταξης που κατατέθηκε ή θα κατατεθεί, ανάλυση επιδομάτων, κρατήσεων). 

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τη Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων (Γ.Δ.Μ.Σ.). 

• Διασύνδεση με τα ασφαλιστικά κι επικουρικά ταμεία για συλλογή στοιχείων κατά τον πλήρη 
συνταξιοδοτικό κύκλο απαλλάσσοντας το δικαιούχο-συνταξιούχο από την υποχρέωση προσέλευσης 

στους εν λόγω φορείς. 

Το έργο έχει κατακυρωθεί και το περιβάλλον ανάπτυξης είναι Oracle Application Server 10G R2/R3. 

Περιλαμβάνεται η κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης . 
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A.1.2.2 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

 

A.1.2.2.1 Αρχιτεκτονική Υποδομή της ΓΓΠΣ / Τεχνολογίες ανάπτυξης 

 

Η υποδομή της ΓΓΠΣ για την παροχή των web based υπηρεσιών της, τόσο προς τους πολίτες και 

επιχειρήσεις όσο και προς το προσωπικό στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (π.χ. ΔΟΥ, 

Τελωνεία, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Κεντρικές Υπηρεσίες κλπ), στηρίζεται σε αρχιτεκτονική 3-tier. 

Ειδικότερα: 

-  web layer : είναι το front end όπου παρέχεται πληροφοριακό υλικό, η κατηγοριοποίηση 

και οι σύνδεσμοι για την πρόσβαση προς τις εφαρμογές.  Η πρόσβαση  στο web layer  

επιτυγχάνεται μέσω web browser. 

- application layer : η πρόσβαση προς το application  layer είναι εφικτή μόνο μέσω του web 

layer. Η πρόσβαση  ολοκληρώνεται κατόπιν χρήσης των απαραίτητων  credentials 

(username & password). H πρόσβαση των χρηστών στις εφαρμογές επιτυγχάνεται με τη 

χρήση κεντρικού καταλόγου χρηστών (LDAP) και χρησιμοποιείται Single Sign On 

μηχανισμός.  

- Data base layer: Η πρόσβαση των τελικών χρηστών στα δεδομένα επιτυγχάνεται μόνο 

μέσω των  application servers.  

Όλα τα στοιχεία της υποδομής είναι πολλαπλά για την διασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας. 

Τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη από την ΓΓΠΣ (εσωτερικά ή σε 

συνεργασία με Αναδόχους), καθώς και το αντίστοιχο περιβάλλον ανάπτυξης που 

χρησιμοποιείται, αναφέρονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣ 
 

 

Σύστημα Τεχνολογίες Ανάπτυξης Application Server 
Platform 

Database/Operating 
System 
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Σύστημα Τεχνολογίες Ανάπτυξης Application Server 
Platform 

Database/Operating 
System 
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Πιλοτικό-ΣΔΟΕ 
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Εγγράφων 
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Προσωπικού 

Ήφαιστος 

Escort 
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LiveLink Enterprise 

Server 9.7.1 

OpenCms 
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Microsoft .net 
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Oracle 11g/ Windows 
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A.1.2.2.2 Δικτυακή Υποδομή 

Η πρόσβαση προς τις εφαρμογές που παρέχει η ΓΓΠΣ όπως παρουσιάζεται στην προηγούμενη 

παράγραφο στηρίζεται σε αρχιτεκτονική 3-tier. Τα βασικά χαρακτηριστικά της δικτυακής 

υποδομής είναι:  

Η ύπαρξη ζωνών ασφαλείας (de-militarized zones – dmz’s) για διαφορετικές κατηγορίες 

προσφερόμενων υπηρεσιών (π.χ. web, application, ldap, db, management και εσωτερικών 
χρηστών) ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήματος σε πολλαπλά επίπεδα.  Οι ζώνες 

αυτές σχηματίζονται από την ύπαρξη firewall. Ο φόρτος των εφαρμογών κατανέμεται στους 

servers, μέσω load balancers. Για την  πρόσβαση στις εφαρμογές  γίνεται χρήση του 

πρωτοκόλλου https, ο τερματισμός δε αυτού γίνεται στους load balancers.  

Η πρόσβαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ, Τελωνεία, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, 

Κεντρικές Υπηρεσίες, κ.λπ.) στο Intranet, επιτυγχάνεται μέσω  ιδιωτικής νησίδας του wan δικτύου 

της δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ακολουθεί την αρχιτεκτονική των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (Virtual 

Private Networks) για τους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών  όλης της χώρας προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με: 

• Δεδομένα (Επικοινωνία υπολογιστών – INTERNET). 

• Εικόνα (Τηλεδιάσκεψη-Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση). 

• Τηλεφωνία (ανάμεσα στους φορείς του Υπ.Ο. και με όλους τους φορείς του έργου 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ»). 

• Τηλεφωνία σε δίκτυα εκτός του τοπικού βρόχου (κινητή, υπεραστική, διεθνής). 

Το δίκτυο ακολουθεί τη λογική της προμήθειας των υπηρεσιών σε επίπεδο παρεχόμενης 

υπηρεσίας (SLA). 
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Αναλυτικότερες πληροφορίες για το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» μπορεί κανείς να δει στο www.syzefxis.gov.gr.  Η 

Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου του Έργου θα πρέπει υποχρεωτικά να διασφαλίζει τη 

διαλειτουργικότητα του προσφερόμενου Συστήματος με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

 

A.1.2.3 Ανάλυση μελλοντικών υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών  

A.1.2.3.1 Τεχνολογικοί στόχοι της ΓΓΠΣ  

Με γνώμονα την υψηλή διαθεσιμότητα,  την υψηλή απόδοση, την προσαρμοστικότητα στις  

συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, την εύκολη διαχείριση και την ελάττωση 

του κόστους κτήσης/χρήσης υποδομής οι γενικοί τεχνολογικοί στόχοι της συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

1. Εγκατάσταση κεντρικής υποδομής (servers, storage, εσωτερικό δίκτυο), η οποία θα έχει 

χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας, μεγάλης κλιμάκωσης-επεκτασιμότητας, αυξημένης 

απόδοσης και θα είναι ικανή να υποστηρίξει τα κάτωθι: 

a. Ενοποίηση των υποδομών όλων των πληροφοριακών συστημάτων με εκτεταμένη χρήση 

virtualization τεχνικών σε όλα τα επίπεδα (servers, storage, networking). 

b. Συγκέντρωση όλων των λειτουργικών δεδομένων σε κεντρική αποθηκευτική υποδομή 

(SAN). 

c. Ενίσχυση της ασφάλειας πρόσβασης στα δίκτυα, στα συστήματα και στα δεδομένα. 

d. Κεντρικό έλεγχο – διαχείριση των συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών. 

e. Ομογενοποίηση των   

i. συστημικού λογισμικού των συστημάτων  

ii. λογισμικού ανάπτυξης των ΠΣ. – δημιουργία / επιβολή προτύπων ανάπτυξης 

iii. του User Interface σε browser based. 

f. Ενοποίηση των βάσεων των πληροφοριακών συστημάτων που εξυπηρετούν παρόμοιους 

σκοπούς (πχ. Συναλλαγές (OLTP), υποστήριξη αποφάσεων (DS) κλπ). 

2. Εγκατάσταση εφεδρικής υπολογιστικής υποδομής, ανάλογης αρχιτεκτονικής με την κύρια 

υποδομή να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα / αδιάλειπτη λειτουργία. 

 

A.1.2.3.2 Υποδομή Data Center 

Το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) θα καλύπτει, σε πρώτη φάση, τις ανάγκες κεντρικής 

επεξεργασίας για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS), το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICIS), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS), το TaxisNet, το ICISnet καθώς και μία σειρά άλλων έργων (VIES, 

συντάξεις, μισθοδοσία, Προσωπικό, Τράπεζα νομικών πληροφοριών Διαχ. Αποθηκών κλπ). 

Οι προδιαγραφές του Data Center θα καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις. 
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• Τουλάχιστον Switched Gigabit Ethernet για όλους τους εξυπηρετητές. 

• Χαρακτηριστικά των κεντρικών OLTP RDBMS servers: 

1. Υψηλή Διαθεσιμότητα  (επιπέδου 99,99%) 

Οι RDBMS εξυπηρετητές θα λειτουργούν σε cluster δύο (2) κόμβων για την 

εξυπηρέτηση όλων των Βάσεων Δεδομένων. 

2. Συγκέντρωση Υλικού (hardware consolidation) 

Είναι επιθυμητή η συγκέντρωση των εξυπηρετητών Βάσεων Δεδομένων σε 

ανεξάρτητα τμήματα (partitions) ενός (1) ή περισσοτέρων κεντρικών μηχανών, ώστε 

να εξασφαλίζεται ευκολία στη διαχείριση. 

3. Επεκτασιμότητα (expandability) 

Η αρχιτεκτονική των συστημάτων θα είναι ανοικτή ώστε να διευκολύνεται η 

συνεργασία με υλικό διαφορετικών κατασκευαστών, που θα προμηθευτεί η Γ.Γ.Π.Σ. 

στο μέλλον. 

• Ύπαρξη κεντρικού αποθηκευτικού χώρου δεδομένων (SAN) που θα ικανοποιεί τις 

ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων των ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων 

που υπάρχουν ή θα υλοποιηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ. Η υποδομή Storage Area Network (SAN) θα 

εξυπηρετήσει σημαντικό αριθμό database servers (συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

του πληροφοριακού Συστήματος του Ο.Π.Σ.Ε.Υ.) παρέχοντας πρόσβαση σε αποθηκευτικό 

χώρο με υψηλή επεκτασιμότητα. Σε συνδυασμό με μονάδα λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας (backup unit) θα εκτελείται συνολικό backup απευθείας από το SAN μέσα σε 

χρονικό παράθυρο που καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ. 

• Ύπαρξη συστήματος Backup που θα αναλάβει το backup του συνόλου των ωφέλιμων 

δεδομένων που θα αποθηκεύονται στο SAN. 

• Συστοιχία Web/Application/LDAP servers, Δικτυακών συσκευών, Firewalls, IDSs, κ.λπ., για 

το TaxisNet, Icisnet,  και τη νέα έκδοση του Taxis, που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. 

• Πρόσθετος RDBMS εξυπηρετητής και SAN. Τα δύο (2) αυτά στοιχεία θα αποτελέσουν τη 

βάση δημιουργίας ενός disaster site. 

Οι εξυπηρετητές του συστήματος εντάσσονται ανάλογα με το ρόλο τους σε διαφορετικές DMZs 

(de-militirized zones), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του συστήματος σε πολλαπλά επίπεδα. 

Οι υπάρχουσες εφαρμογές του TAXIS εκσυγχρονίζονται και θα προσφέρουν web-based 

περιβάλλον επικοινωνίας στο χρήστη. Στο Σχήμα 1 αποτυπώνεται η ενδεικτική αρχιτεκτονική 

λειτουργίας του νέου συστήματος.  
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A.1.2.3.3 G-Cloud Κόμβος ΓΓΠΣ 

Με βάση την εμπειρία της ΓΓΠΣ και την υφιστάμενη κατάσταση, που αναλύθηκαν παραπάνω, 

είναι εμφανές ότι ένα  Κέντρο Δεδομένων high density για τα νέα έργα της ΓΓΠΣ είναι απαραίτητο.  

Για το λόγο αυτό η ΓΓΠΣ συμμετέχει σε μια γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας Government 

Cloud (G-cloud). Συγκεκριμένα έχει δρομολογηθεί η διαδικασία διασφάλισης  προηγμένου 

υπολογιστικού εξοπλισμού  αλλά και των αναγκαίων διαδικασιών  για την διαχείριση και την 

προσφορά εξωστρεφών υπηρεσιών, συμβάλλοντας  στην αποδοτικότερη υλοποίηση και 

παραγωγική λειτουργία έργων ΤΠΕ τόσο της ΓΓΠΣ όσο και  της Δημόσιας Διοίκησης.  Με την 

χρήση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) θα είναι εφικτή η εύκολη και 

γρήγορη πρόσβαση σε νέες προηγμένες υπηρεσίες που θα προσφέρονται πάνω από τεχνολογίες 

οριζόντιων υποδομών παροχής υπολογιστικής και αποθηκευτικής ισχύος με τρόπο ευέλικτο και 

ελαστικό.   

O G-Cloud κόμβος της ΓΓΠΣ θα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει σε πρώτη 

φάση την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (infrastructure as a service - IaaS) για τα έργα 

της ΓΓΠΣ και άλλων φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.  

Συγκεκριμένα το έργο του G-Cloud περιλαμβάνει: 

• Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προηγμένου εξοπλισμού 
υπολογιστικής, δικτυακής και αποθηκευτικής ισχύος.   
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη 

λειτουργία προηγμένου υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλισμού καθώς 

και προμήθεια ή/και ανάπτυξη του λογισμικού που απαιτείται για την διαχείριση και 

παρακολούθηση της υποδομής αυτής.  

• Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία λογισμικού 
virtualization και διαχείρισης υπολογιστικού νέφους (cloud computing-infrastructure 
management software) .  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια/ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε 

πλήρη λειτουργία, λογισμικού virtualization και λογισμικού διαχείρισης υπολογιστικού 

νέφους, για την διάθεση σε πρώτη φάση της υποδομής  ως υπηρεσία (infrastructure as a 

service - IaaS). Σε δεύτερη φάση, η υποδομή θα αξιοποιηθεί για την παροχή εικονικών 

βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων (Platform as a Service – PaaS) και για 

την προσφορά λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service - SaaS).  

 

 
 

 

A.1.2.3.4 Υπολογιστική Υποδομή 

Ο Κεντρικός εξοπλισμός κατά την περίοδο ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας του Έργου θα 

διατεθεί από την υποδομή - Data Center του έργου «TaxisNet: Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων 

Γ.Γ.Π.Σ. - Εξοπλισμός» που περιγράφεται στην §A.1.2.3.2.  
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Εναλλακτικά, η ΓΓΠΣ μπορεί να υποδείξει υποδομή «Κεντρικού Εξοπλισμού» με αντίστοιχες 

δυνατότητες και με αντίστοιχη αρχιτεκτονική για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Ο 

εξοπλισμός αυτός θα προκύψει από το έργο «G-Cloud κόμβος ΓΓΠΣ» που περιγράφεται στην 

παράγραφο §A.1.2.3.3.  ή από άλλο διαθέσιμο Κεντρικό εξοπλισμό της ΓΓΠΣ.   

Από τη ΓΓΠΣ θα διατεθεί o εξοπλισμός του Data Center για την ανάπτυξη του Έργου.  

Ως προς τη δικτυακή υποδομή, πρέπει να λάβει υπόψη, ότι το δίκτυο της Γ.Γ.Π.Σ. συνδέεται στο 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

 

A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

A.2.1 Αντικείμενο του Έργου 

Το Έργο που περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη, είναι το «Διαδικτυακή Πύλη των Κ.Υ. του Υπ.Ο. 

για τον Πολίτη», το οποίο αφορά στην Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Υπ.Ο για την αναβάθμιση της 
επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω πρόσβασης σε 

πληροφορίες και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες τόσο μεταξύ των υπάλληλων του 

Υπουργείου  και των Πολιτών όσο και τρίτων φορέων. με ενεργές διεπαφές με τα διάφορα υποσυστήματα 

που λειτουργούν ήδη στην Γ.Γ.Π.Σ  καθώς και με τα υποσυστήματα που λειτουργούν σε άλλα υπουργεία 

και υπηρεσίες, που θα υποδείξει στον ανάδοχο η Γ.Γ.Π.Σ.  Αναλυτικότερα σκοπός του συνολικού έργου 

είναι η δημιουργία διαδικτυακής Πύλης (internet & intranet) που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα πύλη 

της ΓΓΠΣ και θα συνδεθεί με κάθε άλλη δικτυακή Πύλη που σήμερα υπάρχει στο Υπ.Ο. (π.χ. Υπουργείο 

Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,  

Συντάξεις, Τελωνεία, Γενικό Χημείο, Δημόσιας Περιουσίας κ.λ.π.), με ολοκληρωμένη δομή και μηχανισμό 

συστηματικής διαχείρισης, διάθεσης και αξιοποίησης (αποτελεσματική επεξεργασία με σύγχρονες 
μεθόδους και εργαλεία) πληροφοριών που αφορούν στα φορολογικά, τελωνειακά, δεδομένα φυσικών και 

νομικών προσώπων κλπ, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και ικανοποιώντας τις 

ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ο οποίος μηχανισμόςθα ακολουθεί την φιλοσοφία του 

ανοικτού κώδικα ώστε μελλοντικά, εάν χρειαστεί να γίνουν αλλαγές ή τροποποιήσεις από το αρμόδιο 

προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ. να είναι εφικτό. Ο μηχανισμός ανάπτυξης της Διαδικτυακής Πύλης  θα δοθεί με 

ελεύθερα πνευματικά δικαιώματα χρήση και ανάπτυξης στην αρμόδια ομάδα της Γ.Γ.Π.Σ. ενώ συγχρόνως 

θα υπάρχει και εκπαίδευση πάνω στον μηχανισμό ανάπτυξης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη 

του όλο το υπάρχον λογισμικό της Γ.Γ.Π.Σ. και η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης  θα πρέπει να είναι 

πλήρη συμβατή με το υπάρχον λογισμικό των εφαρμογών καθώς και με το λογισμικό των άλλων 

Διαδικτυακών Πυλών που θα συνδέονται.   

 

Υφιστάμενοι ιστότοποι/ Διαδικτυακές Πύλες του ΥΠ.Ο. 

1. minfin.gr, υφιστάμενο, πληροφοριακό υλικό, με κύριο βάρος στο γραφείο τύπου και βασικές 

πληροφορίες για τους φορείς του ΥΠ.Ο. Περιλαμβάνει : 

 

• Ανακοινώσεις 

• Πληροφορίες Φορολογικού Περιεχομένου 

• Σύνδεση με Νομοθετική -  Φορολογική Βάση δεδομένων 

• Σύνδεση με Άλλες Ιστοσελίδες μέσω Links. 
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2. gsis.gr, υφιστάμενο, Διαδικτυακή Πύλη (βασισμένο σε java , εφαρμογές της ΓΓΠΣ (φορολογία,  

ΦΠΑ/VIES, δημόσια διοίκηση). Η Αρχική σελίδα περιλαμβάνει (περιληπτικά και σε τίτλους) : 

 

• Ανακοινώσεις 

• Πληροφορίες Φορολογικού Περιεχομένου 

• Δραστηριότητες 

• Υπηρεσίες Δ.Ο.Υ. 

• Σύνδεσμοι 

• Ανακοινώσεις 

• Δημόσια Δεδομένα (Στατιστικά - Πληροφορίες Δ.Ο.Υ.) 

• Στατιστικά (Στατιστικά στοιχεία ανά έτος και Στατιστικά Δελτία Φορολογικών Δεδομένων) 

• Δημόσιες Διαβουλεύσεις 

• Διαγωνισμοί 

• Προσκλήσεις ενδιαφέροντος  

• Δημόσια Δεδομένα, Διαβουλεύσεις και Διαγωνισμοί 

• Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

 

ΟΝ LINE Υπηρεσίες(περιληπτικά και σε τίτλους) 
 

• Ανακοινώσεις 

• Υποβολή Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3  

• Υποβολή Δηλώσεων Ε9 

• Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας 

• Ενημέρωση Εκκαθάρισης 

• Ενημέρωση Ε.Τ.ΑΚ. 

• Δικαιούχοι Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• e - Οχήματα 

• e - ΑΠΑΑ 

• e - ΦΜΑΠ 
• TAXISphone 

• e - Έντυπα 

• Aρχική σελίδα 

• Δήλωση Αλλαγής ΚΑΔ 

• Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής ΦΠΑ/ VAT REFUND 

• e - ΚΒΣ 

• Υποβολή Δηλώσεων Φ.Μ.Υ 

• Αναζήτηση Δηλώσεων Ε9 2005 

• Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας 

• e - Καύσιμα  

• e – Οχήματα 

• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Icis  

• Icisnet 

 
Επικοινωνία  
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• Γ.Γ.Π.Σ.  

• Υπουργείο Οικονομικών 

 

Ενσωμάτωση υφιστάμενων δικτυακών τόπων βλέπε Α.1.2. 

 3. Υπηρεσίες ΓΛΚ 

 4. Υπηρεσίες ΣΔΟΕ 

 5. Λοιπές υπηρεσίες Υπουργείου (διευθύνσεις, τμήματα) που μπορούν να  

 αποτυπωθούν στη μελέτη εφαρμογής του έργου (πχ ΟΔΔΗΧ, Δ/νση ελέγχου κλπ) 

5. Νέες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν. 

 
Η νέα  Διαδικτυακή Πύλη πρέπει να ενσωματώνει  τις παρακάτω υπηρεσίες: 

1. Ενιαίος τρόπος πιστοποίησης για όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ (πιστοποίηση TAXISNET) 

2. Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα του ΥΠΟ.Ο.  (Διαλειτουργικότητα). (Βλέπε 

Α3.3).  Στα πλαίσια της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποδίδεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικής εξυπηρέτησης, δηλαδή στην ανάπτυξη των 

απαραίτητων συνεργασιών μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, 

πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών οι οποίες παράγουν πρωτογενώς υπηρεσίες καθώς και 

των απαραίτητων διεπαφών μεταξύ των πληροφοριακών τους συστημάτων με το υπουργείο 
Οικονομικών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης . Η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια κρίσιμη αλλά και 

σύνθετη συνιστώσα για την επιτυχή υλοποίηση και κυρίως αξιοποίηση της Διαδικτυακής Πύλης  

που θα αναπτυχθεί.  

3. Πρότυπα και υλοποίηση μιας ενιαίας εικαστικής προσέγγισης σε όλους τους Δικτυακούς τόπους 

του Υπουργείου.  

Η εικαστική προσέγγιση ορίζει τα γραφικά, τις γραμματοσειρές και τα banners (λωρίδες 

ενημέρωσης)  που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στη λειτουργία, τον προσδιορισμό των 

σχέσεων μεταξύ των θέσεων, των εφαρμογών ή των συστατικών στοιχείων της πύλης και να 

ενισχύσει τη συνολική αισθητική του site. Θέματα και εικόνες που αντιπροσωπεύουν τη συνολική 
εμφάνιση και αίσθηση της πύλης, καθορίζουν την οπτική εμφάνιση του συστατικού στοιχείου της 

πύλης, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών  τίτλου και του πλαισίου. Τώρα υπάρχουν πολλές  

μεταξύ τους μη συμβατές προσεγγίσεις, με κύριες το minfin.gr, gsis.gr, το  taxisnet , το Icisnet και 

τις εφαρμογές της ΓΓΠΣ (Μισθοδοσία, Εφαρμογή Παρακολούθησης Διασταυρώσεων κλπ) 

4. Αύξηση επιπέδου τεχνογνωσίας της ΓΓΠΣ σε συστήματα . 

5. Δυνατότητα δημιουργίας διακριτών νοητών ομάδων διαχείρισης περιεχομένου και ρόλους 

διαχειριστών, από κάθε υπηρεσία του Υπουργείου. 

6. Δημιουργία λειτουργιών ενιαίου ενιαίο τμήμα διαχείρισης περιεχομένου (web content publishing 
office) 

7. Προσθήκης δυνατότητας τουλάχιστον Αγγλικών ή και περισσότερων γλωσσών μέχρι και του 

επιπέδου των εφαρμογών της ιστοσελίδας  της ΓΓΠΣ (φορολογία,  Στατιστικά, Φορολογική 

Νομοθεσία, ΦΠΑ/VIES, δημόσια διοίκηση, Taxisnet κ.λ.π.)  

8. Δυνατότητα και τρόπος επίτευξης διαβαθμισμένου ελέγχου πρόσβασης (authorization) 

• Σε συγκεκριμένα υποσυστήματα / εφαρμογές 

• Σε συγκεκριμένα τμήματα εφαρμογών 

9. Δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου κάθε ενέργειας πιστοποίησης και πρόσβασης (auditing) σε 

εσωτερική πληροφορία του Συστήματος. 

10. Θα πρέπει να είναι δομημένο με τρόπο ώστε να διευκολύνει τις μηχανές αναζήτησης στο να 

αναγνωρίζουν και να καταχωρούν τον ιστότοπο. 

11. Εμφάνιση των πιο σημαντικών ανακοινώσεων σε εμφανή θέση στην ιστοσελίδα. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 41 από 227 

12.  Στατιστικά στοιχεία Εμφάνιση των στατιστικών της ΓΓΠΣ σε εμφανή θέση στην ιστοσελίδα. Επίσης 

δυναμική ενημέρωση σε τμήμα της ιστοσελίδας συγκεκριμένων Στατιστικών στοιχείων τα οποία 

θα υποδειχθούν στον ανάδοχο  

13. Φορολογικό ημερολόγιο – Υπενθυμίσεις – Υποχρεώσεις κατάλληλες κάθε κατηγορία χρήστη, οι 

οποίες θα εμφανίζονται μετά την πιστοποίηση του.  

14. Απαιτήσεις χρηστικότητας. Χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένοι με δικτυακές εφαρμογές να 

διεκπεραιώνουν τις  καθημερινές εργασίες τους με ευκολία. Αυτό θα επιτυγχάνεται με 

ομαδοποίηση των χρηστών και των υπηρεσιών πάνω στο νέα Διαδικτυακή Πύλη.  Έτσι ώστε κάθε 

κατηγορία χρήστη να οδεύει στις σχετικές εφαρμογές 

15. Βελτιστοποίηση της Επικοινωνίας μέσω το Διαδικτυακής Πύλης , χρησιμοποιώντας κάθε σύγχρονο 

μέσο. 

• Ανακοινώσεις – Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα. 

• Προσβασιμότητα (λεπτομέρειες στην παράγραφο Α3.8 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας) 

• Λειτουργικότητα μέσω κινητού τηλεφώνου (smartphones) 

• Σύνδεση με links σε εφαρμογές ή σε άλλες ιστοσελίδες 

• Εύκολος τρόπος υπολογισμού κάποιων εφαρμογών (π.χ. Εκκαθάριση Φόρου Εισοδήματος, 
υπολογισμός Σύνταξης). 

• Δημιουργίας Πρωτοκόλλου Ανταλλαγής δεδομένων από παλαιά σε νέα συστήματα π.χ. 

υλοποίηση πάνω στο  ΠΣΕΕΣ για να τροφοδοτεί τη νέα Διαδικτυακή Πύλη. 

• Όλα τα έντυπα σε PDF (Κατηγορίες, Αναζήτηση κλπ), εκτός κάποιων στοιχείων που μπορεί 

να είναι και σε excel ή word π.χ. Στατιστικά στοιχεία. 

• Προθεσμίες –  Άυλος οδηγός 

• Εμφάνιση όλων των καταγραμμένων μέχρι σήμερα  προϋπολογισμών.  
16. Θεματική κατηγοριοποίηση του περιεχομένου για εύκολη πρόσβαση των τελικών χρηστών. 

 

  

A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η νέα διαδικτυακή Πύλη, πέραν από τις υπηρεσίες που σήμερα προσφέρονται προς τους Πολίτες από 

τις υπάρχουσες διαδικτυακές υποδομές, οι οποίες θα διασυνδεθούν, θα προσφέρει νέες δυνατότητες 

άντλησης πληροφοριών αλλά και σύγχρονης φιλικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Υπ.Ο. Οι 

υπηρεσίες αυτές θα διατίθενται στους Πολίτες και τις επιχειρήσεις σε επταήμερη και εικοσιτετράωρη 

βάση. Ο Πολίτης και κάθε ενδιαφερόμενος φορέας αφενός μεν θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες από ένα 

μεγάλο κατάλογο οικονομικών και φορολογικών θεμάτων που θα ενημερώνεται με αυτοματοποιημένο 

τρόπο, αφετέρου θα μπορεί να υποβάλει μέσω του διαδικτύου (INTERNET) αιτήματα για τα οποία θα έχει 

τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας τους ανά πάσα στιγμή μέσα στις διάφορες υπηρεσίες του 
Υπ.Ο. ενώ συγχρόνως θα μπορεί να συνδέεται άμεσα με τις υφιστάμενες εφαρμογές, όπως συμβαίνει και 

σήμερα, καθώς και με αυτές που αναπτύσσονται και τις μελλοντικές που θα αναπτυχθούν να 

εξυπηρετείται άμεσα και εύκολα,  καταργώντας γραφειοκρατικές δομές που ταλαιπωρούν τον πολίτη. 
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A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Στόχος είναι η εσωτερική αξιοποίηση αυτής της Πύλης από το προσωπικό του Υπ.Ο. αλλά και η 

εξωτερική αξιοποίησή της από πολίτες και φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ξεπερνώντας τα 

γεωγραφικά όρια της επικράτειας και της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό η Πλατφόρμα της διαδικτυακής 

Πύλης η οποία θα είναι εκτός από τα Ελληνικά, τουλάχιστον και στα Αγγλικά, ενώ θα συνεκτιμηθούν 

επιπλέον άλλες ξένες γλώσσες που ενδεχομένως να δοθούν από τον ανάδοχο.  

Η νέα διαδικτυακή Πύλη, πέραν από τις υπηρεσίες που σήμερα προσφέρονται προς τους Πολίτες από 
τις υπάρχουσες διαδικτυακές υποδομές, οι οποίες θα διασυνδεθούν, θα προσφέρει νέες δυνατότητες 

άντλησης πληροφοριών αλλά και σύγχρονης φιλικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Υπ.Ο. Οι 

υπηρεσίες αυτές θα διατίθενται στους Πολίτες και τις επιχειρήσεις σε επταήμερη και εικοσιτετράωρη 

βάση. Ο Πολίτης και κάθε ενδιαφερόμενος φορέας αφενός μεν θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες από ένα 

μεγάλο κατάλογο οικονομικών και φορολογικών θεμάτων που θα ενημερώνεται με αυτοματοποιημένο 

τρόπο, αφετέρου θα μπορεί να υποβάλει μέσω του διαδικτύου (INTERNET) αιτήματα για τα οποία θα έχει 

τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας τους ανά πάσα στιγμή μέσα στις διάφορες υπηρεσίες του 

Υπ.Ο. ενώ συγχρόνως θα μπορεί να συνδέεται άμεσα με τις υφιστάμενες εφαρμογές, όπως συμβαίνει και 

σήμερα, καθώς και με αυτές που αναπτύσσονται και τις μελλοντικές που θα αναπτυχθούν και να 

εξυπηρετείται. 

Το έργο αφορά στην δημιουργία υποδομών αλλά και στην παροχή υπηρεσιών για την συστηματική 

παρουσίαση μέσω του Διαδικτύου στατιστικού υλικού για την πληροφόρηση των Πολιτών και την 

διαχείριση της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του κοινού και των αρμόδιων για ενημέρωση και 

καθοδήγηση υπηρεσιών με σκοπό τον περιορισμό των δαπανών του Δημοσίου μέσα από την 

απλοποίηση γραφειοκρατικών μηχανισμών και υποστήριξη των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη με 

ΤΠΕ.  

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ.Ο. μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες προς τους Πολίτες 

μέσα από το διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν μια σειρά από υποστηρικτικά 

υποσυστήματα τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα.  

 

 

 

A.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης 

Ο έγκαιρος σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών 

εσωτερικής και εξωτερικής δικτυακής Πύλης. 

Τ / Ο  

Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου 

λογισμικού για τις ανάγκες της διαδικτυακής Πύλης. 

Τ  

Σχεδιασμό και υλοποίηση συστήματος εσωτερικής 

και εξωτερικής πληροφόρησης. 

Τ / Ο  

Ενσωμάτωση ή Διασύνδεση των λειτουργιών που 

σήμερα υποστηρίζονται από διαδικτυακούς κόμβους 

του Υπ.Ο. 

Τ / Ο  

Πίνακας 1: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου 
 

                                                      
1
 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός 
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A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

Η ΓΓΠΣ, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, δεν πρόκειται να παραχωρήσει εξοπλισμό (H/W ή 

S/W) στη διάθεση του Αναδόχου ή να προβεί σε οποιοδήποτε προμήθεια. Η νέα Διαδικτυακή Πύλη 

προβλέπεται να ενσωματώσει τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) με όλες τις σημερινές 

υφιστάμενες πληροφορίες και υπηρεσίες. 

Για την δημιουργία της Διαδικτυακής Πύλης  ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατός με όλες τις 

εφαρμογές και τις επιμέρους Διαδικτυακές Πύλες του Υπ.Ο. και να χρησιμοποιήσει ρητά και υποχρεωτικά 
το υφιστάμενο λογισμικό  της ΓΓΠΣ αλλά και όλων των άλλων υπηρεσιών, τμημάτων, Διευθύνσεων του 

Υπουργείου Οικονομικών και να το τελειοποιήσει σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του Ο.Π.Σ.Κ.Υ. 

Δεδομένου ότι η Γ.Γ.Π.Σ. είναι μία δυναμική υπηρεσία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς, κατά τη διάρκεια και 

μέχρι την παραλαβή του έργου, προς αποφυγή οποιωνδήποτε τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να 

ανακύψουν από νέες εφαρμογές ή μεταβολές στις υφιστάμενες, το έργο της Διαδικτυακής Πύλης  στο 

σύνολό του θα προσφερθεί σε Ανθρωπομήνες Ανάπτυξης. 

Επομένως στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

• Ανάπτυξη/τροποποίηση λογισμικού Διαδικτυακής Πύλης  (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), συνολικής άνθρωπο-προσπάθειας πενήντα (50) 

άνθρωπο-μηνών τουλάχιστον. 

• Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ), συνολικής άνθρωπο-

προσπάθειας τριάντα  (30) άνθρωπο-μηνών  τουλάχιστον. 

• Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), συνολικής άνθρωπο-

προσπάθειας δέκα (10) άνθρωπο-μηνών  τουλάχιστον. 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  
Η Ανάπτυξη/τροποποίηση λογισμικού της Διαδικτυακής Πύλης  συνολικής άνθρωπο-προσπάθειας πενήντα 

(50) ανθρωπομηνών τουλάχιστον που αναφέρεται στο έργο περιγράφεται στην παράγραφο Α1.2.3 

(Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών)  

Υπηρεσίες αντικατάστασης μέρους της υπάρχουσας Διαδικτυακής Πύλης  της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr).  

Υπηρεσίες αντικατάστασης μέρους της υπάρχουσας Διαδικτυακής Πύλης  της ΓΓΠΣ (www.minfin.gr). 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Οι υπηρεσίες Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών περιλαμβάνουν: 

Υπηρεσίες υλοποίησης νέων εφαρμογών.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης μέρους της υπάρχουσας Διαδικτυακής Πύλης  της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) λόγω 

μεταβολών.  

Υπηρεσίες αντικατάστασης μέρους της υπάρχουσας Διαδικτυακής Πύλης  της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr) 
λόγω μεταβολών. 

Υλοποίηση Νέου Λογισμικού Εφαρμογών διαλειτουργικότητας (interoperability) υφιστάμενων και νέων 

υπηρεσιών. 

Υπηρεσίες ανάπτυξης / τροποποιήσεις λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσίες μετάπτωσης που 

απαιτούνται μετά από αλλαγές ή αναβαθμίσεις σημαντικών τμημάτων του Εξοπλισμού Πληροφορικής. 

Βελτιώσεις μεγάλης κλίμακας που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Το Έργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και μεταφορά τεχνογνωσίας στο Προσωπικό 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ στα εργαλεία και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου και, 
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γενικότερα, επί θεμάτων σχετικών με την τεχνολογία και μεθοδολογία υλοποίησης των παραπάνω 

υπηρεσιών ανάπτυξης και τροποποίησης υπάρχοντος λογισμικού, καθώς και νέων εφαρμογών, στο 

περιβάλλον λειτουργίας της ΓΓΠΣ. Επίσης, περιλαμβάνει την ταξινόμηση και θεματικά δομημένη 

ηλεκτρονική καταχώρηση της σχετικής ύλης εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, ώστε να είναι 

εύκολα και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη και επεκτάσιμη. 

Τονίζεται ότι η ανάπτυξη των τριών παραπάνω υπηρεσιών του έργου δεν πρέπει να γίνει ιεραρχικά, 
δηλαδή πρώτα η υπηρεσία ανάπτυξης και τροποποίησης υπάρχοντος λογισμικού,  μετά η υπηρεσία νέων 

εφαρμογών και μετά η υπηρεσία εκπαίδευσης, αλλά είναι δυνατό και επιθυμητό, οι υπηρεσίες των 

παραπάνω δράσεων μερικά ή ολικά να είναι παράλληλες, για ταχύτερη ολοκλήρωση του  συνολικού 

έργου. 

 

A.3.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

Η επιτυχής λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης προϋποθέτει ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος θα 

πρέπει να διασφαλίζει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες βασικές αρχές: 
 

• Υψηλή Διαθεσιμότητα. 

• Επεκτασιμότητα. 

• Υψηλές Επιδόσεις. 

• Ασφάλεια. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζει ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και συντήρησή 

του. Στο πλαίσιο των παραπάνω αρχών, προτείνεται ενδεικτικά η υιοθέτηση των ακόλουθων 

αρχιτεκτονικών επιλογών: 

 
• Υλοποίηση τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργίας των συστημάτων σε περιβάλλον υψηλής 

διαθεσιμότητας. 

• Δυνατότητα διαμοιρασμού των δομικών στοιχείων (components) της εφαρμογής σε πολλαπλούς 

εξυπηρετητές για κατανομή του φόρτου εργασίας σε πολλαπλούς επεξεργαστές (scalability). 

• Διαχωρισμός του επιπέδου παρουσίασης (Presentation Layer) από το επίπεδο των αντικειμένων 

της εφαρμογής (Application Layer) και των αλληλεπιδράσεων με τη Βάση Δεδομένων (Data Access 

Layer). 

• Υποστήριξη ευρέως διαδεδομένων αρχιτεκτονικών υλοποίησης εφαρμογών. 

• Υποστήριξη προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (Application Programming Interface, API) 
ώστε να είναι δυνατή επέκταση της εφαρμογής από προγραμματιστές της ΓΓΠΣ. 

• Υποστήριξη ανοιχτών αρχιτεκτονικών και προτύπων για διασύνδεση, επικοινωνία και 

διαλειτουργικότητα. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους κανόνες, τα πρότυπα και τις 

προδιαγραφές  για των ανάπτυξη Δημόσιων Δικτυακών τόπων του Πλαισίου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης    
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A.3.2 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει προσχέδιο της προτεινόμενης Μεθοδολογίας διοίκησης και 

διασφάλισης ποιότητας Έργου που θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν την 

κατανόηση του Έργου και του προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας και ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν: 

 

• Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου. 

• Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη 
διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

• Προτεινόμενη μεθοδολογία για την υλοποίηση του Έργου, τις διαδικασίες που υιοθετούνται και 
τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

• Πίνακα με τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα ανά φάση του Έργου. Στην περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας ο πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει μία επιπλέον στήλη, όπου θα αναγράφεται το 

μέλος / μέλη που θα αναλάβει την υλοποίηση των συγκεκριμένων παραδοτέων ή πακέτων 

εργασίας. 

• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των φάσεων του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται τα 
χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων. 

Λειτουργικές απαιτήσεις 

Δυνατότητες της Διαδικτυακής Πύλης 

H Διαδικτυακή Πύλη θα αποτελέσει την front-end πύλη του ΥΠ.Ο. τόσο για υπάρχουσες εφαρμογές και 

δικτυακές πύλες του ΥΠ.Ο. όσον και για ένα ευρύ φάσμα νέων λειτουργιών. Θα συγκεντρώνει το σύνολο 
των διεπαφών για την άντληση και παρουσίαση της κατάλληλης πληροφορίας, τόσο για τους υπαλλήλους 

του ΥΠ.Ο., όσο και για τους πολίτες. 

Οι χρήστες του έργου θα μπορούν να διεκπεραιώνουν καθημερινές εργασίες με τη βοήθεια των 

λειτουργιών που παρέχονται από την Πύλη, ενώ ταυτόχρονα το ευρύ κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται, 

ενώ παράλληλα θα διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες που το αφορούν, τόσο γενικής 

φύσεως (πάντα σε σχέση με το έργο), όσο και για διαδικασίες που αφορούν την εξυπηρέτηση του. 

 

 

Χαρακτηριστικά 

1. Η προσπέλαση να είναι εφικτή μέσω τυπικής εφαρμογής περιήγησης διαδικτύου (Web Browser). Όλες 
οι παραγόμενες ιστοσελίδες της Διαδικτυακής Πύλης  θα πρέπει να είναι αναγνώσιμες από όλους 

τους καθιερωμένους περιηγητές της αγοράς (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera 

κ.λ.π.). 

2. Δυναμικό περιβάλλον παρουσίασης σε δύο τουλάχιστον γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά) με δυνατότητα 

μελλοντικής επέκτασης, δια μέσου των ιδίων προτύπων σελίδων. 

Ενιαία Εικαστική Προσέγγιση 

1. Το πληροφοριακό σύστημα της παρούσας διακήρυξης χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

που έχει για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των υπηρεσιών του. Ο 

Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών κι 
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επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να 

μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. 

2. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και 

εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η λογική και λειτουργική 

πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του 

συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα 
εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία. 

3. Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην πρότασή του την σχεδιαστική προσέγγιση καθώς και το 

πλάνο δοκιμασιών χρηστικότητας και σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει για να 

διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο χρηστικότητας. 

4. Τονίζεται πως η χρηστικότητα των εφαρμογών θα πρέπει να βασίζεται εκτός από εργονομικούς 

κανόνες σε διεθνή πρότυπα όπως τα: WAI (Web Accessibility Initiative), CSS, κ.λ.π.. 

 

Διεπαφές Εφαρμογών 

Βασισμένη σε πρότυπα ανοιχτών αρχιτεκτονικών, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να διασφαλίζει την 

χρήση διεπαφών όλων των υπαρκτών ή μελλοντικών συστημάτων του οργανισμού ανεξαρτήτως 
προμηθευτή, πλατφόρμας ανάπτυξης, λειτουργικού συστήματος και βάσης δεδομένων. Η επιλογή των 

τεχνολογιών υλοποίησης της πύλης θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ένα ανοιχτό περιβάλλον ικανό να 

απαντήσει σε οποιεσδήποτε ανάγκες, ανεξάρτητα από τα συστήματα ή τις εφαρμογές που θα πρέπει να 

προσπελαστούν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές. 

Δυνατότητες Προγραμματισμού 

1. Θα  πρέπει να παρέχεται επίσης ένα φιλικό, γρήγορο και ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον 

ανάπτυξης εφαρμογών με επεκτάσιμες βιβλιοθήκες που θα περιέχουν έτοιμα και 

επαναχρησιμοποιούμενα προγραμματιστικά αντικείμενα, ώστε οι προγραμματιστές του να μπορούν 

να χτίζουν γρήγορα αποδοτικές Web-based εφαρμογές περιεχομένου. 

2. Θα παρέχονται πλήρη και τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) που θα επιτρέπουν 
την ολοκλήρωση – διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές – όπου απαιτηθεί. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει 

να τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης – διασύνδεσης με εφαρμογές και δεδομένα που 

ενσωματώνουν την επιχειρησιακή λογική με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών 

του έργου. 

3. Να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών 

standards (XML, SOAP, REST κ.λ.π.). 

4. Να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης λειτουργιών διασύνδεσης με κινητά μέσα (PDA’s, κινητά 

τηλεφώνα, κ.λ.π.) για κάλυψη πιθανών μελλοντικών αναγκών τόσο των χρηστών όσο και των 

διαχειριστών του συστήματος. 

Απαιτούμενες δυνατότητες προς τους Χρήστες 

1. Ο χρήστης, από οποιαδήποτε καθιερωμένη τυπική εφαρμογή περιήγησης της αγοράς  και χωρίς να 

χρειάζεται να έχει τεχνικές γνώσεις: 

• Θα μπορεί να προσωποποιεί και να παραμετροποιεί το περιβάλλον του. 

• Να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της πύλης χωρίς καμία πρόσθετη απαίτηση υλικού ή 

λογισμικού. 
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• Να έχει πρόσβαση σε εργασίες σχετικές με το απεικονιζόμενο αντικείμενο ή την 

εκτελούμενη εργασία (context sensitive command). 

• Να έχει πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας με περισσότερους του ενός τρόπους, όπως: 

• δια μέσου πινάκων περιεχομένου (με αντίστοιχους συνδέσμους), 

• με άμεση υποβολή ερωτήσεων με τη μορφή λέξεων κλειδιών, δια μέσου 

         αλφαβητικού ευρετηρίου λέξεων ή και συνδέσμων σχετικών θεμάτων κ.λ.π. 

• on line βοήθεια.  

2. Όλο το περιβάλλον χρήστη (user interface, on-line help, μηνύματα, κ.λ.π.) και τα αναλυτικά εγχειρίδια 

χρήσης θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα με την δυνατότητα προσθήκης και άλλων 

γλωσσών. 

3. Το σύστημα θα πρέπει να παρουσιάζει ομοιομορφία ως προς το περιβάλλον, όπως: Λίστες 

λειτουργιών (Menu), Εργαλειοθήκες (Toolbar), συντομεύσεις λειτουργιών (keyboard shortcuts). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην πρότασή του να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει 

για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη ή την βελτίωση της Διαδικτυακής Πύλης, των συστημάτων και 

υποσυστημάτων, τεκμηριώνοντας έτσι την συστηματική του προσέγγιση για διασφάλιση των παραπάνω 

γενικών σχεδιαστικών αρχών ως προς το τελικό προϊόν. 
 

Δομή 

Βασικοί στόχοι της δομής της Πύλης, που πρέπει ιδιαίτερα να αντανακλώνται στην πρώτη σελίδα (home 

page) αλλά και στις υπόλοιπες σελίδες της είναι: 

 

• Το πλούσιο περιεχόμενο. 

• Ο υψηλός βαθμός χρηστικότητας (usability). 

• Η εξωστρέφεια – πελατοκεντρική προσέγγιση. 

Στην πρώτη σελίδα της Πύλης, θα πρέπει να εμφανίζονται συνοπτικά οι κυριότερες κατηγορίες 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με δομή και εμφάνιση που να διευκολύνει τη γρήγορη αντίληψη και τη χρήση 

τους. 

Οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό και παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

πιθανότητα αξιοποίησης θα πρέπει να εμφανίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας, ενώ χαμηλότερα θα 
παρατίθενται οι σπανιότερες – ειδικότερες υπηρεσίες. 

«Επίκαιρες» πληροφορίες μπορούν να εξασφαλίζονται με παραπομπές σε Δελτία Τύπου (πρόσφατα στην 

πρώτη σελίδα, παλιότερα σε περαιτέρω σύνδεση), ανακοινώσεις (π.χ. για επιστημονικές εκδηλώσεις) που 

προβάλλονται σε λωρίδες ενημέρωσης (banners). 

Τέλος, στην πρώτη σελίδα μπορεί να περιλαμβάνεται παραπομπή σε σελίδα που να παρουσιάζει το χάρτη 

πλοήγησης της Πύλης (site map) και να δίνεται η δυνατότητα βασικής και σύνθετης αναζήτησης 

εντοπισμού περιεχομένου, με τη βοήθεια ενός ισχυρού, ευέλικτης και εύχρηστης μηχανής αναζήτησης 

(search engine). 

Η καλή αξιοποίηση του χώρου της πρώτης σελίδας παίζει καθοριστικό ρόλο στο να προκαλέσει το 
ενδιαφέρον  του χρήστη, υπό την έννοια ότι η Πύλη προσφέρει τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που 

αναζητεί και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές να είναι απλή και γρήγορη. 
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Ελάχιστες προσφερόμενες λειτουργικές υπηρεσίες 

Εξατομίκευση – Προσωποποίηση  

Ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να δημιουργεί ένα αρχικό εξατομικευμένο  περιβάλλον βάση 

των ενδιαφερόντων των διαφόρων ομάδων χρηστών και ο κάθε χρήστης θα μπορεί να προσαρμόζει αυτό 

το περιβάλλον με βάση τις γνώσεις, τις συνήθειες, και τις προσωπικές και εργασιακές του ανάγκες.  

 

Στατιστικές – Καταγραφές 

Η Διαδικτυακή Πύλη: 

 

- Θα καταγράφει στατιστικά της χρήσης της και θα παρέχει χρήσιμα στοιχεία στο διαχειριστή για την 

σωστή αξιοποίησή της, τη βελτιστοποίηση της απόδοσής της και την αποφυγή κρίσιμων 

καταστάσεων. 

- Θα καταγράφει τις δραστηριότητες που αφορούν στην ασφάλεια του συστήματος (πότε ο κάθε 

χρήστης συνδέθηκε και για πόσο χρόνο). 

- Θα παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να ενεργοποιεί κατά βούληση παρακολούθηση και 

καταγραφή (monitor and log) διάφορων δραστηριοτήτων που συμβαίνουν στη Διαδικτυακή Πύλη. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει τα στατιστικά στοιχεία που είναι δυνατό να εξαχθούν καθώς και τις 

δυνατότητες επεκτάσεις αυτών. Τα στατιστικά θα πρέπει να παρουσιάζονται τόσο σε αριθμητική όσο και 

γραφική μορφή και να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής τους σε τυποποιημένη μορφοποίηση για περαιτέρω 

επεξεργασία. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες στατιστικών: 

 

• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις κατηγορίες περιεχομένου. 

• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους χρήστες των υπηρεσιών. 

• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της κάθε υπηρεσίας. 

• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των ερωτημάτων που υποβάλλονται. 

• Αξιολόγηση παρατηρήσεων, προτάσεων, παραπόνων. 

 

Δημοσίευση  Περιεχομένου 

Η Διαδικτυακή Πύλη θα παρέχει μία Υπηρεσία με προηγμένες τεχνικές και δυνατότητες για δημιουργία, 
διαχείριση και δημοσίευση περιεχομένου: 

 

1. Η Διαδικτυακή Πύλη, θα υποστηρίζει δημιουργία περιεχομένου πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα 

δικαιώματα τόσο του εκδότη χρήστη όσον και αυτών που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. 

2. Η διαχείριση περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης  θα επιτρέπει στο διαχειριστή περιεχομένου να 

δημιουργεί και δημοσιεύει περιεχόμενο αξιοποιώντας τους πόρους του συστήματος. 

3. Το περιεχόμενο θα μπορεί να είναι τόσο αδόμητο (όπως κείμενο), όσο και δομημένο. Θα πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου σε αρχεία πακέτων αυτοματισμού γραφείου (pdf, 

κείμενο, υπολογιστικά φύλλα) και καθιερωμένων μορφών εικόνων (png, jpeg, gif κ.λ.π. ). 
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4. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του δημοσιευμένου περιεχομένου με metadata, όπως 

τίτλος, λέξεις κλειδιά, ημερομηνία δημιουργίας, συγγραφέας, λειτουργική ή υπηρεσιακή ομάδα που 

ανήκει ο συγγραφέας κ.λ.π. 

5. Η Διαδικτυακή Πύλη θα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των ιδιοτήτων ενός περιεχομένου για να το 

ταξινομήσει στο όλο σύστημα παρουσίασης προς τους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

διάθεση στον κάθε χρήστη περιεχομένου από τις κατηγορίες ενδιαφέροντός του ή περιεχομένου που 
αφορά στις προσωπικές και εργασιακές ανάγκες του. 

6. Η Διαδικτυακή Πύλη θα μπορεί να ταξινομεί το περιεχόμενο σε πολλαπλές κατηγορίες  περιεχομένου, 

ώστε το ίδιο περιεχόμενο να μπορεί να παρασχεθεί κάτω από περισσότερο του ενός τίτλους 

περιεχομένου και να γίνεται προσβάσιμο από διάφορες ομάδες χρηστών. 

7. Η ανάπτυξη της Διαδικτυακή Πύλη θα βασίζεται σε τεχνικές διαχείρισης περιεχομένου (Content 

Management), ώστε το περιεχόμενό να δημιουργείται δυναμικά, βασισμένο σε εσωτερικές ροές 

εργασίας που θα παράγουν εγκεκριμένο και δημοσιεύσιμο περιεχόμενο. 

8. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σταδιακής δημιουργίας, προσωρινής αποθήκευσης, ελέγχου και 

δοκιμής της εμφάνισης του περιεχομένου πριν αυτό τεθεί on-line. Επίσης, θα πρέπει ο χρήστης να 

έχει τη δυνατότητα να ορίζει χρονικά την έναρξη δημοσίευσης περιεχομένου και τη διάρκεια 
διάθεσης αυτού. 

Όλες τις λειτουργίες που αφορούν τη διεκπεραίωση περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσω ενός από 

τους καθιερωμένους περιηγητές διαδικτύου (web-browser) της αγοράς. 

 

Εγγραφή σε περιεχόμενο και αυτόματες ειδοποιήσεις (Subscription to content) 

1. Η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει καταλόγους συνδρομής σε περιεχόμενο και διάφορα 

κανάλια πληροφοριών, πάντα σε συντονισμό με το σύστημα ασφάλειας (δικαιώματα χρήστη). 

2. Ο χρήστης πρέπει να ειδοποιείται όταν το νέο περιεχόμενο ή πληροφορίες που τον αφορούν  είναι 

διαθέσιμα καθώς και  αναθεωρήσεις αυτών τόσον με e-mail όσον και με οπτικό εφέ που θα 

παρουσιάζεται στην κατάλληλη θέση της εξατομικευμένης σελίδας του. 

3. Η εξατομικευμένη αρχική σελίδα του χρήστη θα του παρέχει διάφορα προσυπογραμμένα κανάλια 

πληροφοριών, από τα οποία ο χρήστης, σύμφωνα με τα δικαιώματά του, θα μπορεί να διαγραφτεί ή 

όχι. 

Αναζήτηση (Search) 

Η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει: 

 

1. Να υποστηρίζει προηγμένη μηχανή αναζήτησης.  

2. Να παρέχει άμεση και ακριβής αναζήτηση της συγκεντρωμένης πληροφορίας: 

• σε φυσική γλώσσα, με αξιολόγηση της νοηματικής συνάφειας μεταξύ του ερωτήματος που 
υποβάλει ο χρήστης και των πιθανών αποτελεσμάτων, 

• με τη χρήση λέξεων – κλειδιών. 

3. Να παρέχει ταξινομημένη παρουσίαση της πληροφορίας με βάση διάφορα κριτήρια (θεματική 

συνάφεια, ημερομηνία δημιουργίας και μετατροπής του εγγράφου, συγγραφέας κτλ).  
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Ολοκλήρωση με άλλα υποσυστήματα του Υπουργείου 

Η διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να ολοκληρωθεί και με τα συστήματα, που είτε είναι σε παραγωγική 

λειτουργία αυτή τη στιγμή, είτε θα τεθούν σε παραγωγική λειτουργία με το πέρας της υλοποίησής τους, 

όπως αναφέρονται στις παραγράφους: 

 

• GSIS: Το τρέχον κεντρικό site της Γ.Γ.Π.Σ. 

• MINFIN: Το τρέχον κεντρικό site του Υπ.Ο. 

• TAXISNET: για πληροφόρηση σχετικά με φορολογικά θέματα, όπως επίσης και 

ηλεκτρονική διεκπεραίωση των φορολογικών δηλώσεων κάθε τύπου, τόσο για τα φυσικά, 

όσο και για τα νομικά πρόσωπα. 

• ICISNET: για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των τελωνειακών θεμάτων που αφορούν 
Πολίτες και επιχειρήσεις. 

• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους: Ταχύτερη 

εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

• Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου: για την πληρέστερη καταγραφή της ακίνητης 

περιουσίας. 

• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας: για την πρόσβαση των 

πολιτών στην υπάρχουσα πληροφορία μέσω διαδικτυακής πύλης. 

• Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων: για την 
απλούστευση των διαδικασιών πληρωμής συντάξεων. 

• ΟΠΣΚΥ (Υποέργα 2 & 3): Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (M.I.S.) και σύστημα 

ηλεκτρονικής καταχώρησης εγγράφων: με στόχο την πληροφόρηση επί οικονομικών 

θεμάτων και την εξυπηρέτηση του Πολίτη. 

Χώρος Συζητήσεων  
Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ασύγχρονου χώρου συζητήσεων (forum). 

Αναμένονται όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήματος με:  

• δημιουργία υπο-χώρων, 

• παρακολούθηση θέματος, 

• συγγραφή κειμένων (θέματα, ερωτήσεις, απαντήσεις, σχολιασμοί), 

• εγγραφή ελεύθερη, μετά από έγκριση ή κλειστή, 

• διαβαθμισμένη ή ελεύθερη πρόσβαση με δυνατότητα ύπαρξης χρηστών ειδικών αρμοδιοτήτων 
(π.χ. moderators), 

• δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων κειμένου (π.χ. αποκλεισμός λέξεων και φράσεων) κ.λ.π. 

Νέα 
 
Στο σύστημα θα πρέπει να καταχωρείται περιεχόμενο το οποίο θα διαχέεται με τη μορφή των ειδήσεων. Η 

διαφοροποίηση των ειδήσεων ως προς το υπόλοιπο περιεχόμενο εντοπίζεται κυρίως στα εξής: 

• έχουν μεγάλη εξάρτηση από την ημερομηνία έκδοσής τους, καθώς στη γενική περίπτωση το 
ενδιαφέρον τους εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου, 

• ο συνήθης τρόπος παρουσίασής τους είναι μέσω μιας εισαγωγής που περιορίζεται σε ένα 
εκτεταμένο τίτλο και μετά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος ο αναγνώστης παραπέμπεται σε 

αναλυτικό άρθρο, 
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• ενδέχεται να έχουν ύφος και περιεχόμενο που εξαρτάται από τον αρθρογράφο, ιδιαίτερα αν 
είναι επώνυμες, 

• διαδικτυακά διαχέονται συχνά με πρότυπα RSS (Really Simple Syndication), 
 

• συχνά παρουσιάζονται στις αρχικές σελίδες τόπων που δεν αποτελούν κύριο περιεχόμενό τους, 
καθώς σε αυτή την περίπτωση είναι κατά βάση σημαντικές για τον εκδότη. 

Οι συντάκτες των νέων είναι εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ανά εικονικό υποχώρο της Πύλης και είναι 

δυνατόν να εφαρμόζεται διαδικασία εγκρίσεων για την ανάρτησή τους, κατ’ επιλογή των διαχειριστών των 

υποχώρων. 

 
Ημερολόγιο  
 

Το ημερολόγιο της Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να παρουσιάζει με διαισθητικό τρόπο το πρόγραμμα 

διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Απαιτείται επίσης μεγάλη πολλαπλότητα της υπηρεσίας 

αυτής καθώς προβλέπονται τουλάχιστον οι παρακάτω περιπτώσεις εφαρμογής: 

• Προσωπικό (για κάθε υπάλληλο του ΥΠ.Ο.). 

• Θεματικό (π.χ. για υποχώρο ή κάποιο συγκεκριμένο θέμα). 

• Ολικό (για όλη τη Διαδικτυακή Πύλη). 

• Φορολογικό. 

Είναι προφανές ότι οι εγγραφές ενός ημερολογίου πρέπει να προσδιορίζονται: 

• Χρονικά με αναφορά σε ώρα, μέρα, μήνα, έτος, με ελεύθερο καθορισμό της διάρκειας των 
θεμάτων και υποστήριξη επαναλαμβανόμενων συμβάντων. 

• Τοπικά με αναφορά σε χώρο, κτήριο, πόλη, χώρα. 

• Θεματικά. 

• Ως προς τους πόρους και τα πρόσωπα που εμπλέκονται. 

Οι εγγραφές του θα πρέπει να είναι δυνατόν να συνδέονται με εγγραφές περιεχομένου ή και εξωτερικά 
σημεία (Links). Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ημερολογίου μπορεί να είναι κατά περίπτωση 

ελεγχόμενη ή ελεύθερη, ενώ ανάλογα με τα επίπεδα πρόσβασης του χρήστη θα μπορεί να δημιουργείται 

αυτόματο συγκεντρωτικό ημερολόγιο για τα θέματα που τον αφορούν μέσω αυτόματης συγκέντρωσης:  

 

• στοιχείων ημερολογίων που αναφέρονται σε ομάδες χρηστών που τον περιέχουν, 

• εγγραφών προσωπικού ημερολογίου, προσωπικές υπενθυμίσεις, 

• εργασιών ροών που τον περιλαμβάνουν, κ.λ.π. 

 
Πίνακας Ανακοινώσεων  
 
Ο ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων θα πρέπει να παρουσιάζει στον επισκέπτη ή χρήστη επιγραμματικές 

αναφορές σε νέα θέματα ή θέματα ιδιάζουσας σημασίας, όπως αυτά αναρτώνται από τους αρμόδιους. 

Απαιτείται μεγάλη πολλαπλότητα πινάκων ανακοινώσεων και δυνατότητα αυτόματης συλλογής των 

επιμέρους ανακοινώσεων σε υψηλότερου επιπέδου συναθροίσεις, καθώς αναμένονται να οριστούν 

πολλοί ανεξάρτητοι χώροι που θα καλύπτονται από την αντίστοιχη λειτουργικότητα. Ενδεικτικά (και όχι 

περιοριστικά) θα πρέπει να υποστηρίζονται:  
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• Ολικός 

• Ειδικός θεματικός 

• Ανά υπηρεσία του ΥΠ.Ο. 

Βασική λειτουργία του πίνακα ανακοινώσεων είναι η επιγραμματική παρουσίαση ενός θέματος και 
δυνατότητα μεταπήδησης σε λεπτομερέστερη περιγραφή αυτού. Η δυνατότητα μορφοποίησης της 

συγκεντρωτικής επιγραμματικής προβολής των θεμάτων είναι απαραίτητη για να εξυπηρετούνται 

διαφορετικές ανάγκες εκμετάλλευσης του συστήματος, όπως π.χ. ωρολόγιο πρόγραμμα, απλός πίνακας 

ανακοινώσεων, επείγοντα κ.λ.π. Τα προβαλλόμενα περιεχόμενα θα πρέπει (σε ορισμένες περιπτώσεις) να 

προσαρμόζονται δυναμικά μέσω κανόνων, όπως π.χ. ημερομηνίας, ώρας, προέλευσης χρήστη κ.λ.π. 

Για την εύκολη τροφοδότηση επιλεγμένων πινάκων ανακοινώσεων μέσω περιεχομένου που αναρτάται σε 

άλλα σημεία της Πύλης είναι απαραίτητη η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ενημέρωσής του από 

περιεχόμενο ή/και επιμέρους πίνακες ανακοινώσεων (aggregation) με κριτήρια κρισιμότητας, χρονικά, 

εξαναγκαστικής συμπερίληψης κ.λ.π. 

 
Ενεργοί Σύνδεσμοι  

Οι ενεργοί σύνδεσμοι (links) αναφέρονται στη διαχείριση συνδέσμων με άλλους δικτυακούς τόπους ή 

γενικότερα URLs για την προώθηση του χρήστη σε σχετικούς χώρους. 

Θα πρέπει να παρέχονται αυτόματοι μηχανισμοί εξακρίβωσης εγκυρότητας των συνδέσμων και να 

παράγονται σχετικές διαχειριστικές αναφορές για τη συντήρησή τους. 

Το σύστημα θα επιτρέπει διαβαθμισμένη πρόσβαση των αρμοδίων συντήρησης συγκεκριμένων φορέων 

καθώς και υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω τυποποιημένης διεπαφής, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή 

τους με άλλα πληροφοριακά συστήματα εξωτερικών φορέων. 

Θα πρέπει τέλος να δίνεται η δυνατότητα συσχέτισης περιεχομένου με συνδέσμους, συνδέσμων μεταξύ 
τους και τέλος κατηγοριοποίησής τους για την υποστήριξη δομημένης ολικής απεικόνισης στον τελικό 

χρήστη. 

 

 
 
Υπενθυμίσεις  
 

Ένα σύστημα υπενθυμίσεων θα πλαισιώνει μια σειρά από λειτουργίες του συστήματος ώστε να είναι 

δυνατή η αυτόματη αποστολή μηνυμάτων στους ενδιαφερόμενους. 

Οι υπενθυμίσεις θα ενεργοποιούνται για εγγεγραμμένα μέλη της Διαδικτυακής Πύλης και θα 
υποστηρίζουν δυνατότητα διαβάθμισης ειδοποίησης. Φυσικά μόνο αυστηρά καθοριζόμενοι χρήστες θα 

έχουν πρόσβαση στις ειδοποιήσεις μέσω γραπτών μηνυμάτων και εκεί θα πρέπει να δίνονται δυνατότητες 

περιορισμού της έκτασης που αυτά θα έχουν. 

 
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις 
 

Χρήσιμη είναι η υποστήριξη της λειτουργίας χώρων «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις» 

 όπου καταγράφονται, θεματικά οργανωμένα, ζεύγη ερωτήσεων – απαντήσεων. Θα πρέπει να 

υποστηρίζονται πολλαπλά θέματα και οι αντίστοιχες σελίδες να αναρτώνται σε διάφορα μέρη της Πύλης. 

Με την υποστήριξη του φορέα υλοποίησης στην παροχή του περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή, ο 
Ανάδοχος θα εκμεταλλευτεί το σύστημα «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις» 

για να παρουσιάσει τα εξής βασικά θέματα:  

• Συνοπτικά τη λειτουργία του φορέα. 
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• Τη χρήση και εκμετάλλευση της Διαδικτυακής Πύλης. 

 

Διάθεση Συρμών Εικόνας, Ήχου και Πολυμέσων  

Η παροχή οπτικοακουστικού ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό μέσο πληροφόρησης 

του πολίτη. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η απόκτηση της δυνατότητας διαδικτυακής διάθεσης 

οπτικοακουστικών συρμών. Από τους συρμούς αυτούς θα μπορούν να παρουσιάζονται:  

• Ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες εκπομπές από τα δρώμενα στο Υπουργείο 

• Δελτία τύπου 

• Παρουσιάσεις 

• Εκπαιδευτικό υλικό, κ.λ.π. 

Τα ψηφιακά στοιχεία τα οποία δεν αφορούν σε on-line εκπομπές θα μπορούν να διατίθενται και για ολική 

μεταφορά και εναπόδoση στο σύστημα του χρήστη (download).  

 

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Χρηστών 

Η πιστοποίηση των χρηστών της διαδικτυακής πύλης θα γίνεται από το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης 

χρηστών της ΓΓΠΣ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «TAXISNET – Εφαρμογές». 

Δυνατότητες συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 

Για τη συστηματική ανάπτυξη και συντήρηση του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης κρίνεται σκόπιμη 
η χρήση εργαλείου διαχείρισης περιεχομένου (content management).  

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα πρέπει να προσφέρει στον οργανισμό, αλλά και τους χρήστες 

του μια σειρά από δυνατότητες που θα ορίζουν και τον βαθμό αποτελεσματικότητας και αξιοποίησης του 

συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι δυνατότητες αυτές θα είναι: 

• Δημιουργία περιεχομένου από τους συγγραφείς που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα 

παρέχοντάς τους τη δυνατότητα για διαχείριση εικόνων, βίντεο, multimedia υλικού, την 

προεπισκόπηση αυτού καθώς και την επαναχρησιμοποίηση παλαιότερου περιεχομένου. 

• Παρουσίαση περιεχομένου με τρόπο που να εξασφαλίζεται η συνέπεια του περιεχομένου σε 
ολόκληρο η Διαδικτυακή Πύλη, να υποστηρίζεται η εμφάνιση του υλικού σε πολλές γλώσσες, η 

εύκολη πλοήγηση και πολλαπλά formats αρχείων και δεδομένων, όπως επίσης και η επικοινωνία 

με ασύρματες συσκευές. 

• Διαχείριση ροής διαδικασιών που αναφέρεται στην κατανομή ρόλων σε ομάδες χρηστών του 

συστήματος, διαχείριση της πρόσβασης και των εργασιών μεταβολής του περιεχομένου, έλεγχο 

και προγραμματισμό ανανέωσης και μεταβολής του περιεχομένου. 

• Δημοσίευση και έλεγχος ποιότητας περιεχομένου κρατώντας αρχείο με τις αλλαγές που έχουν 
σημειωθεί στο περιεχόμενο, ανιχνεύοντας και ειδοποιώντας για βλάβες σε συνδέσεις μεταξύ των 

σελίδων της Διαδικτυακής Πύλης  και υποστηρίζοντας τη διανομή της πληροφορίας σε 

περισσότερα κανάλια επικοινωνίας, όπως κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση, PDAs και info kiosks. 

• Ανάκτηση περιεχομένου από τους χρήστες του συστήματος εύκολα και με τη μικρότερη 

προσπάθεια μέσω προχωρημένης μηχανής αναζήτησης, υποστηρικτικών εργαλείων και 

αυτόματης αρχειοθέτησης. 
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Δυνατότητες χρήσης, Δόμηση περιεχομένου, πλαίσιο πρόσβασης και αναζήτησης στοιχείων 

Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και δυνατότητες: 

 

• Δυναμική ανανέωση περιεχομένου. 

• Λωρίδες ενημέρωσης. 

• Εμφάνιση περιεχομένου ανεξάρτητα από εφαρμογή περιήγησης διαδικτύου (web-browser), 
εκδόσεις και κατασκευαστές. 

• Διάθεση ψηφιακού περιεχομένου (κείμενο, εικόνες, video, ήχος, κ.τ.λ.) με το δυνατό λιγότερους 
περιορισμούς μορφοποίησης. 

• Ποικίλες τοποθετήσεις μενού (πάνω, κάτω δεξιά, αριστερά, διπλές οριζόντιες σειρές). 

• Μενού και επιλογές καθοριζόμενες από την επισκεψιμότητα (context sensitive).  

• Πρόταση σελίδων προς επίσκεψη ανάλογα με τις προγενέστερες επιλογές σελίδων των 

επισκεπτών. 

• Μενού και επιλογές καθοριζόμενες ανάλογα με το προφίλ του επισκέπτη (user sensitive). 

• Εύχρηστη διάταξη σελίδων. 

• Ευκολία στην πλοήγηση και άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω δυναμικής απεικόνισης 
δομής χώρου (site map). 

• Δομημένη απεικόνιση του περιεχομένου. Να παρέχει δυνατότητα κατηγοριοποίησης 
περιεχομένου. Δυνατότητα δημιουργίας ιεραρχικών ταξινομήσεων του περιεχομένου και 

συσχέτισης ενός αντικειμένου με πολλαπλές κατηγορίες. 

• Πολυγλωσσικό περιεχόμενο. 

• Εμφάνιση περιεχομένου από  τρίτους ιστότοπους (syndication). 

• Ελεύθερη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο (δίνοντας κωδικό χρήστη). 

• Αναζήτηση ως προς λέξεις του περιεχομένου (full text search). 

• Σύνθετη αναζήτηση ως προς επιλεγμένα πεδία, ως προς λέξεις κλειδιά, ως προς metadata 

δόμησης περιεχομένου. 

• Παροχή οn-line βοήθειας. 

• Προσβασιμότητα όλων των υπηρεσιών και του αντίστοιχου περιεχομένου από άτομα με 
αναπηρίες. 

• Ανταπόκριση σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 

• Ταχύτερη εμφάνιση πληροφορίας – Δυνατότητα caching. 

• Δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων αποστολής πληροφοριών μέσω φόρμας. 

• Δυνατότητα ενημέρωσης (νέα, κυλιόμενες ανακοινώσεις, banners). 

• Προσπέλαση μέσω κινητών συσκευών. 

 

Διαχειριστικές δυνατότητες  
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• Δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, μέσα από web περιβάλλον. 

• Επεκτασιμότητα του συστήματος. 

• Δημιουργία καινούργιων τύπων δεδομένων για να υποστηρίξουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη 

διαχείρισή τους (π.χ. διαφορετικές ιδιότητες, μεταδεδομένα δόμησης που θα καθοριστούν κατά 
την αρχική μελέτη δόμησης περιεχομένου ή διασυνδέσεις με άλλες οντότητες πληροφορίας και 

συστατικά του ιστότοπου). 

• Δημιουργία περιοχών περιορισμένης πρόσβασης. 

• Προσθήκη νέων γλωσσών. 

• Δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου από και προς άλλα sites και αποθήκες εγγράφων 
(document repositories). 

• Ορισμός ταξινομητικού σχήματος τμημάτων περιεχομένου (π.χ. σελίδων). 

• Ενσωματωμένες στατικές και δυναμικές αναφορές για τη χρήση του site με χρηστική αποτύπωση 
στατιστικών. 

• Διαχείριση δημοσκοπήσεων, ανάλυση αποτελεσμάτων. 

• Ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών ως προς τις σελίδες που επισκέπτονται. 

• Διασφάλιση εγκυρότητας περιεχομένου και διαδικασιών. 

Ανάπτυξη εφαρμογών  

• Περιγραφή διαδικασιών και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση 

συναλλαγών με τις Υπηρεσίες και τις Διευθύνσεις του Υπ.Ο. Η διαδικτυακή Πύλη θα 

λειτουργήσει σαν ευρετήριο συναλλαγών και για κάθε μία θα αναφέρονται: τα αναγκαία 

δικαιολογητικά, σειρά εκτέλεσης ενεργειών, παραδείγματα, βασικές επισημάνσεις. 

• Απαντήσεις σε συχνά υποβαλλόμενα ερωτήματα  σε διαμορφωμένες κατηγορίες. 

• Διαχείριση Ερωτημάτων και απαιτήσεων  

• Υποβολή παρατηρήσεων και παραπόνων. 

• Διευθέτηση συναντήσεως με υπευθύνους διαδικασιών που εξυπηρετούνται από τις 

Κεντρικές Υπηρεσίες. 

• Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπων. 

• Νομοθεσία (νόμοι, εγκύκλιοι, διαταγές, κ.λ.π.), σε συνεργασία με τη Νομική Βάση. 

• Στατιστικά παραλαβής και αποπεράτωσης αιτημάτων. 

• Στατιστικά στοιχεία αποτελεσμάτων διαφόρων υπηρεσιών του Υπ.Ο. 
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A.3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)  

Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει την ποιότητα του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογές και 

λογισμικό) και να ακολουθήσει μεθόδους και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας όσον αφορά 

διαδικασίες σχετικές με:  

• Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων εφαρμογών. 

• Ανάλυση και σχεδιασμός διεπαφών. 

• Σχεδίαση process model (αποτύπωση διαδικασιών). 

• Διεκπεραίωση λαθών που δύνανται να προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ροών 

εργασίας. 

• Δοκιμασίες συστήματος και ειδικά για: 1) δοκιμασίες επιμέρους υποσυστημάτων δηλ. 

υποεφαρμογές, αλγόριθμοι κτλ. (unit testing) 2) δοκιμασίες σε επίπεδο πλήρους εφαρμογής 
δηλ. κύκλοι εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων και οριζόντιων υπηρεσιών (system testing), και 

τέλος 3) δοκιμασίες αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) και μετρικοί όροι αποδοχής 

χρηστικότητας (usability acceptance metrics). 

• Ανάλυση απαιτήσεων μεγέθους απαιτούμενης μνήμης (τόσο σε επίπεδο ενεργού χρήστη - 

active sessions - όσο και σε επίπεδο εφαρμογής). 

• Δοκιμασίες υψηλού φόρτου (stress testing) και μετρικοί όροι αποδοχής. 

• Χρόνος απόκρισης του συστήματος μεγαλύτερος των δέκα (10) δευτερολέπτων όπως αυτός 
εμφανίζεται σε πρόσβαση τοπικού δικτύου και σε συνθήκες πλήρους φόρτου εργασίας, 

θεωρείται ως μη διαθεσιμότητα του συστήματος.  

• Ελάχιστο αποδεκτό όριο διαθεσιμότητας του συστήματος ορίζεται στο 99,9%. Δεν 

συνυπολογίζονται οι χρόνοι προγραμματισμένης συντήρησης του συστήματος εφόσον 

συνοδεύονται από έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.  

 

Μετά την υλοποίηση των δοκιμασιών και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν ο Ανάδοχος 

οφείλει να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις, κατά τη φάση των δοκιμών και της υποστήριξης της 
παραγωγικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΕ 

 

 

A.3.3.1 Ισχύς του Συστήματος 

 

Ο Σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού, να υποστηρίζει: 

• Για την πρόσβαση εξωτερικών χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη.  

• τουλάχιστον 10.000 ταυτόχρονους χρήστες (αφορά στην ισχύ του 
συστήματος/λογισμικού), 

Καθώς ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει σχετική ελευθερία επιλογής σε ότι αφορά στο προσφερόμενο 

λογισμικό, θα πρέπει: 

• στην πρόταση του να τεκμηριώσει τη δυνατότητα της προτεινόμενης λύσης του να 

υποστηρίξει τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας είτε με αναφορά σε benchmarks είτε με 

αναφορά σε παρόμοιες εγκαταστάσεις, 
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• να αναφέρει την επεκτασιμότητα της λύσης σε σχέση με την αδειοδότηση και την ισχύ του 

συστήματος, 

• (εφόσον τελικά ζητηθεί από τους υποψηφίους) να αναλάβει τα κόστη μεταφοράς, 

παραμονής και σίτισης της επιτροπής αξιολόγησης/διενέργειας στην, αναφερόμενη στην 
πρόταση του, παρόμοια εγκατάσταση όπου και θα παρουσιάσει την εκεί λύση. Επιθυμητή 

η παρουσία προσωπικού του εν λόγω οργανισμού. 

 

A.3.3.2 Συναλλαγές με το Σύστημα 

Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις αλλά και επίκτητη αντίληψη δια μέσου της εμφάνισης και 

συμπεριφοράς του συστήματος ότι: 

• οι συναλλαγές του διεκπεραιώνονται με ασφάλεια, 

•  οι πληροφορίες που λαμβάνει είναι αξιόπιστες, 

•  η ακεραιότητα των δεδομένων διασφαλίζεται κατά τη μεταφορά τους, 

•  η συμπεριφορά του συστήματος είναι προβλέψιμη, 

•  τα όρια των συναλλαγών του χρήστη με το σύστημα πρέπει να είναι σαφώς διακριτά π.χ. ο 

χρήστης δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για το εάν η συναλλαγή του έχει ολοκληρωθεί ή 

χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.  

 

 

A.3.3.3 Ενιαία Εικαστική Προσέγγιση του Συστήματος 

Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση (ενιαία Εικαστική Προσέγγιση) και να τηρείται 

συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή 

εννοιών, σημείων και λειτουργιών πρέπει να είναι συνεπές. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν 

οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, διαμόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο 

της σελίδας. Στο επίπεδο των εφαρμογών και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και 

λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα. 

 

A.3.3.4 Διασυνδεσιμότητα του Συστήματος 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προφέρει λύση που ολοκληρώνει με το μέγιστο δυνατό τρόπο το νέο σύστημα με 

τις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ που θα ενταχθούν σε αυτό καθώς και με τα άλλα έργα του συνολικού έργου των 

Κ.Υ. του Υπ.Ο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του προσφορά να συμπεριλάβει συνοπτική περιγραφή της λύσης 

όσον αφορά τη διασυνδεσιμότητα την οποία υποχρεούται να υλοποιήσει αναλαμβάνοντας τις 

απαραίτητες εργασίες.  
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A.3.4 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

Η πρώτη μεγάλη λειτουργική περιοχή είναι αυτή της διαχείρισης και διάθεσης περιεχομένου από τη 

διαδικτυακή Πύλη και προς το εσωτερικό της, δηλ. στελέχη ΓΓΠΣ και υπαλλήλων του υπόλοιπου 

Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και άλλων Υπουργείων, αλλά και προς τον πολίτη / ενδιαφερόμενο. 

Η υπηρεσία χτίζεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τις λειτουργίες της πλοήγησης, προεπισκόπησης / 

προβολής και αναζήτησης, καθώς η διαχείριση και ενημέρωση εμπίπτει σε άλλη λειτουργική περιοχή. 

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι εφαρμογές της ΓΓΠΣ. 
Μερικά ακόμα από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσφέρει το σύστημα είναι: 

1. Ιστορική παρακολούθηση περιεχομένου που διατίθεται (π.χ. ανανεώσεις). 

2. Συνδέσεις με σχετικό περιεχόμενο εντός και εκτός διαδικτυακής Πύλης. 

3. Δυνατότητα διαμόρφωσης παρουσίασης και δομής της Πύλης με χαρακτηριστικά όπως: 

• Πρότυπα εμφάνισης. 

• Λωρίδες ενημέρωσης (Banners). 

• Δυναμική πλοήγηση που διαμορφώνεται ανάλογα με το περιεχόμενο και 
την οργάνωση αυτής. 

4. Δυναμική απεικόνιση δομής χώρου (πλοήγηση). 

5. Εξατομίκευση της μορφής και των υπηρεσιών για κάθε επισκέπτη της 

διαδικτυακής Πύλης. 

6. Παροχή on-line βοήθειας στο χρήστη σχετικά με: 

• Τις δυνατότητες εξατομίκευσης της διεπαφής και των υπηρεσιών του συστήματος τη χρήση του 
συστήματος (πχ πλοήγηση στο περιεχόμενο   αυτού). 

• Διαβάθμιση της πρόσβασης με βάση εμπιστευτικότητα εγγράφων και ρόλους χρηστών με 
εκμετάλλευση των βασικών τεχνολογιών και τεχνικών του διαδικτύου, όπως ονόματος χρήστη / 

κλειδιού (username/password) και ψηφιακών  πιστοποιητικών. 

7. Αυτόματη μετατροπή του περιεχομένου μεταξύ διαφόρων τυποποιήσεων ώστε να μειώνεται ο 
χρόνος ενημέρωσης και να απλοποιούνται οι εργασίες διαχείρισης του συστήματος και 

συντήρησης του περιεχομένου του. 

8. Τονίζεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η προσβασιμότητα όλων των 

υπηρεσιών και του αντίστοιχου περιεχομένου και από άτομα με αναπηρίες, όπως οι σύγχρονες 

τεχνολογίες επιτρέπουν. 

Θα πρέπει ο Υποψήφιος Ανάδοχος να δείξει με σαφήνεια τις τεχνολογίες που θα εφαρμόσει και τα 

όριά τους επί της απαίτησης αυτής. 

9. Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται ενότητες της διαδικτυακής Πύλης, οι οποίες θα 

βελτιστοποιούνται για προσπέλαση μέσω κινητών συσκευών (smartphones και PDAs) οι οποίες θα 
δίνουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ενημέρωσης (κατά κύριο λόγο) και αλληλεπίδρασης (κατά 

δεύτερο λόγο) της Πύλης. 

10. Εξόχως σημαντικά για την αξιολόγηση της λειτουργίας της Πύλης και το ενδιαφέρον του κοινού ως 

προς το περιεχόμενο και τις λειτουργίες αυτής είναι: 

• Τα στατιστικά στοιχεία που θα παρέχονται από αυτή. 

• Η δυνατότητα αποδοχής ανάδρασης (feedback) από τον τελικό χρήστη ως προς διάφορες 
ιδιότητες του παρεχόμενου περιεχομένου και των υπηρεσιών. 
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A.3.5 Διαλειτουργικότητα 

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια κρίσιμη αλλά και σύνθετη συνιστώσα για την επιτυχή υλοποίηση και 

κυρίως αξιοποίηση των Υπηρεσιών ΟΠΣΚΥ. Διακρίνουμε δύο διαστάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής της 

διαλειτουργικής εξυπηρέτησης, την επιχειρησιακή και την τεχνολογική διάσταση.  

Στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

1. Σε σχέση με την επιχειρησιακή διάσταση: 

Στη μελέτη εφαρμογής να καταγράφονται αναλυτικά: 

• Ποιοι είναι οι αποδέκτες του ΟΠΣΚΥ (π.χ Πολίτες, επιχειρήσεις, άλλες διοικητικές υπηρεσίες 

της Δημόσιας Διοίκησης). Ποιος είναι ο τρόπος και ποια η συχνότητα εξυπηρέτησης των 

αποδεκτών. 

• Με ποιον τρόπο θα εξασφαλίζεται η χρήση του ΟΠΣΚΥ από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών 

με διαφορετικές δυνατότητες/αρμοδιότητες. 

• Με ποιον τρόπο θα γίνεται η διαχείριση της επικοινωνίας και πρόσβασης των διαφορετικών 

κατηγοριών χρηστών του ΟΠΣΚΥ. από τη Γ.Γ.Π.Σ. 

• Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχήμα διεπαφής που μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ του Υπ. 

Οικονομικών και κάθε τελικού αποδέκτη, έτσι ώστε ο τελικός αποδέκτης να έχει άμεση 

πρόσβαση στην υπηρεσία, χωρίς διαμεσολάβηση άλλου σταδίου ή προϋπόθεσης. 

2. Σε σχέση με την τεχνολογική διάσταση 

Η Διαλειτουργικότητα αφορά στη δυνατότητα του ΟΠΣΚΥ για την μεταφορά και χρησιμοποίηση 

πληροφορίας με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά: 

• Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης 
της πληροφορίας/δεδομένων και της μεταπληροφορίας/μεταδεδομένων). 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για τη διαχείριση και ανταλλαγή 

πληροφοριών και δεδομένων (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία 

μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο). 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και 

τα δεδομένα (ασφάλεια/έλεγχος πρόσβασης). Δηλαδή, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 

την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προφέρει λύση που ολοκληρώνει με το μέγιστο δυνατό τρόπο των υπηρεσιών του 

ΟΠΣΚΥ με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. και με τα άλλα έργα του Υπ.Ο. Η διαλειτουργικότητα στην παρούσα 

Διακήρυξη ορίζεται ως εξής: 

A Διαλειτουργικότητα με στοιχεία της πληροφοριακής υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ. 

B Ολοκλήρωση των εργασιών του ΟΠΣΚΥ για την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους Φορείς. Στην 

υπάρχουσα κατάσταση, η ανταλλαγή πληροφορίας γίνεται κυρίως μέσω υπηρεσιακών εγγράφων. 

Εναλλακτικά και κατόπιν πλήρους τεκμηρίωσης από τον Ανάδοχο, θα επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση 

τροφοδοσία τους με δεδομένα μέσα από διαδικασίες ημιαυτόματες ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία 

αυτή ανεξάρτητα της λειτουργίας των διεπαφών.  
Στο ακόλουθο Σχήμα απεικονίζονται ενδεικτικά η απαιτούμενη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα. 
Σημειώνεται ότι στη Μελέτη Εφαρμογής θα οριστικοποιηθεί το σύνολο των φορέων με τους οποίους θα 

πρέπει να ανταλλάσσεται πληροφορία και ο τρόπος ανταλλαγής της πληροφορίας αυτής. 

Το παρόν Έργο λοιπόν, και συγκεκριμένα το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διαχείριση Περιεχομένου και 

Ροών Εργασιών, θα διασυνδεθεί με το λογισμικό διαχείρισης εγγράφων του ΟΠΣΚΥ, τουλάχιστον όσον 

αφορά στην ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των δύο Document Management Systems.  
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Για την ταυτοποίηση του αποδέκτη των ψηφιακών υπηρεσιών, θα χρησιμοποιείται η πληροφοριακή 

υποδομή της ΓΓΠΣ και συγκεκριμένα ο LDAP του TAXISNET. Ο πολίτης που θα κάνει χρήση των ψηφιακών 

υπηρεσιών θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από τη συγκεκριμένη υποδομή. 

Ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει τις λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ11 στην πληροφοριακή 

υποδομή των ΟΠΣΚΥ εξασφαλίζοντας κατ’ ελάχιστον την υπάρχουσα λειτουργικότητα. Συγκεκριμένα 

απαιτούνται τα ακόλουθα: 

• Συνεργασία μεταξύ των ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων Δ11 και ΟΠΣΚΥ.  

• Διακίνηση και Διαχείριση εγγράφων (εισηγήσεις κλπ). 

 

 

 

A.3.6 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:  

• Παροχή περιεχομένου σε τρίτα συστήματα. Μέρος του περιεχομένου που θα δημοσιεύει το εν 
λόγω υποσύστημα, προβλέπεται να προωθείται αυτόματα και σε άλλα συστήματα ή Κυβερνητικές 

Πύλες του Δημοσίου (content syndication), με χρήση Διαδικτυακών υπηρεσιών (WEB Services). Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει τις υπηρεσίες αυτές και να σχεδιάσει τα απαραίτητα πρότυπα 
(μεταδεδομένα και XML σχήματα) καθώς και να υποστηρίξει πλήρως τους φορείς που θα 

θελήσουν να διασυνδέσουν τις υπηρεσίες αυτές με τα δικά τους συστήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

θα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των υπηρεσιών αυτών αξιοποιώντας τις δυνατότητες της 

Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

• Πρόσβαση στην Πύλη μέσα από εναλλακτικές συσκευές. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του ότι το εν λόγω υποσύστημα θα παρέχει επιλεγμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες σε ένα 

σύνολο τερματικών συσκευών, όπως PCs, Palm PCs, κινητά τηλέφωνα κλπ, τα οποία θέτουν ειδικές 

προδιαγραφές σε επίπεδο παρουσίασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει τις διεπαφές και τα 

πρότυπα παρουσίασης του συγκεκριμένου περιεχομένου του δικτυακού τόπου με τέτοιο τρόπο 

έτσι ώστε η δημοσίευσή του να μπορεί να γίνεται αυτόματα και με την απαραίτητη πληρότητα σε 

ένα σύνολο από συσκευές πρόσβασης. Η εφαρμογή θα εξυπηρετεί χρήστη εφοδιασμένου με 

υπολογιστή παλάμης (PDA) ή κινητό τηλέφωνο (SMS,MMS) με δυνατότητες απεικόνισης Web 

εφαρμογών.  Τα δεδομένα θα πρέπει να μεταφέρονται με εύκολο τρόπο στον υπολογιστή 
παλάμης από τον κεντρικό υπολογιστή και αντίστροφα. Θα πρέπει να υποστηρίζει όλους τους 

γνωστούς τύπους αρχείων που υποστηρίζει και το Κεντρικό Λογισμικό (δεδομένα). 

 

 

 

A.3.7 Ανοιχτά δεδομένα 

Μέσα από το σύστημα θα δίνεται κατ’ επιλογή διαβαθμισμένη ή/και ελεύθερη πρόσβαση στο 

περιεχόμενο που διατίθεται διαδικτυακά από τη Διαδικτυακή Πύλη. Η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου 

θα γίνεται με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς μορφοποίησης και είναι απαραίτητη η 

απρόσκοπτη προβολή του στον τελικό χρήστη, κατ’ ελάχιστο με τις ευρέως διαδεδομένες μορφές 

ψηφιακού περιεχομένου (εικόνες, video, κείμενο, ήχος κλπ). 

Το περιεχόμενο θα οργανώνεται σε θεματικές περιοχές με πολλαπλή κατηγοριοποίησή του ώστε να είναι 

εύκολος ο εντοπισμός του μέσω πλοήγησης στο όλο περιεχόμενο στη Διαδικτυακή Πύλη, αλλά και να 
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διευκολύνεται η αυτόματη ανάρτησή του με κανόνες. Εκτός όμως από την αναφερόμενη πλοήγηση θα 

δίνεται και δυνατότητα βασικής και σύνθετης αναζήτησης και εντοπισμού περιεχομένου (γενική 

συμπεριφορά των αναζητήσεων). 

Η δυνατότητα δημιουργίας εικονικών υπο-χώρων οι οποίοι θα αναρτώνται σε 

διαφορετικά σημεία αναφοράς (URLs) είτε στον απόλυτο χώρο είτε κάτω από εικονικούς υποκαταλόγους 

(domain/sub-space) της πύλης είναι απαραίτητη για την υποστήριξη των αναγκών ομάδων ή προσώπων 
που δραστηριοποιούνται μεταξύ τους ανεξάρτητα υπό τους θεσμούς της Διαδικτυακής Πύλης .  

Οι αναζητήσεις περιεχομένου και εφαρμογών εντός υπο-χώρων θα μπορούν να περιορίζονται μόνο σε 

αυτούς. 

Η υποστήριξη και επιβολή ρόλων και αρμοδιοτήτων ως προς τις διαδικασίες συγγραφής, έκδοσης, 

μεταβολής και απομάκρυνσης περιεχομένου είναι απαραίτητη, ενώ θα πρέπει να υποβοηθείται από 

σύστημα πλήρους 

καταγραφής επιτυχημένων ή αποτυχημένων ενεργειών των χρηστών μέσα στη 

διαδικτυακή Πύλη. 

Καθώς υποστηρίζονται πολλές διαφορετικές περιοχές προβολής περιεχομένου, κάθε μία με διαφορετικές 

ανάγκες παρουσίασης ή σύνθεσης λειτουργικότητας, είναι απαραίτητη η δυνατότητα εφαρμογής 
πρότυπου διάταξης παρουσίασης περιεχομένου (template) μέσα από πολλαπλές εναλλακτικές επιλογές 

που θα δίνονται στο σύστημα και οι οποίες θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση και επιλογή του χρήστη ή 

του συστήματος. 

Παρότι σκόπιμα στην παρούσα δε γίνεται διαχωρισμός σε συστήματα αλλά σε 

λειτουργικές περιοχές, θεωρείται ότι το πρώτο επίπεδο επιχειρησιακής εφαρμογής πάνω από το 

λογισμικό συστήματος που αφορά στο παρόν έργο είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου το οποίο 

πέραν της εδώ ζητούμενης λειτουργικότητας, θα πρέπει να υποστηρίζει τις υπόλοιπες εφαρμογές του 

συστήματος, τα υπόλοιπα συνδεόμενες Διαδικτυακές Πύλες και  να διαλειτουργεί  με το υφιστάμενο 

σύστημα. 

Πέραν της απευθείας συγγραφής του περιεχομένου θα πρέπει να υποστηρίζεται και η εισαγωγή έτοιμου 
ψηφιακού περιεχομένου χωρίς περιορισμούς μορφοποίησης. 

Θα πρέπει να υποστηρίζεται πλούσιο σχήμα μετα-δεδομένων με βάση ευρέως αποδεκτά πρότυπα (π.χ. 

Dublin Core), το οποίο θα πρέπει να τροφοδοτεί και τις αναζητήσεις του περιεχομένου. 

 

 

A.3.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Ο Ανάδοχος θα λάβει ειδική μέριμνα και θα δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια των 

Εφαρμογών, των μέσων και των υποδομών, καθώς και την προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων και πληροφοριών. 

Θα πρέπει ο Ανάδοχος να εκπονήσει Μελέτη Ασφάλειας η οποία θα περιλαμβάνει  

(α) Ανάλυση Επικινδυνότητας και  

(β) Σχέδιο Ασφάλειας το οποίο θα περιλαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα σύμφωνα με την Ανάλυση 

Επικινδυνότητας και θα λαμβάνει υπόψη τους κανόνες της ισχύουσας Πολιτική Ασφάλειας ΠΣ της ΓΓΠΣ 

(ΠΑΠΣ-ΓΓΠΣ).  

Η δομή και ο μορφότυπος του Σχεδίου Ασφάλειας θα προκύψουν μετά από υποδείξεις του Γραφείου 

Ασφάλειας ΠΣ της ΓΓΠΣ.  

Αν τα αποτελέσματα της Ανάλυσης επικινδυνότητας δεν καλύπτονται από την ισχύουσα Πολιτική 

Ασφαλείας ΠΣ της ΓΓΠΣ, θα πρέπει να προταθεί κατάλληλη αναθεώρησή της. 
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Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να 

λάβει υπόψη του: 

o το ισχύον κείμενο θεσμικό πλαίσιο: 

• Νόμος 2472/1997: Προστασία Του Ατόμου από Την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του 

υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνον κατ‘ εντολή του. Αν η 

επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου από πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτόν, 

η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο 

ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι λοιπές 

υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής.  

• Νόμος 3842/2010: Κώδικας Φορολογίας και Εισοδήματος (ΚΦΕ)  

Με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ΚΦΕ καθιερώνεται το φορολογικό απόρρητο στη φορολογία 

εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Το φορολογικό απόρρητο προστατεύεται με 

ποινικές διατάξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενώ, 

σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 85 του ΚΦΕ, η παραβίαση του φορολογικού 
απορρήτου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις διατάξεις του πειθαρχικού 

δικαίου και ποινικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις διατάξεις του ποινικού κώδικα για 
παράβαση καθήκοντος.  

• Nόμος 2960/2001: Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, Άρθρο 11 «Απόρρητο στοιχείων»  

Όλα τα τελωνειακά παραστατικά, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται 

στις τελωνειακές αρχές είτε γραπτά είτε με τη χρήση μηχανογραφικής μεθόδου και από την 
ημερομηνία αποδοχής τους, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, αποτελούν τίτλους υπέρ του 

δημοσίου. Τα στοιχεία που απορρέουν από τα τελωνειακά παραστατικά είναι απόρρητα και 
απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη δικαστική αρχή, μόνο 

εφόσον έχει διαταχτεί ανάκριση, προς διακρίβωση της τέλεσης αξιόποινης πράξης σε βάρος των 

συμφερόντων του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χορήγηση πληροφοριών από τα 

παραστατικά έγγραφα των τελωνείων στις δημόσιες αρχές επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που 

ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και διεκδίκησης πόρων.  

o τις σύγχρονες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices), 

o τα διεθνή de facto ή de jure πρότυπα. 

Ειδικότερα, για την πρόσβαση στις εφαρμογές θα πρέπει να προβλέπονται τα εξής:  

• Αναγνώριση και πιστοποίηση ταυτότητας (identification and authentication) με login/password 

από ένα σημείο (single sign-on). Το σύστημα θα πρέπει να είναι PKI συμβατό, για τη μελλοντική 

χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών με ή και χωρίς τη χρήση ασφαλούς διάταξης δημιουργίας 

υπογραφής (έξυπνη κάρτα, usb token), τα οποία θα έχουν εκδοθεί από την Αρχή Πιστοποίησης 

του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) ή ισοδύναμη αυτής. Τα πιστοποιητικά διατίθενται μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Για την πιστοποίηση του χρήστη, θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα του TAXISnet (βλ. §A.XXXX για 

TAXISNET). 
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• Διαβαθμισμένος έλεγχος πρόσβασης (authorization/access control): Αναφέρεται στη δυνατότητα 

παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης και εκτέλεσης λειτουργιών σε οντότητες με βάση τα 

πιστοποιημένα δικαιώματα του χρήστη ή ομάδων χρηστών. 

• Δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου κάθε ενέργειας πιστοποίησης και πρόσβασης (auditing) σε 
εσωτερική πληροφορία του Συστήματος. 

 

A.3.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Πύλης θα πρέπει να εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ευχρηστία της δομής, 

του περιεχομένου και των λειτουργικοτήτων της προτεινόμενης λύσης. Το έργο χαρακτηρίζεται από τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των 

υπηρεσιών του. Η λογική/λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή 

συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή που 

επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις 
καθημερινές εργασίες τους με ευκολία, βεβαιότητα και χωρίς την προσφυγή σε οποιουδήποτε τύπου 

εκπαίδευση, πέραν της ενσωματωμένης στη διεπαφή καθοδήγησης. 

Πάνω σε αυτό το μοντέλο, ζητείται από τον Ανάδοχο να επιτύχει τη μέγιστη χρηστικότητα του συστήματος 

και δη τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Οι λειτουργίες του κόμβου/πύλης πρέπει να έχουν γρήγορο χρόνο απόκρισης, στα πλαίσια της 

λογικής προσδοκίας του χρήστη η οποία σχηματίζεται από την περιγραφή του συστήματος, την 

επίδοση παρόμοιων συστημάτων και την επίδοση ισοδύναμων εναλλακτικών υπηρεσιών εκτός 

ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες ο χρήστης θα ενημερώνεται. 

• Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία πρέπει να 
είναι ελαχιστοποιημένα και ανάλογα με το προφίλ του χρήστη (εύκολη και γρήγορη πλοήγηση). 

• Εκμετάλλευση σύγχρονων στοιχείων ελέγχου (controls) τα οποία προσφέρουν προηγμένες 

δυνατότητες απεικόνισης και αλληλεπίδρασης. 

• Εύκολη πρόσβαση σε εργασίες σχετικές με το απεικονιζόμενο αντικείμενο ή την εκτελούμενη 

εργασία (context sensitive commands). 

• Παράλληλη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών (πολλαπλά παράθυρα / πλαίσια). 

• Διαισθητικότητα, η οποία αναφέρεται στο χαρακτηριστικό μιας εφαρμογής να είναι εύκολα 

εκμεταλλεύσιμη από ένα χρήστη ακόμα και αν αυτός δεν είναι εξειδικευμένος στο αντικείμενό 

της. 

• Πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων διεπαφής του συστήματος πελάτη (εικόνα, ήχος, ποντίκι, 

πληκτρολόγιο) 

• Αποκρισιμότητα, η οποία αναφέρεται στην ταχύτητα απόκρισης της διεπαφής χρήστη στις 
διάφορες εντολές αυτού, η οποία υποστηρίζεται αλλά δεν περιορίζεται από την αποκρισιμότητα 

του υποκείμενου μηχανισμού προσπέλασης στα δεδομένα. 

• Τήρηση προδιαγραφων τεχνολογιων ΙΝΤΕΡΝΕΤ (W3C). 

• Πρόσβαση από ΑΜΕΑ (Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες) σαν χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης  (π.χ. 

συμμόρφωση με σχετικά standards της W3C), όπως περισσότερο αναλύεται παρακάτω στην 

παράγραφο Α3.8 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας. 

• Οι διαδικασίες πρέπει να έχουν γρήγορο χρόνο απόκρισης (εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις 

οποίες ο χρήστης θα ενημερώνεται). Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για 

κάθε επιθυμητή λειτουργία πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένα στα πλαίσια της λογικής 

προσδοκίας η οποία σχηματίζεται από την περιγραφή του συστήματος, την επίδοση παρόμοιων 

συστημάτων και την επίδοση ισοδύναμων εναλλακτικών υπηρεσιών. Τα βήματα και οι ενέργειες 
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από την πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένα και 

ανάλογα του profile του χρήστη 

• Εξατομίκευση, η οποία αναφέρεται στην δυνατότητα του χρήστη να προσαρμόζει το περιβάλλον 

εργασίας του στις γνώσεις, συνήθειες και γενικότερα τις προσωπικές και εργασιακές ανάγκες του. 

 

 

 

A.3.10 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά το σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών κι 

επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να 

μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Η λογική/λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν 

αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να 

συνυπάρχει με μία διεπαφή που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές 

να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην προσφορά του το πλάνο δοκιμών χρηστικότητας και 

σχεδιαστικών προσαρμογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο 

χρηστικότητας.  

Τονίζεται πως η χρηστικότητα των εφαρμογών θα πρέπει να βασίζεται εκτός από εργονομικούς κανόνες σε 
διεθνή πρότυπα όπως τα: WAI (Web Accessibility Initiative - W3C), ISO-9241, ISO-13407, κλπ. και 

βελτιωμένες εκδόσεις αυτών. 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις προσφερόμενες Ψηφιακές 

Υπηρεσίες σύμφωνα με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 

έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA).  

Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα πρέπει να 

ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό 

παραδοτέο στο οποίο αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των 

προδιαγραφών προσβασιμότητας και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η συμμόρφωση και τα 

αποτελέσματα αυτά θα ελέγχουν για την ορθότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων 
του Έργου. 

Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της χρηστικότητας είναι: 

• Οι παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες θα είναι πιο προσανατολισμένες στις ανάγκες και το 

μοντέλο αντίληψης του χρήστη, παρά στην εσωτερική οργάνωση και διοικητική δομή των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

• Ο χρήστης θα ολοκληρώνει τις εργασίες του χωρίς να αντιλαμβάνεται τεχνικές λεπτομέρειες ή 

εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης των συναλλαγών. 

• Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη χρήση των 

λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών, 

σημείων και λειτουργιών σε όλο το εύρος των εφαρμογών και των παρεχομένων υπηρεσιών 

πρέπει να είναι συνεπές. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές 

απεικονίσεις, διαμόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο των ιστοσελίδων. 

Στο επίπεδο των εφαρμογών και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές 

απεικονίσεις θα αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα. 
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• Ο χρήστης θα έχει σαφείς διαβεβαιώσεις αλλά και επίκτητη αντίληψη δια μέσου της εμφάνισης 

και συμπεριφοράς της πύλης ότι: 

• οι συναλλαγές του διεκπεραιώνονται με ασφάλεια (όπου αυτό είναι απαιτητό), 

• οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και αρκετές (ελαχιστοποίηση λαθών 
χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου), 

• οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. 

• Τα όρια των συναλλαγών του Πολίτη με το σύστημα πρέπει να είναι σαφώς διακριτά π.χ. ο 

Πολίτης δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για το εάν η συναλλαγή του έχει ολοκληρωθεί ή 

χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται με υψηλά επίπεδα 

πληροφόρησης (on-line και off-line). 

• Οι λειτουργίες της πύλης πρέπει υποχρεωτικά να έχουν χρόνο απόκρισης λίγων δευτερολέπτων (≤ 

3 sec) εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες ο χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά. Στο 

χρόνο απόκρισης δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος καθυστέρησης που μπορεί να οφείλεται στο 

διαδίκτυο. Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία 

πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένα και ανάλογα με το προφίλ του. 

• Σε κάθε σημείο της περιήγησής του, ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του εμφανή σημάδια που 

υποδεικνύουν που βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, κατηγορία, λειτουργία, κλπ.), πού 
μπορεί να πάει και τι μπορεί/τι πρέπει να κάνει. 

• Το σύστημα θα περιλαμβάνει λειτουργίες υποστήριξης και βοήθειας στους χρήστες οι οποίες θα 

παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να παρέχεται: 

• Παροχή βοήθειας βάσει περιεχομένου (Context Sensitive On-Line Help), έτσι ώστε να παρέχεται 

πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία. 

• Παροχή βοήθειας με tutorials και user guides όπου είναι σχετικό 

• Πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας με περισσότερους του ενός τρόπους, όπως: δια μέσου πινάκων 
περιεχομένου (με αντίστοιχους συνδέσμους), με άμεση υποβολή ερωτήσεων με τη μορφή λέξεων 

κλειδιών, δια μέσου αλφαβητικού ευρετηρίου λέξεων ή και συνδέσμων σχετικών θεμάτων κλπ. 

• Όλο το περιβάλλον χρήστη (user interface, on-line help, μηνύματα, κλπ.) και τα αναλυτικά 

εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. 

• Θα παρέχεται όμοιο περιβάλλον για όλες τις εφαρμογές του.  

Ο Ανάδοχος θα περιγράψει στην προσφορά του, αναλυτικά, τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των Ψηφιακών Υπηρεσιών, του Επιπέδου Παρουσίασης και των 

Εφαρμογών, τεκμηριώνοντας τη συστηματική του προσέγγιση για τη διασφάλιση των παραπάνω γενικών 

σχεδιαστικών αρχών ως προς το τελικό προϊόν. 

 

A.3.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος: 

1. Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το Έργο, 

2. Λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη συνεργασία του με το προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ.  
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3. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την 

ανάπτυξη παρόμοιων Έργων και 

4. Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει, 

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα 

ακολουθήσει για την υλοποίηση του Έργου.  

Η μέγιστη διάρκεια του Έργου είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής: 

Α/Α Φάσης Τίτλος Φάσης 
Χρονική 

διάρκεια 

Μήνας 

Έναρξης 

Μήνας Λήξης 

(παράδοσης) 

1 Μελέτη Εφαρμογής 2 μήνες Μ1 Μ2 

2 

Ανάπτυξη Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού 

(Επικαιροποίηση, Τροποποίηση, Συμβατότητα, Ενιαία 

Εικαστική προσέγγιση) 

4 μήνες Μ3 Μ6 

3 Εγκατάσταση Λογισμικού Πιλοτική Λειτουργία 2 μήνες Μ7 Μ8 

4 Εκπαίδευση 2 μήνες Μ7 Μ8 

5 
Παραγωγική Λειτουργία Αποτίμηση Αποτελεσμάτων 

Έργου 
2 μήνες Μ9 Μ10 

6 
Νέες Εφαρμογές –Τροποποιήσεις τουλάχιστον (30)  

ανθρωπομήνες 

Κατά τη 
διάρκεια 

υλοποίησης 
του έργου 

Μ1 Μ10 

{1 Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου.} 

Πίνακας 2: Πίνακας Φάσεων Έργου 

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί. Ο συνολικός χρόνος 

υλοποίησης του Έργου είναι δεσμευτικός για τον Ανάδοχο.  

Στην Προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, 

συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης Έργου που θα ακολουθηθεί, όπου θα έχουν 

συμπεριλάβει το χρόνο παραλαβής των παραδοτέων και των φάσεων του Έργου, με σαφείς χρόνους βάσει 

των αναφερόμενων για τις διαδικασίες παραλαβής από την ΕΠΕ και τους πιθανούς κύκλους 

παρατηρήσεων στην §A.5.5. Προτείνεται οι υποψήφιοι να υπολογίσουν στο χρονοδιάγραμμά τους ικανό 
χρόνο για έναν πλήρη κύκλο παρατηρήσεων, ειδικά στις φάσεις που αποτελούν προϋπόθεση για την 

έναρξη άλλων φάσεων. 

Για την υποβοήθηση του έργου των υποψήφιων Αναδόχων, παρατίθεται το παραπάνω ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα εργασιών, προσδιορίζοντας τις βασικές ενδιάμεσες παραλαβές από την ΕΠΕ που 

απαιτούνται για το συγκεκριμένο Έργο. 

Σημειωτέον ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, το Υπουργείο δικαιούται να κάνει εσωτερικές 

αλλαγές σε κάθε Φάση του παρακάτω χρονοδιαγράμματος χωρίς επιπλέον κόστος, εφόσον οι αλλαγές 
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αυτές δεν καθιστούν ανέφικτη τη συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης 

του Έργου από τον Ανάδοχο. 

Επισημαίνεται ότι για γρηγορότερη ολοκλήρωση του συνολικού έργου, ο Ανάδοχος δεν πρέπει να εκτελεί 

τις Φάσεις του έργου ιεραρχικά, δηλαδή να περιμένει να τελειώσει η πρώτη φάση και μετά να 

προχωρήσει η δεύτερη, αλλά αν είναι δυνατόν να προχωρήσει τμηματικά στην εκτέλεση παράλληλα 

κάποιων τμημάτων διαφορετικών φάσεων.  Ακολουθεί ένας προτεινόμενος πίνακας εκτέλεσης των 

φάσεων του έργου.  

Πίνακας 2:  Προτεινόμενος Πίνακας Εκτέλεσης Φάσεων  Έργου 

Α/Α 
Φάσης 

Τίτλος Φάσης 
Προτεινόμε

νη 
Διάρκεια 

Προτεινόμε

νη 
Διάρκεια 

Προτεινόμε

νη 
Διάρκεια 

Προτεινόμε

νη 
Διάρκεια  

Προτεινόμε

νη 
Διάρκεια 

Προτεινόμε

νη 
Διάρκεια 

Προτεινόμε

νη 
Διάρκεια 

Προτεινόμε

νη 
Διάρκεια 

Προτεινόμε

νη 
Διάρκεια 

Προτεινόμ

ενη 
Διάρκεια 

Συνολικοί Μήνες 
Διάρκειας της Φάσης 

1 Μελέτη Εφαρμογής 1 μήνας 2 μήνας         2μήνες 

2 

Ανάπτυξη 

Εφαρμογών  Έλεγχος 
Λογισμικού 

 

 

1 μήνας 2 μήνας 3 μήνας 4 μήνας    

 

4 μήνες 

3 

Εγκατάσταση Υλικού 

και  Πιλοτική 
Λειτουργία 

2 μήνες     

 

1 μήνας 2 μήνας  

 

2 μήνας 

4 Εκπαίδευση                    2 μήνες     

 

1 μήνας 2 μήνας   2 μήνες 

5 

Παραγωγική 

Λειτουργία 

Αποτίμηση 

Αποτελεσμάτων 

Έργου 

2 μήνες       

 

1 μήνας 2 μήνας 2 μήνες 

6 Νέες Εφαρμογές (30)  ανθρωπομήνες τουλάχιστον ανάπτυξης, σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου μέχρι εξάντλησης τους.  

Μέχρι  10 μήνες 

 
Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης : 

 

 ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΙΑ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. 

Φάση 1     Μελέτη εφαρμογής             

Φάση 2    Ανάπτυξη Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού (Επικαιροποίηση, 

Τροποποίηση, Συμβατότητα, Ενιαία Εικαστική προσέγγιση) 
            

Φάση 3    Εγκατάσταση Λογισμικού Πιλοτική Λειτουργία             

Φάση 4    Εκπαίδευση             

Φάση 5    Παραγωγική Λειτουργία Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Έργου             

Φάση 6   Νέες Εφαρμογές –Τροποποιήσεις ευρείας κλίμακας τουλάχιστον τριάντα 

(30)  ανθρωπομήνες απολογιστικά 
            

             

 

Με ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσφέρει ενενήντα (90) 

ανθρωπομήνες για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του Έργου.  

Αναλυτικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει :  
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• τουλάχιστον πενήντα (50) ανθρωπομήνες άνθρωπο-προσπάθεια για υπηρεσία επικαιροποίησης 

και τροποποίησης υπάρχοντος λογισμικού   

• τουλάχιστον δέκα (10) ανθρωπομήνες για υπηρεσία εκπαίδευσης,  

• τουλάχιστον τριάντα (30) ανθρωπομήνες άνθρωπο-προσπάθεια για υπηρεσία νέων εφαρμογών. 

 

Επισημαίνεται, ότι: 

 

• οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό και υπηρεσίες απαιτηθεί κατά την διαδικασία της μετάπτωσης θα 
προσφερθεί χωρίς κόστος από τον Ανάδοχο.  

• Οι υπηρεσίες μετάπτωσης θα πρέπει να γίνουν αρχικά επιτυχώς σε test περιβάλλον, να ελεγχθούν 
και μόνο μετά από την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, να λάβουν χώρα σε παραγωγικό περιβάλλον 

Αναλυτικά, οι φάσεις υλοποίησης του Έργου περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 

A.3.11.1 Φάση 1η: Ανάλυση απαιτήσεων - Μελέτη Εφαρμογής. 

Φάση 1 Τίτλος: Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Εφαρμογής 

Μήνας Έναρξης: Μ1 Μήνας Λήξης: Μ2 

Στόχοι: 

Στόχος της Φάσης 1 είναι η εξοικείωση του Αναδόχου με το επιχειρησιακό και λειτουργικό περιβάλλον της 

Γ.Γ.Π.Σ. που υποστηρίζει την παροχή νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω της υλοποίησης 

δράσεων εισαγωγής και αξιοποίησης νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επίσης γενική 

ενημέρωση του Αναδόχου για τη στρατηγική και τους στόχους του φορέα, το επιχειρησιακό και 

λειτουργικό περιβάλλον του και περιγραφή του αντικειμένου που καλείται να υλοποιήσει. Επίσης η 

καταγραφή, η κατανόηση και η ανάλυση απαιτήσεων από των ανάδοχο για την ανάπτυξη των 

εφαρμογών.  
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα παραδώσει τη Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. Η Μελέτη Εφαρμογής του 

Έργου θα συνιστά τον «οδηγό ανάπτυξης» και τη βάση αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου 

των εργασιών καθ’ όλη την διάρκεια του Έργου. Η Μελέτη Εφαρμογής θα αναφέρεται αναλυτικά και θα 

καλύψει όλες τις δράσεις του Έργου. 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 θα επικαιροποιηθεί το ισχύον οργανόγραμμα και η επιχειρησιακή λογική 

των εμπλεκόμενων διευθύνσεων, υπηρεσιών και πολιτών. 
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Περιγραφή: 

Κατά την Φάση 1, θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εργασίες: 

Καταγραφή – Επικαιροποίηση, Βελτιστοποίηση Υφιστάμενης Κατάστασης. 

Οριστικοποίηση Επιχειρησιακών, Λειτουργικών Απαιτήσεων Έργου. Σύνδεση επιχειρησιακών στόχων 

και απαιτήσεων με τεχνικές προδιαγραφές και προτεινόμενο σχεδιασμό. 

Ανάλυση και πλήρης σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής της πληροφοριακής υποδομής. 

Μελέτη Διαλειτουργικότητας με ΟΠΣΚΥ, TAXISNET, ICISNET, Κεντρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο 

Οικονομικών και άλλους φορείς, που ενδεχομένως θα προκύψουν από την οριστικοποίηση των 
Επιχειρησιακών, Λειτουργικών  Απαιτήσεων Έργου. 

Μελέτη Διαλειτουργικότητας και παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών προς τρίτους φορείς και προς τον 

Πολίτη. 

Κατά την σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου ο Ανάδοχος, εφαρμόζοντας την Μεθοδολογία 

που έχει υιοθετήσει, θα εξειδικεύσει την πρότασή του στα ακόλουθα: 

Οργανωτική Διάσταση: 

Πλάνο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΠΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα περιγράφονται 

αναλυτικά στο Πλάνο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, 

προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές 
παράμετροι του Έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΠΔΠΕ θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να 

αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα 

περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου: 

Οργανωτικό σχήμα/ δομή διοίκησης Έργου. 

Σχέδιο Επικοινωνίας. 

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου. 

Διαχείριση Θεμάτων. 

Διαχείριση Κινδύνων και επισήμανση των πιθανών προβλημάτων από την εφαρμογή του 

ανασχεδιασμού διαδικασιών. 

Διασφάλιση Ποιότητας. 
Διαχείριση Αρχείων. 

Διαχείριση Αλλαγών. 

Διοικητική Πληροφόρηση. 

Καταγραφή - Επικαιροποίηση Υφιστάμενης Κατάστασης. 

Μελέτη Διαλειτουργικότητας (ανάλυση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς). 

Μελέτη Διαλειτουργικότητας και παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών προς τη Δ/νση Διαδικαστική  

Εκπαιδευτική Διάσταση: 

Πλάνο Εκπαίδευσης, μεθοδολογία, πρόγραμμα και καθορισμός του περιεχομένου της εκπαίδευσης. 

Μέθοδος Αξιολόγησης Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων. 
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Παραδοτέα: 
1. Πλάνο Διαχείρισης και 

Ποιότητας Έργου (ΠΔΠΕ) 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παραπάνω και καλύπτει κινδύνους/ 

βιωσιμότητα Έργου, σύστημα διασφάλισης ποιότητας, λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

2. Οριστικοποιημένο Τεύχος 

Ανάλυσης Απαιτήσεων 

Χρηστών 

Τεκμηριωμένη ιεράρχηση Ανάλυσης Απαιτήσεων Χρηστών, βάσει 

επιχειρησιακών - χρονικών επιταγών και βαθμού εφικτότητας υλοποίησης 

/ επιχειρησιακής αξιοποίησης τους. Επίσης, περιλαμβάνει ροές εργασιών 

και δεδομένων, λεπτομερείς λειτουργικές προδιαγραφές κλπ. 

3. Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής 

λύσης (Technical 

Architecture & Conceptual 

Design) 

Σχηματική αποτύπωση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής προσέγγισης του Υποψηφίου Αναδόχου, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Έργου, την ευρύτερη στρατηγική πληροφορικής του 

Φορέα και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τυποποιήσεις. 

4. Λειτουργικός 

Σχεδιασμός 

Περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες: 

• Μοντέλο Δεδομένων (Logical Schema) 

• Μοντέλο Λειτουργιών (περιγραφή Λειτουργιών, 

Καθορισμός Ρόλων και Δικαιωμάτων Χρηστών) 

• Περιβάλλον Επικοινωνίας Συστήματος – Χρήστη (User 

Interface) 

Ο Ανάδοχος στην προσφορά του πρέπει να περιγράψει 
λεπτομερώς τι θα περιλαμβάνεται στον λειτουργικό 
σχεδιασμό και να διασφαλίζει τη διασύνδεσή του σε όλα τα 
επίπεδα με τη Μελέτη Διαλειτουργικότητας. 

5. Μελέτη 

Διαλειτουργικότητας 

Μελέτη που αναλύει τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με άλλους 

φορείς  και συστήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και την τεχνολογική 

διάσταση υλοποίησής της. 

6. Μελέτη Ασφάλειας Περιγραφή των χαρακτηριστικών ασφαλείας της διαδικτυακής Πύλης. 

7. Πλάνο κατάρτισης / 

εκπαίδευσης στελεχών 

Φορέα 

Πλήρες τεύχος οργάνωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση του 

προγράμματος σπουδών, του υλικού που θα δημιουργηθεί, της 

μεθοδολογίας με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της διαδικασίας πιστοποίησης. 

8. Σενάρια και μεθοδολογία 

ελέγχου 

Περιλαμβάνει ένα πλήρη οδηγό για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου 

που θα γίνουν στο πλαίσιο των σχετικών παραλαβών. Κατ’ ελάχιστο θα 

πρέπει να προβλέπονται εκτέλεσης αυτοματοποιημένων δοκιμασιών 

μονάδων (unit tests), δοκιμασιών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests), 

δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests) και δοκιμών υψηλού 

φόρτου (stress tests). 

9. Πλάνο μετάβασης Περιλαμβάνει ένα πλήρη οδηγό για τη διαδικασία μετάβασης στο νέο 

σύστημα. 

 

 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει διακριτά τους απαιτούμενους ανθρωπομήνες για την 

εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και να τους κοστολογήσει στον σχετικό πίνακα οικονομικής προσφοράς 

προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια και κατά συνέπεια το 

κόστος της 1ης Φάσης. 
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A.3.11.2 Φάση 2η: Ανάπτυξη Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού (Επικαιροποίηση, 

Τροποποίηση, Συμβατότητα, Ενιαία Εικαστική προσέγγιση) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά το υπάρχον Λογισμικό Εφαρμογών της ΓΓΠΣ 
με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. 

Το Υπουργείο θα συμμετέχει στην υλοποίηση των Εφαρμογών του Συστήματος σύμφωνα με το πλαίσιο και 

μεθοδολογία συνανάπτυξης που θα προτείνει ο Ανάδοχος. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη αποβλέπει στην 

ουσιαστικότερη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην αποτελεσματικότερη αυτόνομη υποστήριξη του 

Συστήματος από τον Φορέα Λειτουργίας στο μέλλον. 

 
Φάση 2 Τίτλος: Ανάπτυξη Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού (Επικαιροποίηση, 

Τροποποίηση, Συμβατότητα, Ενιαία Εικαστική προσέγγιση) 

Μήνας Έναρξης: Μ3 Μήνας Λήξης: Μ6 

Στόχοι: 

Στόχος της Φάσης 2 είναι η Υλοποίηση εφαρμογών.  

Περιγραφή: 

Υλοποίηση εφαρμογών με τη χρήση ανοιχτών προτύπων, όπως έχει προαναφερθεί, σύμφωνα με τη 

διεθνή πρακτική. 

Δοκιμές ελέγχου, σύμφωνα με τα παραδοτέα της Φάσης 1. 

Εγκατάσταση Εφαρμογών στον εξοπλισμό των υπηρεσιών και στην διαδικτυακή υποδομή που θα του 

διατεθεί. 

Τεκμηρίωση των εργασιών. 

Από τον Ανάδοχο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την υλοποίηση και εγκατάσταση των 

εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ. για την υιοθέτηση του συστήματος (καθορισμός διαδικασιών, κωδικοί πρόσβασης 

χρηστών, κλπ.).Επίσης, το περιβάλλον ανάπτυξης θα παρέχει τη δυνατότητα για επέκταση αλλά και πλήρη 
ανάπτυξη εφαρμογών χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις. 
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Παραδοτέα: 

1. Λογισμικό Εφαρμογών 

Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως υλοποιημένη (λειτουργικότητα), 

ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, 

έτοιμη για υποδοχή πραγματικών δεδομένων (από μετάπτωση ή 

καταχώρηση) και έναρξη πιλοτικής λειτουργίας της 

2. Αρχικό Περιεχόμενο 

Διαδικτυακής Πύλης 

Θα διαμορφωθεί το αρχικό περιεχόμενο σύμφωνα με την μελέτη 

εφαρμογής και θα εισαχθεί στη διαδικτυακή πύλη. 

3. Πλάνο Διαχείρισης της 

Διαδικτυακής Πύλης και 

των Υποσυστημάτων 

Θα εξασφαλιστεί πλάνο διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη ροές εργασιών 

επεξεργασίας περιεχομένου σύμφωνα με τους ρόλους των χρηστών, όπως 

επίσης και πλάνο διαχείρισης των υποδομών. 

4.  Εκτέλεση δοκιμών και 

ελέγχων 

λειτουργικότητας και 

επιδόσεων του 

συστήματος 

Διεξαγωγή των δοκιμών αποδοχής του Συστήματος από τους χρήστες (User 
Acceptance Tests) και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων. Το στάδιο 

αυτό θα εκτελείται διαδοχικά μέχρι της επίτευξης της αποδεκτής από τους 

Χρήστες επίδοσης του Συστήματος, σύμφωνα πάντα με τις Λειτουργικές 

προδιαγραφές. 

5. Πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Τεχνικές προδιαγραφές διασφάλισης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία 

στις προσφερόμενες Υπηρεσίες σύμφωνα με την §A.3.8  

 

6. Τεκμηρίωση εφαρμογών 

Πλήρης τεκμηρίωση υλοποίησης εφαρμογών παρουσίασης και λοιπών 

υποστηρικτικών εφαρμογών και διαδικασιών εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης και επικαιροποίησής τους, βάσει της οποίας θα 

συμπληρωθούν τα πρότυπα τεκμηρίωσης που θα διατεθούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. 

Πλήρης τεκμηρίωση υλοποιημένης διαλειτουργικότητας. 

 

 

 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει διακριτά τους απαιτούμενους ανθρωπομήνες για Ανάπτυξη 

Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού (Επικαιροποίηση, Τροποποίηση, Συμβατότητα, Ενιαία Εικαστική 

προσέγγιση) και να τους κοστολογήσει στον σχετικό πίνακα οικονομικής προσφοράς προκειμένου να 

προκύπτει με σαφήνεια η απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια και κατά συνέπεια το κόστος της 2ης Φάσης. 

A.3.11.3 Φάση 3η: Εγκατάσταση Λογισμικού, Πιλοτική Λειτουργία 

Φάση 3 Τίτλος: Εγκατάσταση Λογισμικού Πιλοτική Λειτουργία 

Μήνας Έναρξης: Μ7 Μήνας Λήξης: Μ8 

Στόχοι: 

Στόχος της Φάσης 3 είναι η Πιλοτική Λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης, για το σύνολο των εφαρμογών 
και θα διαρκέσει δύο (2) μήνες, κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Κατά την πιλοτική 

λειτουργία της διαδικτυακής Πύλης θα εξεταστούν συγκεκριμένα σενάρια και θα επικαιροποιηθούν σε 

πραγματικά δεδομένα την εκείνης της χρονικής στιγμής. 
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Περιγραφή: 

Στο πλαίσιο αυτής της Φάσης θα λάβουν χώρα τα ακόλουθα: 

Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες ή τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ., με 

στόχο να επιβεβαιωθεί η απαιτούμενη λειτουργικότητα των εφαρμογών σε συνθήκες πλήρους 

παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα), βελτιώσεις και διαλειτουργικότητα με τρίτους φορείς, 

διόρθωση/ διαχείριση σφαλμάτων, επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης. 

Η φάση της Πιλοτικής Λειτουργίας, για το σύνολο των εφαρμογών, θα διαρκέσει 2 μήνες, κάτω από 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας σε ένα σύνολο εκπαιδευμένων χρηστών, με σενάρια λειτουργίας που 
θα συμφωνηθούν ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και τον Ανάδοχο. 

Στη διάρκεια της Φάσης θα γίνει εφαρμογή όλων των λειτουργιών και διαδικασιών.  

Αναλυτικά, σκοπός της φάσης αυτής είναι: 

• Η επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και η επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης 

αυτής. Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες ή τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική 

χρήση κλπ, με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των 

εφαρμογών, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής 

λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση) . 

• Η επίλυση προβλημάτων. 

• Η υποστήριξη χρηστών. 

• Η συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 

• Η διόρθωση / διαχείριση λαθών. 

• Η επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης. 
Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά κατά την κρίση της ΕΠΕ 

προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος 

πιλοτικής λειτουργίας. Ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΕ ότι αποκατέστησε τη 

δυσλειτουργία ή βλάβη, τον τρόπο που το πραγματοποίησε και την ημερομηνία που επιθυμεί να γίνει η 

επανέναρξη της νέας περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. 

Η ΕΠΕ δικαιούται να διενεργήσει τυχόν συμπληρωματικούς ελέγχους ή να επαναλάβει τους αρχικούς, 

προκειμένου να διαπιστώσει αν αποκαταστάθηκαν οι δυσλειτουργίες ή βλάβες που προκάλεσαν τη 

διακοπή της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. Η επανέναρξη της νέας περιόδου πιλοτικής λειτουργίας θα 
γίνει με απόφαση της ΕΠΕ. 
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Παραδοτέα: 

• Έκθεση ολοκλήρωσης Έκθεση με όλες τις ενέργειες του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του Συστήματος.

• Ολοκληρωμένες 

εφαρμογές 

Το σύνολο των υποσυστημάτων εφαρμογών, ολοκληρωμένο και εγκατεστημένο 

στον εξοπλισμό του συστήματος, με πλήρως μεταπτωμένα δεδομένα μετά το πέρας 

όλων των παραμετροποιήσεων και ενεργειών που είναι απαραίτητες για τη θέση 

του σε Πιλοτική Λειτουργία. 

• Αναφορά 

Λειτουργικότητας 

Περιλαμβάνει: 

Αποτελέσματα ελέγχων ασφαλείας και δοκιμών παραβίασης. Αποτελέσματα 

αξιολόγησης μη-λειτουργικών επιδόσεων συστήματος. Αποτελέσματα αξιολόγησης 

λειτουργικότητας συστήματος. 

• Τεκμηρίωση Πλήρης Τεκμηρίωση για κάθε υποσύστημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 

θα καλύπτει τον πλήρη κύκλο ανάπτυξης, όπως υλοποιήθηκε καθώς και το πλήρες 

Πλάνο Δοκιμών Ελέγχου, τα σενάρια ελέγχου και τα αποτελέσματα ελέγχου. Να 

δοθούν εγχειρίδια χρηστών, εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης, εγχειρίδια 

κατασκευαστών τυποποιημένου λογισμικού και τεκμηρίωση πηγαίου κώδικα για τα 

συστήματα που δεν αποτελούν τυποποιημένο εμπορικό λογισμικό. 

5. Πλήρως ελεγμένη 

εφαρμογή σε 

συνθήκες λειτουργίας 

που προσομοιώνουν 

τις πραγματικές 

(εκμετάλλευση 

πλήρους 

λειτουργικότη ας από 

κρ σιμη κοινότητα 

χρηστών, 

χρησιμοποιώντας 

πραγματικά 

δεδομένα), έτοιμη να 

μπει σε παραγωγική 

λειτουργία υπό 

συνθήκες 

συμφωνημένου 

επιπέδου υπηρεσιών 

Τελική ΕΦΑΡΜΟΓΗ (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα) σε εντατική χρήση 

και εξαντλητικό έλεγχο από επιλεγμένη κοινότητα πλήρως εκπαιδευμένων 

χρηστών. 

Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας, με τεκμηριωμένη (συνοπτική) 

εισήγηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος, προς έγκριση από 

αρμόδια ΕΠΠΕ. Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με: 

Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης. 

Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών στο λογισμικό. 

Τεκμηρίωση σφαλμάτων. 

Τεκμηρίωση αλλαγών (και απαιτήσεων που προέκυψαν από τις αλλαγές). 

Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων τεκμηρίωσης (Λειτουργικής & 

Υποστηρικτικής). 

Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρηστών. 

Αναφορά προσαρμογών και ρυθμίσεων. 
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A.3.11.4 Φάση 4η: Εκπαίδευση  (εμπεριέχονται  τουλάχιστον δέκα (10)  

ανθρωπομήνες εκπαίδευσης)  

Φάση 4 Τίτλος: Εκπαίδευση 

Μήνας Έναρξης: Μ7 Μήνας Λήξης: Μ8 

Στόχοι: 

Στόχος της Φάσης 4 είναι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης 
 

Περιγραφή: 

 Στη διάρκεια της φάσης αυτής θα παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στην §A.4.1. 

Θα παρασχεθεί εκπαίδευση On-the-Job-Training (OJT), για τις διαδικασίες, καθώς και για τη συντήρηση κι 
επέκταση των εφαρμογών της Διαδικτυακής Πύλης. 

Στη διάρκεια της Φάσης θα γίνει εφαρμογή όλων των λειτουργιών και διαδικασιών. Η έννοια της 

εκπαίδευσης και υποστήριξης εν ώρα εργασίας ερμηνεύεται ως η συνεχής παρουσία εξειδικευμένων 

στελεχών του Αναδόχου, τα οποία ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις 

και οδηγίες στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την Υποστήριξη του συστήματος. 

Αναλυτικά, σκοπός της φάσης αυτής είναι: 

Η επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και η επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής από 

πλήρως εκπαιδευμένη κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας Χρηστών (Key Users) με ενεργή συμμετοχή 

στο Έργο. 
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Παραδοτέα: 
1. Οριστικοποιημένο Πλάνο 

κατάρτισης / εκπαίδευσης 

στελεχών Φορέα 

Μεθοδολογία, λεπτομερές πρόγραμμα και αναλυτικό υλικό κατάρτισης - 

εκπαίδευσης των στελεχών Φορέα με βάση τον ρόλο κάθε στελέχους στο Έργο. 

2. Υπηρεσίες κατάρτισης / 

εκπαίδευσης στελεχών 

Φορέα 

Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το 

περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε στελέχους στα 

πλαίσια της υλοποίησης και ακόλουθης επιχειρησιακής λειτουργίας του 

συστήματος 

3. Υλικό εκπαίδευσης Υλικό εκπαίδευσης τεχνικών / διαχειριστών, χρηστών / εκπαιδευτών 

4. Αναφορά αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων κατάρτισης 

/ εκπαίδευσης 

Τεύχος τεκμηριωμένης αξιολόγησης της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της 

εκπαίδευσης / κατάρτισης και εισηγητικών μέτρα για μεγιστοποίηση της 

επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος. 

5. Αναφορά Πιστοποίησης Τεύχος τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων διαδικασίας πιστοποίησης 

 

 

 

 

A.3.11.5 Φάση 5η: Παραγωγική Λειτουργία – Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Έργου 

Φάση 5 Τίτλος: Παραγωγική Λειτουργία Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Έργου 

Μήνας Έναρξης: Μ9 Μήνας Λήξης: Μ10 

Στόχοι: 
Στόχος της Φάσης 5 είναι η Παραγωγική Λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης και θα διαρκέσει δύο (2) 

μήνες. 
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Περιγραφή: 

Η Φάση αυτή προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας. 

Κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται η συνεχής φυσική παρουσία στελεχών του 

Αναδόχου στον χώρο της Γ.Γ.Π.Σ. και αν απαιτηθεί και σε χώρους των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Τα 

στελέχη αυτά θα έχουν συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του Έργου και θα είναι ικανά 

όπως παρέχουν υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στην §A.4.4 του παρόντος. 

Στη διάρκεια της Φάσης αυτής θα παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη και θα λάβουν χώρα τυχόν 

μικρής κλίμακας βελτιώσεις , ώστε να καλυφθούν κενά στις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος, 
τα οποία αναμένεται να προκύψουν από μεταβολές του λειτουργικού περιβάλλοντος από το πέρας της 

1ης Φάσης, ή που θα προκύψουν στη διάρκεια της Φάσης αυτής. 

Το κόστος των παραπάνω Υπηρεσιών για την «Κρίσιμη Περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας» θα 

συμπεριλαμβάνεται διακριτά στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

Παραδοτέα: 

1. Τελικό σύστημα 

Τελικό σύστημα (περιβάλλον, λειτουργικότητα και διαλειτουργικότητα με 

τρίτους φορείς) σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία από σύνολο 

προβλεπόμενων χρηστών Φορέα, και υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου 

Υπηρεσιών 

 

2. Τεύχος αποτελεσμάτων 

Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες 

Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει αναφορές 

κατάστασης λειτουργίας συστήματος, καταγραφή των συμβάντων 

ενεργειών υποστήριξης, τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και 

παραμετροποιήσεων σε λογισμικό και εξοπλισμό και τεκμηρίωση 

σφαλμάτων 

 

3. Εγχειρίδια τεκμηρίωσης 

Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων της τεχνικής και λειτουργικής 

τεκμηρίωσης 

 

4. Έκθεση αξιολόγησης 

Έκθεση αξιολόγησης της Φάσης Παραγωγικής Λειτουργίας για οριστική 

παραλαβή Έργου από την ΕΠΕ, μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της 

αποτελεσματικής αξιοποίησης του συστήματος για την πραγμάτωση των 

εκπεφρασμένων στόχων του Φορέα 

 

 

 

 

 

A.3.11.6 Φάση 6η: Νέες Εφαρμογές (τουλάχιστον τριάντα (30) ανθρωπομήνες 

προσπάθειας) 

Φάση 6 Τίτλος: Νέες Εφαρμογές –Τροποποιήσεις 
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Μήνας Έναρξης: Μ1 Μήνας Λήξης: Μ10 

Στόχοι: 

Υπηρεσίες υλοποίησης νέων εφαρμογών του υπάρχοντος Διαδικτυακής Πύλης της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) 

λόγω μεταβολών. Υλοποίηση Νέου Λογισμικού Εφαρμογών διαλειτουργικότητας (interoperability). 

Υπηρεσίες ανάπτυξης / τροποποιήσεις λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσίες μετάπτωσης που 

απαιτούνται μετά από αλλαγές ή αναβαθμίσεις σημαντικών τμημάτων του Εξοπλισμού Πληροφορικής. 

 

Παραδοτέα: 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει διακριτά τους απαιτούμενους ανθρωπομήνες για Υπηρεσίες 

υλοποίησης νέων εφαρμογών και να τους κοστολογήσει στον σχετικό πίνακα οικονομικής προσφοράς 

προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια η απαιτούμενη ανθρωπο-προσπάθεια και κατά συνέπεια το 

κόστος της 6ης Φάσης. Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να κάνει κατά το ελάχιστον προσφορά για 

τριάντα (30)  ανθρωπομήνες προσπάθειας με την αντίστοιχη κοστολόγηση και μπορεί αν το επιθυμεί 
να προσφέρει επιπλέον δωρεάν όσους ανθρωπομήνες επιθυμεί. 

 

 

 

A.3.12 Πίνακας Παραδοτέων 

Παρακάτω αναφέρονται τα ελάχιστα παραδοτέα του Έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις παραπάνω 

αναφερόμενες εργασίες. 

 
1. Πλάνο Διαχείρισης και 

Ποιότητας Έργου (ΠΔΠΕ) 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παραπάνω και καλύπτει κινδύνους/ βιωσιμότητα 

Έργου, σύστημα διασφάλισης ποιότητας, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης. 

2. Οριστικοποιημένο Τεύχος 

Ανάλυσης Απαιτήσεων 

Χρηστών 

Τεκμηριωμένη ιεράρχηση Ανάλυσης Απαιτήσεων Χρηστών, βάσει 

επιχειρησιακών - χρονικών επιταγών και βαθμού εφικτότητας υλοποίησης / 

επιχειρησιακής αξιοποίησης τους. Επίσης, περιλαμβάνει ροές εργασιών και 

δεδομένων, λεπτομερείς λειτουργικές προδιαγραφές κλπ. 

3. Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής 

λύσης (Technical 

Architecture & Conceptual 

Design) 

Σχηματική αποτύπωση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής 

προσέγγισης του Υποψηφίου Αναδόχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Έργου, την ευρύτερη στρατηγική πληροφορικής του Φορέα και βέλτιστες 

διεθνείς πρακτικές και τυποποιήσεις. 

4. Λειτουργικός 

Σχεδιασμός 

Περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες: 

• Μοντέλο Δεδομένων (Logical Schema) 

• Μοντέλο Λειτουργιών (περιγραφή Λειτουργιών, Καθορισμός Ρόλων και 

Δικαιωμάτων Χρηστών) 

• Περιβάλλον Επικοινωνίας Συστήματος – Χρήστη (User Interface) 

Ο Ανάδοχος στην προσφορά του πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς τι θα 

περιλαμβάνεται στον λειτουργικό σχεδιασμό και να διασφαλίζει τη διασύνδεσή 

του σε όλα τα επίπεδα με τη Μελέτη Διαλειτουργικότητας. 
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5. Μελέτη 

Διαλειτουργικότητας 

Μελέτη που αναλύει τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς  και 

συστήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και την τεχνολογική διάσταση υλοποίησής 

της. 

6. Μελέτη Ασφάλειας Περιγραφή των χαρακτηριστικών ασφαλείας της διαδικτυακής Πύλης. 

7. Πλάνο κατάρτισης / 

εκπαίδευσης στελεχών 

Φορέα 

Πλήρες τεύχος οργάνωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης, κατάρτιση του 

προγράμματος σπουδών, του υλικού που θα δημιουργηθεί, της μεθοδολογίας 

με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης 

και της διαδικασίας πιστοποίησης. 

8. Σενάρια και μεθοδολογία 

ελέγχου 

Περιλαμβάνει ένα πλήρη οδηγό για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που 

θα γίνουν στο πλαίσιο των σχετικών παραλαβών. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να 

προβλέπονται εκτέλεσης αυτοματοποιημένων δοκιμασιών μονάδων (unit tests), 

δοκιμασιών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests), δοκιμών αποδοχής χρηστών 

(user acceptance tests) και δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests). 

9. Πλάνο μετάβασης Περιλαμβάνει ένα πλήρη οδηγό για τη διαδικασία μετάβασης στο νέο σύστημα. 

10.  Λογισμικό Εφαρμογών 

Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως υλοποιημένη (λειτουργικότητα), ελεγμένη 

βάσει προσδιορισθέντων (επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, έτοιμη για υποδοχή 

πραγματικών δεδομένων (από μετάπτωση ή καταχώρηση) και έναρξη πιλοτικής 

λειτουργίας της 

11. Αρχικό Περιεχόμενο 

Διαδικτυακής Πύλης 

Θα διαμορφωθεί το αρχικό περιεχόμενο σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και 

θα εισαχθεί στη διαδικτυακή πύλη. 

12. Πλάνο Διαχείρισης της 

Διαδικτυακής Πύλης και 

των Υποσυστημάτων 

Θα εξασφαλιστεί πλάνο διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη ροές εργασιών 

επεξεργασίας περιεχομένου σύμφωνα με τους ρόλους των χρηστών, όπως επίσης 

και πλάνο διαχείρισης των υποδομών. 

13. Εκτέλεση δοκιμών και 

ελέγχων λειτουργικότητας 

και επιδόσεων του 

συστήματος 

Διεξαγωγή των δοκιμών αποδοχής του Συστήματος από τους χρήστες (User 

Acceptance Tests) και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων. Το στάδιο αυτό θα 

εκτελείται διαδοχικά μέχρι της επίτευξης της αποδεκτής από τους Χρήστες 

επίδοσης του Συστήματος, σύμφωνα πάντα με τις Λειτουργικές προδιαγραφές. 

14. Πρόσβαση ΑΜΕΑ 

Τεχνικές προδιαγραφές διασφάλισης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις 

προσφερόμενες Υπηρεσίες σύμφωνα με την §A.3.8  

 

15. Τεκμηρίωση εφαρμογών 

Πλήρης τεκμηρίωση υλοποίησης εφαρμογών παρουσίασης και λοιπών 

υποστηρικτικών εφαρμογών και διαδικασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης 

και επικαιροποίησής τους, βάσει της οποίας θα συμπληρωθούν τα πρότυπα 

τεκμηρίωσης που θα διατεθούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. Πλήρης τεκμηρίωση 

υλοποιημένης διαλειτουργικότητας. 

16. Έκθεση ολοκλήρωσης Έκθεση με όλες τις ενέργειες του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του Συστήματος. 

17. Ολοκληρωμένες 

εφαρμογές 

Το σύνολο των υποσυστημάτων εφαρμογών, ολοκληρωμένο και εγκατεστημένο 

στον εξοπλισμό του συστήματος, με πλήρως μεταπτωμένα δεδομένα μετά το 

πέρας όλων των παραμετροποιήσεων και ενεργειών που είναι απαραίτητες για 

τη θέση του σε Πιλοτική Λειτουργία. 

18. Αναφορά 

Λειτουργικότητας 

Περιλαμβάνει: 

Αποτελέσματα ελέγχων ασφαλείας και δοκιμών παραβίασης. Αποτελέσματα 

αξιολόγησης μη-λειτουργικών επιδόσεων συστήματος. Αποτελέσματα 

αξιολόγησης λειτουργικότητας συστήματος. 

19. Τεκμηρίωση Πλήρης Τεκμηρίωση για κάθε υποσύστημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

που θα καλύπτει τον πλήρη κύκλο ανάπτυξης, όπως υλοποιήθηκε καθώς και το 

πλήρες Πλάνο Δοκιμών Ελέγχου, τα σενάρια ελέγχου και τα αποτελέσματα 

ελέγχου. Να δοθούν εγχειρίδια χρηστών, εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης, 

εγχειρίδια κατασκευαστών τυποποιημένου λογισμικού και τεκμηρίωση πηγαίου 

κώδικα για τα συστήματα που δεν αποτελούν τυποποιημένο εμπορικό λογισμικό. 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 80 από 227 

20. Πλήρως ελεγμένη 

εφαρμογή σε συνθήκες 

λειτουργίας που 

προσομοιώνουν τις 

πραγματικές 

(εκμετάλλευση πλήρους 

λειτουργικότη ας από 

κρίσιμη κοινότητα 

χρηστών, χρησιμοποιώντας 

πραγματικά δεδομένα), 

έτοιμη να μπει σε 

παραγωγική λειτουργία 

υπό συνθήκες 

συμφωνημένου επιπέδου 

υπηρεσιών 

Τελική ΕΦΑΡΜΟΓΗ (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα) σε εντατική χρήση 

και εξαντλητικό έλεγχο από επιλεγμένη κοινότητα πλήρως εκπαιδευμένων 

χρηστών. 

Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας, με τεκμηριωμένη (συνοπτική) 

εισήγηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος, προς έγκριση από 

αρμόδια ΕΠΠΕ. Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με: 

Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης. 

Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών στο λογισμικό. 

Τεκμηρίωση σφαλμάτων. 

Τεκμηρίωση αλλαγών (και απαιτήσεων που προέκυψαν από τις αλλαγές). 

Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων τεκμηρίωσης (Λειτουργικής & 

Υποστηρικτικής). 

Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρηστών. 

Αναφορά προσαρμογών και ρυθμίσεων. 

21. Οριστικοποιημένο Πλάνο 

κατάρτισης / εκπαίδευσης 

στελεχών Φορέα 

Μεθοδολογία, λεπτομερές πρόγραμμα και αναλυτικό υλικό κατάρτισης - 

εκπαίδευσης των στελεχών Φορέα με βάση τον ρόλο κάθε στελέχους στο Έργο. 

22. Υπηρεσίες κατ ρτισης / 

εκπαίδευσης στελεχών 

Φορέα 

Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το 

περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε στελέχους στα 

πλαίσια της υλοποίησης και ακόλουθης επιχειρησιακής λειτουργίας του 

συστήματος 

23. Υλικό εκπαίδευσης Υλικό εκπαίδευσης τεχνικών / διαχειριστών, χρηστών / εκπαιδευτών 

24. Αναφορά αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων κατάρτισης 

/ εκπαίδευσης 

Τεύχος τεκμηριωμένης αξιολόγησης της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων 

της εκπαίδευσης / κατάρτισης και εισηγητικών μέτρα για μεγιστοποίηση της 

επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος. 

25. Αναφορά Πιστοποίησης Τεύχος τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων διαδικασίας πιστοποίησης 

26. Τελικό σύστημα 

Τελικό σύστημα (περιβάλλον, λειτουργικότητα και διαλειτουργικότητα με 

τρίτους φορείς) σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία από σύνολο 

προβλεπόμενων χρηστών Φορέα, και υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου 

Υπηρεσιών 

 

27. Τεύχος αποτελεσμάτων 

Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες 

Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει αναφορές 

κατάστασης λειτουργίας συστήματος, καταγραφή των συμβάντων ενεργειών 

υποστήριξης, τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων 

σε λογισμικό και εξοπλισμό και τεκμηρίωση σφαλμάτων 

 

28. Εγχειρίδια τεκμηρίωσης 

Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων της τεχνικής και λειτουργικής 

τεκμηρίωσης 

 

29. Έκθεση αξιολόγησης 

Έκθεση αξιολόγησης της Φάσης Παραγωγικής Λειτουργίας για οριστική 

παραλαβή Έργου από την ΕΠΕ, μέτρα  διασφάλισης / ενίσχυσης της 

αποτελεσματικής αξιοποίησης του συστήματος για την πραγμάτωση των 

εκπεφρασμένων στόχων του Φορέα 

30. Υπηρεσίες υλοποίησης νέων 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει διακριτά τους απαιτούμενους 

ανθρωπομήνες για Υπηρεσίες υλοποίησης νέων εφαρμογών και να τους 

κοστολογήσει στον σχετικό πίνακα οικονομικής προσφοράς προκειμένου να 

προκύπτει με σαφήνεια η απαιτούμενη ανθρωπο-προσπάθεια και κατά 

συνέπεια το κόστος της 6ης Φάσης. Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να 

κάνει κατά το ελάχιστον προσφορά για τριάντα (30)  ανθρωπομήνες 

προσπάθειας με την αντίστοιχη κοστολόγηση και μπορεί αν το επιθυμεί να 
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προσφέρει επιπλέον δωρεάν όσους ανθρωπομήνες επιθυμεί. 

 

 

 

 

A.3.13 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

   

Α/Α 

Παραδοτέ

ου 

Τίτλος Παραδοτέου Τύπος Παραδοτέου 
Μήνας 

Παράδοσης 

1.  
Πλάνο Ανασχεδιασμού 

Διαδικασιών 

Πρόταση ανασχεδιασμού, ομοιογενοποίησης και 

βελτιστοποίησης των διαδικασιών και εφαρμογών  

 

2.  
Σενάρια και 

μεθοδολογία ελέγχου 

Περιλαμβάνει ένα πλήρη οδηγό για τη διαδικασία και 

τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των 

σχετικών παραλαβών. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να 

προβλέπονται εκτέλεσης αυτοματοποιημένων 

δοκιμασιών μονάδων (unit tests), δοκιμασιών σε 

επίπεδο εφαρμογών (system tests), δοκιμών αποδοχής 

χρηστών (user acceptance tests) και δοκιμών υψηλού 
φόρτου (stress tests). 

 

3.  Πλάνο μετάπτωσης 

Περιλαμβάνει ένα πλήρη οδηγό για τη διαδικασία 

μετάπτωσης από υπάρχοντα συστήματα καθώς και τον 
προγραμματισμό της συνολικής λειτουργικής 

μετάβασης στο νέο σύστημα. 

 

4.  Μελέτη Ασφαλείας 
Πλήρης Περιγραφή της Πολιτικής Ασφαλείας σε όλα τα 

επίπεδα του Συστήματος. 

 

5.  
Μελέτη 

Διαλειτουργικότητας 
Αναλυτική Περιγραφή του τρόπου Επικοινωνίας με 

τρίτα Συστήματα. 

 

6.  
Υλοποιημένες, και 

ελεγμένες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Εγκατεστημένες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, πλήρως υλοποιημένες 
(λειτουργικότητα), ελεγμένες βάσει προσδιορισθέντων 

(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου. 

 

7.  

Παρουσίαση νέου 

περιβάλλοντος της 

Διαδικτυακής Πύλης 

Έλεγχος συμβατότητας Portal με εφαρμογές – 

δεδομένα ενιαία Εικαστική Προσέγγιση με 

συσχετιζόμενες Διαδικτυακές Πύλες. Είσοδος με ενιαίο 

τρόπο (username password) σε εφαρμογές και άλλα 

Portal του Υπουργείου. 

 

8.  

Οριστικοποιημένο 

Πλάνο μετάπτωσης 

εφαρμογών-δεδομένων 

Οριστικοποιημένο Τεύχος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ 

εφαρμογών- ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για καθ’ ένα από τα παλαιά 

συστήματα, που καθορίζει εύρος, πηγές και 

διαδικασίες μετάπτωσης και ελέγχου ορθότητας αυτής. 
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9.  

Υλοποιημένη, 

ενοποιημένη και 

ελεγμένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως υλοποιημένη 

(λειτουργικότητα), ελεγμένη βάσει προσδιορισθέντων 

(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, έτοιμη για υποδοχή 

πραγματικών δεδομένων και έναρξη πιλοτικής 

λειτουργίας. 

 

10.  Τεκμηρίωση Εφαρμογής 

Πλήρης Τεκμηρίωση για κάθε υποσύστημα σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή που θα καλύπτει τον πλήρη 

κύκλο ανάπτυξης όπως υλοποιήθηκε καθώς και το 

πλήρες Πλάνο Δοκιμών Ελέγχου με τα αποτελέσματα 

ελέγχου. 

 

11.  

Για κάθε υποσύστημα 

που προβλέπεται 
μετάπτωση: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

φορτωμένη με τα 

πραγματικά δεδομένα 

Για κάθε υποσύστημα που προβλέπεται μετάπτωση: 

Εγκατεστημένη ΕΦΑΡΜΟΓΗ, πλήρως υλοποιημένη 

(λειτουργικότητα) και ελεγμένη, φορτωμένη με 

πραγματικά & ελεγμένα ηλεκτρονικά δεδομένα 
παλαιού συστήματος, έτοιμη για έναρξη εκπαίδευσης 

χρηστών και έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας. 

 

12.  

Οριστικοποιημένο 

Πλάνο κατάρτισης / 

εκπαίδευσης στελεχών 

Φορέα 

Μεθοδολογία, λεπτομερές πρόγραμμα και αναλυτικό 

υλικό κατάρτισης / εκπαίδευσης των στελεχών Φορέα 

με βάση τον ρόλο κάθε στελέχους στο Έργο. Ενδεικτικά 

(όχι δεσμευτικά, αφού οι ρόλοι εξαρτώνται από τις 

επιμέρους ανάγκες του προσφερομένου «πακέτου» 

ανά υποσύστημα), αναφέρονται:  

• κατάρτιση / εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος 

• κατάρτιση / εκπαίδευση κρισίμων χρηστών (Key

users) 

• κατάρτιση / εκπαίδευση απλών χρηστών  

• κατάρτιση / εκπαίδευση Διευθυντικών στελεχών 

Φορέα 

 

13.  
Υπηρεσίες κατάρτισης / 
εκπαίδευσης στελεχών 

Φορέα 

Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης, 
διαφοροποιούμενες ως προς το περιεχόμενο και την 

έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε στελέχους στα 

πλαίσια της υλοποίησης και ακόλουθης επιχειρησιακής 

λειτουργίας του συστήματος 
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14.  

Σύστημα δοκιμασμένο 

σε συνθήκες πλήρους 

επιχειρησιακής 

λειτουργίας, έτοιμο 

προς Οριστική 

Παραλαβή από την ΕΠΕ 

• Τελικό σύστημα (περιβάλλον, λειτουργικότητα, 

δεδομένα) σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία 

από σύνολο προβλεπομένων χρηστών Φορέα, και 

υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών 

• Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας 

συστήματος σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου 

Υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: 

- Αναφορές κατάστασης λειτουργίας συστήματος 

- Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών 

υποστήριξης 

- Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και 

παραμετροποιήσεων σε λογισμικό και 

εξοπλισμό 

- Τεκμηρίωση σφαλμάτων 

- Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων της 

τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης 

- Έκθεση αξιολόγησης της ΦΑΣΗΣ Παραγωγικής 
Λειτουργίας 

 

• Τεκμηριωμένη έκθεση για: 

- Οριστική παραλαβή Έργου από την ΕΠΕ 

- Μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της 

αποτελεσματικής αξιοποίησης του συστήματος 

για την πραγμάτωση των εκπεφρασμένων 

στόχων του Φορέα 

 

 

 

 

A.4 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών  

A.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (τουλάχιστον 10 ανθρωπομήνες) 

Η συγκεκριμένη δράση λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το βασικό έργο της υλοποίησης των 

Εφαρμογών και των Πληροφοριακών Υποδομών των συστημάτων. Το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών 

εκπαίδευσης προς τεχνικούς, διαχειριστές και ορισμένους χρήστες της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχέση με τα 

Υποσυστήματα Υποστήριξης των παρεχομένων υπηρεσιών για τον Πολίτη. 

Στόχο των υπηρεσιών εκπαίδευσης αποτελεί: 
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• Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα τεχνικών και διαχειριστών της 
Γ.Γ.Π.Σ. και των κεντρικών υπηρεσιών του Υπ.Ο., οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την 

διαχείριση, υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος. 

• Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων σε ένα αντιπροσωπευτικό αριθμό χρηστών του νέου 
πληροφοριακού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ρόλους και όλες τις κατηγορίες 

υπαλλήλων, ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν εκπαιδευτές και να υποστηριχθεί η διαδικασία της 

πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία. 

Το σύνολο του τεκμηριωτικού υλικού θα είναι στην Ελληνική Γλώσσα  και σε έντυπη - ηλεκτρονική 

μορφή.Η τεκμηρίωση του Συστήματος πρέπει να είναι: 

� φιλική και αφομοιώσιμη από τους χρήστες που απευθύνεται, 

� επαρκής σε ποσότητα, ανάλογα με την Ομάδα των χρηστών στην οποία απευθύνεται. 

� Τα περιεχόμενα κάθε παραδοτέου θα δοθούν με την προσφορά του Αναδόχου. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Φορέα αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού ανά ενότητα 

λογισμικού είναι οι παρακάτω: 

Εκπαιδευόμενοι Ώρες κατάρτισης 

Διαχειριστές συστήματος (10 εκπαιδευόμενοι) >=  60 

Τεχνικοί Ανάπτυξης (10 εκπαιδευόμενοι) >=  60 

Υπεύθυνοι Περιεχομένου (20 εκπαιδευόμενοι) >=  30 

 

 

 

A.4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας  

Η δράση αυτή αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών διαφόρων φύσεων από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Έργου από την παράδοση του συστήματος για πιλοτική λειτουργία. Αφορά:  

• Υποστήριξη των ελέγχων του συστήματος από ομάδα ειδικών πριν την τοποθέτησή του σε πιλοτική 
λειτουργία.  

• Υποστήριξη περιόδου πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος, όπου καταρτισμένοι χρήστες 

εκμεταλλεύονται το σύστημα.  

• Υποστήριξη και συντήρηση για το λογισμικό που έχει δοθεί σαν αποτέλεσμα των υπολοίπων δράσεων.  

• Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης για κάλυψη αναγκών οι οποίες αναμένεται να προκύψουν κατά τη 
φάση λειτουργίας του συστήματος, πλην όμως δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν με απόλυτη 

σαφήνεια εκ των προτέρων.  

• Παροχή προβλεπόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.  
 

Η συνολική διάρκεια της δράσης εκτιμάται σε δύο (2) μήνες εντός της περιόδου υλοποίησης και 

συνεχίζεται κατά όλη την περίοδο που αναφέρεται σαν περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ξεκινά 

αμέσως με την παράδοση του λογισμικού του συστήματος. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας περιλαμβάνονται: 

 

• Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής. 

• Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες / τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ.) 
με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των 
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υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά υπό συνθήκες 

πλήρους παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως 

εκπαιδευμένη περιορισμένη κοινότητα χρηστών με ενεργή συμμετοχή στο Έργο. 

• Σύγκριση αποτελεσμάτων «νέου» με το «παλαιό» όπου υπάρχει παράλληλη λειτουργία. 

• Η υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών. 

• Οι βελτιώσεις των εφαρμογών. 

• Η επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών. 

• Η συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 

• Η διόρθωση / διαχείριση λαθών. 

• Η υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, εφαρμογών, κλπ. 

• Η επικαιροποίηση (update) της τεκμηρίωσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Πιλοτικής Λειτουργίας θα πρέπει να έχουμε πλήρως ελεγμένη 

εφαρμογή σε συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν τις πραγματικές (εκμετάλλευση πλήρους 

λειτουργικότητας από κρίσιμη κοινότητα χρηστών, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα), έτοιμη να 

μπει σε παραγωγική λειτουργία υπό συνθήκες συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, που 

περιγράφονται στην §A.4.4.2, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας. Οι 
υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου παροχής Υπηρεσιών 

Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα κατατεθεί στην Προσφορά του Αναδόχου. 

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος, η 

άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ 

προβλημάτων του Συστήματος τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας. 

 

A.4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, αρχίζει η Περίοδος Παραγωγικής 

Λειτουργίας (Περίοδος και Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας»). Στην περίοδο Παραγωγικής 
Λειτουργίας το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει για δύο (2) μήνες σταδιακά σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας στο σύνολο των προβλεπομένων εγκαταστάσεων των Κ.Υ. του Υπ.Ο. 

Στην περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος καλείται να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Πλήρη υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας συστήματος, με υπηρεσίες, υποχρεώσεις και με ρήτρες 
διαθεσιμότητας Πλαίσιο Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας συστήματος. 

• Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες των Κ.Υ. του Υπ.Ο. 

• Παροχή εκπαίδευσης on-the-job στους χρήστες των Κ.Υ. του Υπ.Ο. και υποστήριξη στη μετάβαση στο 

νέο σύστημα αλλά και κατά την εισαγωγή δεδομένων σε αυτό.  

• Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Κεντρικής Υποδομής. 

• Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη. 

• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ΦΑΣΗΣ. 
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A.4.4 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική Παραλαβή του Έργου) και Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας. Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου 

παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα κατατεθεί στην Πρόταση του Αναδόχου. 
Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος, η 

άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών / 

προβλημάτων του Συστήματος τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας. 

 

 

A.4.4.1 Πλαίσιο Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας συστήματος 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το Πλαίσιο Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας των συστημάτων/ 

εφαρμογών του Έργου κατά την περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας (μέχρι την οριστική παραλαβή του 

Έργου) και κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 

 

A.4.4.1.1 Ορισμοί 

Κανονικές Ώρες Κάλυψης (Κ.Ω.Κ.): ορίζεται το διάστημα μεταξύ 07:00 και 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες. 

Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (Ε.Ω.Κ.): ορίζεται το διάστημα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιμες μέρες, συν τις 
αργίες. 

Εργάσιμες Ημέρες (Ε.Μ.): οι εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση. 

Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης (Τ.Ο.Υ.): είναι η ομάδα του Αναδόχου, που θα αναλάβει τη λειτουργία, 

συντήρηση και επίλυση προβλημάτων του έργου, όταν τεθεί σε λειτουργία. 

 

A.4.4.1.2 Κλάσεις Διαθεσιμότητας  

Στην παρούσα ενότητα ορίζονται οι κλάσεις διαθεσιμότητας που πρέπει να υποστηρίζονται για τα 

συστήματα και τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τη Γ.Γ.Π.Σ.  

Κλάση 
Διαθεσιμότητας 

Απαιτήσεις 
διαθεσιμότητας 
σε μηνιαία βάση 

Κλάση Α 99,9% 

Κλάση Β 99,9% 
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A.4.4.1.3 Υπολογισμός Μη Διαθεσιμότητας για την κλάση Α 

Στην κλάση Α εντάσσεται ο εξοπλισμός, οι υποδομές και οι εφαρμογές που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 

24 ώρες την ημέρα όλες τις μέρες του έτους. 

Το ποσοστό ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εξοπλισμού και των εφαρμογών που εντάσσονται στην κατηγορία 

Α υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και ορίζεται από το λόγο 

αναφοράς διάστηµα Συνολικό

σηςαποκατάστα Χρόνος∑
, 

όπου: 

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

έως την επαναφορά του Συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο Συνολικός χρόνος αποκατάστασης σε 

επίπεδο μήνα είναι το άθροισμα των επιμέρους χρόνων αποκατάστασης του συνόλου των βλαβών, 

για το μήνα αυτό. 

• Συνολικό διάστημα αναφοράς ορίζεται το σύνολο των ωρών σε μηνιαία βάση (24 x 30). 

1. Για την εξασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης, ορίζεται το μέγιστο επιτρεπτό 
ποσοστό Μη Διαθεσιμότητας του εξοπλισμού/εφαρμογών της κλάσης Α ως 0,1%.  

2. Το μέγιστο αποδεκτό ποσοστό ΜΗ διαθεσιμότητας για κάθε συνθετικό στοιχείο (υλικό ή 

λογισμικό) του εξοπλισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% σε μηνιαία βάση. Οι ώρες εκτός 

λειτουργίας ενός συνθετικού στοιχείου λογίζονται και ως ώρες εκτός λειτουργίας όλων των 

στοιχείων που εξαρτώνται λειτουργικά από το συγκεκριμένο στοιχείο. 

Υπέρβαση του ορίου μη διαθεσιμότητας, διαπιστώνεται είτε λόγω της περίπτωσης (1) είτε λόγω της (2). 

 

A.4.4.1.4 Υπολογισμός Μη Διαθεσιμότητας για την κλάση Β 

Στην κλάση Β εντάσσεται ο εξοπλισμός, οι υποδομές και οι εφαρμογές που πρέπει να είναι διαθέσιμες 24 

ώρες την ημέρα όλες τις εργάσιμες ημέρες του έτους. 

Το ποσοστό ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εξοπλισμού και των εφαρμογών που εντάσσονται στην κατηγορία 
Β υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και ορίζεται από το λόγο 

αναφοράς διάστηµα Συνολικό

σηςαποκατάστα Χρόνος∑
, 

όπου: 

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

έως την επαναφορά του Συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο Συνολικός χρόνος αποκατάστασης σε 

επίπεδο μήνα είναι το άθροισμα των επιμέρους χρόνων αποκατάστασης του συνόλου των βλαβών, 
για το μήνα αυτό. 

• Συνολικό διάστημα αναφοράς ορίζεται το σύνολο των ωρών τις εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση 

(24 x ΕΜ). 

1. Για την εξασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης, καθορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπτό 

ποσοστό Μη Διαθεσιμότητας του εξοπλισμού/ εφαρμογών της κλάσης B είναι 0,1%.  

2. Το μέγιστο αποδεκτό ποσοστό ΜΗ διαθεσιμότητας για κάθε συνθετικό στοιχείο (υλικό ή λογισμικό) 

του εξοπλισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% σε μηνιαία βάση. Οι ώρες εκτός λειτουργίας ενός 
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συνθετικού στοιχείου λογίζονται και ως ώρες εκτός λειτουργίας όλων των στοιχείων που εξαρτώνται 

λειτουργικά από το συγκεκριμένο στοιχείο. 

Υπέρβαση του ορίου μη διαθεσιμότητας, διαπιστώνεται είτε λόγω της περίπτωσης (1) είτε λόγω της (2). 

 

 

A.4.4.1.5 Ρήτρες Μη Διαθεσιμότητας  

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

Διαθεσιμότητας και για κάθε μονάδα/στοιχείο θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο 

εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

• 0,15‰ επί του συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ) του Αναδόχου, για τον εξοπλισμό /λογισμικό 
/εφαρμογές στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Θεωρείται ότι η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας 

επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό 

συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν και θα συνυπολογίζεται στον 

προσδιορισμό της ρήτρας.  

Αν η διαθεσιμότητα μίας μονάδας είναι για δύο (2) συνεχείς μήνες ίση ή μικρότερη του 90%, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα σ’ ένα μήνα, με δικό του κόστος, τον εξοπλισμό που προκαλεί βλάβη 

με ισοδύναμο και σύγχρονο εξοπλισμό, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, με τη 

σύμφωνη γνώμη της. 

  

 

A.4.4.1.6 Κλάσεις Διαθεσιμότητας για τις Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του 
παρόντος έργου 

Με βάση τις παραπάνω ορισμένες κλάσεις, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον 

Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου κατατάσσονται ως εξής: 

Σύστημα 
Κλάση 
Διαθεσιμότητας 

Εφαρμογές και Δικτυακές Υπηρεσίες εσωτερικών χρηστών (βλ. §Α.4.2.3) Β 

Εφαρμογές και Δικτυακές Υπηρεσίες εξωτερικών χρηστών (βλ. §Α.4.2.3) Α 

Διαχείριση Περιεχομένου και Ροών Εργασιών Β 

 

A.4.4.2 Πλαίσιο Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας (έως την οριστική παραλαβή του έργου) και Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας. Οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου 
παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα κατατεθεί στην Προσφορά του Αναδόχου. 

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος, η 

άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ 

προβλημάτων του Συστήματος τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας. 
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A.4.4.2.1 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 

Το πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού 

2. Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών (bug fixing) 

3. Ενημέρωση για τις νέες εκδόσεις 

� Λογισμικού συστήματος κι εφαρμογών που θα έχουν αναπτυχθεί 

4. Ενημέρωση για την απαιτούμενη αναβάθμιση του εξοπλισμού προκειμένου να υποστηριχθούν οι 

παραπάνω νέες εκδόσεις 

5. Προμήθεια, εγκατάσταση και ολοκλήρωση των νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος (system 

software) και των έτοιμων πακέτων λογισμικού 

6. Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη εγκατάστασης και ολοκλήρωση των νέων εκδόσεων του 

λογισμικού Εφαρμογών που θα έχει αναπτυχθεί (releases & new versions) 

7. Παράδοση ενημερωμένης τεκμηρίωσης με τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος 

8. Εντοπισμός και καταγραφή αιτιών βλαβών ή/και δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους 

9. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την εξασφάλιση της 

συμβατότητας των προϊόντων που θα αλλάξει, τόσο μεταξύ τους όσο και με το υπάρχον περιβάλλον.  

Όλος ο Εξοπλισμός πληροφορικής ή μέρος αυτού, δύναται να χρησιμοποιείται από τις Υπηρεσίες του Υπ. 

Οικονομικών κατά την κρίση τους οποτεδήποτε και οποιαδήποτε χρονική περίοδο, απεριόριστα μέσα στο 
εικοσιτετράωρο, εξαιρουμένου του χρόνου της διενεργούμενης προληπτικής συντήρησης. 

 

A.4.4.2.2 Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας (Planned Outages) 

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις παρακάτω 

συνθήκες: 

I. Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 
ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα.  

II. Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά 

συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.  

III. Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά μεταξύ των 

δύο μερών.  

IV. Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή δεν θα 
υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων.  

Σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την 

προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η επιπλέον 

χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη. 

 

A.4.4.2.3 Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών 

Οι υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού περιλαμβάνουν: διορθώσεις, μικρές βελτιώσεις και βελτιώσεις στον 

κώδικα των εφαρμογών του, που κρίνονται απαραίτητες από την Υπηρεσία.  
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Οι υπηρεσίες Συντήρησης Λογισμικού διακρίνονται σε: 

 

• Διορθώσεις (Corrections) – Αφορούν τη διορθωτική συντήρηση σφαλμάτων των εφαρμογών που 

εντοπίζονται κατά την παραγωγική λειτουργία του, καθώς και την προληπτική συντήρηση που αφορά 

τον εντοπισμό και τη διόρθωση αφανών σφαλμάτων (που δεν έχουν εκδηλωθεί) των εφαρμογών. 
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνονται: 

o αστοχία του Λογισμικού Εφαρμογών στην παραγωγή ορθών αποτελεσμάτων, ή  

o αδυναμία εκτέλεσης λειτουργιών του Λογισμικού Εφαρμογών. 

• Μικρές Βελτιώσεις (Μinor Enhancements) – μεταβολή ή/και ανάπτυξη Τμήματος των εφαρμογών που 

αφορά αλλαγές μικρής κλίμακας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη τμημάτων διεπαφών λογισμικού που 

αφορούν μικρές αλλαγές στις εφαρμογές. Μικρές αλλαγές στον κώδικα, στη δομή της Βάσης 

Δεδομένων καθώς και στην τεκμηρίωση. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνονται: 

o Διορθωτικές ενέργειες σε αστοχίες ή αδυναμίες του Λογισμικού Εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων αμέλειας και κακής ή και λανθασμένης χρήσης 

του Λογισμικού Εφαρμογών. 

o Ενέργειες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Λογισμικού Εφαρμογών μετά από 

ελεγχόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης μικρής κλίμακας τμημάτων του Εξοπλισμού 

Πληροφορικής που έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων ολοκλήρωσης 

(integration) ή σφαλμάτων. 

o Μικρής κλίμακας βελτιώσεις του Περιβάλλοντος Χρήσης (User Interface) του Λογισμικού 

Εφαρμογών, η οποία αναφέρεται σε υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθεσίμων 

λειτουργιών του Λογισμικού Εφαρμογών, καθώς και νέων λειτουργιών παρουσίασης των 

διαθεσίμων δεδομένων (πχ. νέες εκτυπώσεις).  

o Υποστήριξη του μηχανισμού ενημέρωσης του περιεχομένου του portal. 

 

Οι Διορθώσεις και οι μικρές βελτιώσεις του κώδικα, θα αφορούν ενέργειες με ανθρωποπροσπάθεια 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ανθρωποημερών ανά βελτίωση, μετά από συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου 

και της ΕΠΕ και σύμφωνα και με το ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group). 

• Βελτιώσεις (Enhancements) - Αφορούν την μεταβολή της λειτουργικότητας των εφαρμογών ή και 

σημαντικές αλλαγές στη δομή των δεδομένων των εφαρμογών. Οι βελτιώσεις θα επιφέρουν αλλαγές) 

και περιλαμβάνουν ανασχεδιασμό και ανάπτυξη τμήματος των εφαρμογών/ υποσυστημάτων του, 

σχεδιασμό και ανάπτυξη διεπαφών λογισμικού, καθώς και γενικευμένες αλλαγές στον κώδικα, στη 
δομή της Βάσης Δεδομένων και στην τεκμηρίωση, ώστε το λογισμικό των εφαρμογών να 

προσαρμόζεται σε νέες λειτουργικές απαιτήσεις. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνονται: 

o Σημαντικές Βελτιώσεις του Περιβάλλοντος Χρήσης (User Interface) του Λογισμικού 

Εφαρμογών, η οποία αναφέρεται σε υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθεσίμων 

λειτουργιών του Λογισμικού Εφαρμογών, καθώς και νέων λειτουργιών παρουσίασης των 

διαθεσίμων δεδομένων (πχ. νέες εκτυπώσεις).  

 

A.4.4.2.4 Ενημερωτικά εγχειρίδια και τεκμηρίωση 

Ο Ανάδοχος εφοδιάζει το Υπουργείο με όλα τα εγχειρίδια και όποια τεκμηρίωση απαιτείται για να 

εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία των εφαρμογών. Τα στοιχεία αυτά θα 

περιλαμβάνουν, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο, την τεκμηρίωση που καθορίζεται στη Σύμβαση. 
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος καθορίζει στην Προσφορά του τον αριθμό εγχειριδίων, τον τύπο και την έκταση 

της τεκμηρίωσης. 

Τα εγχειρίδια και η τεκμηρίωση χορηγούνται συνταγμένα στη γλώσσα της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός αν 

έχει γίνει διαφορετική συμφωνία. 

Ο Ανάδοχος παραδίδει όλη την προβλεπόμενη της Διακήρυξης τεκμηρίωση και ό,τι επί πλέον αναφέρει 

στην Προσφορά του. 

 

A.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

A.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος: 

• Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το Έργο, 

• Λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη συνεργασία του με το προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ. και των Κ.Υ. 

του Υπ.Ο. 

• Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από 
την υλοποίηση παρόμοιων έργων και 

• Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει, 

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα 

ακολουθήσει για την υλοποίηση του Έργου. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σημαντικό Έργο, υπογραμμίζεται ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης διότι αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό 

κατανόησης του Έργου και των ιδιαιτεροτήτων του. 

Η μέγιστη διάρκεια του Έργου είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης για τις 

πέντε (5) Φάσεις του έργου. Ενώ για την έκτη (6) Φάση μπορεί θα ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια 

ολοκλήρωσης του έργου μέχρι και  10 μήνες μετά την έναρξη του έργου, απολογιστικά. 

 Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής: 

 

Α/Α Φάσης Τίτλος Φάσης Μήνες Διάρκειας της Φάσης 

1 Μελέτη Εφαρμογής 2 μήνες 

2 

Ανάπτυξη Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού 
(Επικαιροποίηση, Τροποποίηση, Συμβατότητα, Ενιαία 

Εικαστική προσέγγιση) 
4 μήνες 

3 Εγκατάσταση Λογισμικού Πιλοτική Λειτουργία 2 μήνες 

4 Εκπαίδευση                     2 μήνες 

5 
Παραγωγική Λειτουργία Αποτίμηση Αποτελεσμάτων 

Έργου 
2 μήνες 
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6 
Νέες Εφαρμογές –Τροποποιήσεις τουλάχιστον (30)  

ανθρωπομήνες 
Μέχρι 10 μήνες από την έναρξη 

του έργου, απολογιστικά. 

 
 

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί, ενώ ο συνολικός χρόνος 

υλοποίησης του Έργου είναι υποχρεωτικός για τον Ανάδοχο.  

Στην Προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, 

συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης Έργου που θα ακολουθηθεί. Η ΓΓΠΣ στην 

παράγραφο Α3.10.7  Πίνακες εκτέλεσης του έργου, προτείνει έναν Προτεινόμενο Πίνακα Εκτέλεσης των 

Φάσεων του Έργου, με σκοπό την ταχύτερη εκτέλεση του. 

Σημειωτέον ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, το Υπουργείο δικαιούται να κάνει εσωτερικές 

αλλαγές σε κάθε Φάση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος χωρίς επιπλέον κόστος, εφόσον οι αλλαγές 

αυτές δεν καθιστούν ανέφικτη τη συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης 
του Έργου από τον Ανάδοχο. 

 

 

A.5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Κατόπιν εισήγησης της Γ.Γ.Π.Σ., για την διοίκηση και την παρακολούθηση του Έργου θα συσταθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή Ομάδα Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) και για την παραλαβή του Έργου θα συσταθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ), η οποία θα έχει και τη γενική εποπτεία της 

πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η ΟΔΕ παρακολουθεί την πορεία 

των εργασιών σε όλο το διάστημα του Έργου και συντονίζει ενέργειες Υπουργείου και Αναδόχου. Η ΕΠΕ 

είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής 

που περιγράφεται στη συνέχεια. Η ΕΠΕ μπορεί επίσης, πέραν των παραλαβών, να διενεργεί 

απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε Φάσης. 

 

A.5.2.1 Σχήμα Διοίκησης Έργου 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το 

σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για 

τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο.  

Τυχόν αλλαγή στο προσωπικού της Ομάδας Έργου του Αναδόχου τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου 

μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΕ. 

Την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου έχει ο Ανάδοχος, τη δε επίβλεψη και τον έλεγχο της εκτέλεσης 

της Σύμβασης και των παραδοτέων έχει το Υπουργείο.  

Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου, με κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και επαρκή στελέχωση, για 

την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στην διακήρυξη. 

Το Υπουργείο θα συστήσει αντίστοιχη ομάδα διοίκησης έργου, η οποία θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο το 

αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.  

Ο χρόνος εμπλοκής κάθε στελέχους ή μέλους στο έργο είναι δεσμευτικός για τον Ανάδοχο. Το σύνολο των 

ανθρωπομηνών για το έργο δε μπορεί να είναι λιγότερο από 90 ανθρωπομήνες, ενώ εάν θέλει ο Ανάδοχος 

μπορεί να προσφέρει χωρίς καθόλου κόστος όσους επιπλέον μήνες θέλει δωρεάν . 
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A.5.2.1.1 Υπεύθυνος Έργου Αναδόχου  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν 

τους ρόλους: 

I του Υπεύθυνου Έργου (project manager) 

II του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Έργου (project manager) να διατίθεται σε υπάλληλο ή στέλεχος, με 

επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη, σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου με το υπό 
προκήρυξη Έργου. 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τα δύο παραπάνω στελέχη αποτελούν: 

• Πανεπιστημιακός Τίτλος (Πτυχίο) στην Πληροφορική και (πανεπιστημιακός τίτλος πτυχίο ή 

μεταπτυχιακό) στη Διαχείριση Έργων. 

• Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε Διοίκηση Έργων. 

• Να έχουν συμμετοχή σε δύο (2) τουλάχιστον έργα υλοποίησης Portal εκ των οποίων το ένα (1) να 
αφορά Φορέα Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

• Να έχουν διατελέσει Υπεύθυνος ή αναπληρωτής αντίστοιχα τουλάχιστον μία (1) φορά σε 

αντίστοιχο έργο που να είναι σε παραγωγική λειτουργία. 

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:  

III να δοθούν βιογραφικά (βλ. 0) όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους για τα τελευταία πέντε 
(5) έτη 

IV να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο από τον ανάδοχο σχήμα Διοίκησης 

V να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν 

VI να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά 
Φάση του Έργου 

VII να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος αποκλειστικής 
απασχόλησης, εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου). 

 

A.5.2.1.2 Μέλη Ομάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου. 

Συγκεκριμένα, για όλα τα Μέλη της Ομάδας Έργου: 

- να δοθούν βιογραφικά σημειώματα (βλ. 0), όπου θα γίνει ειδική αναφορά με λεπτομερή στοιχεία, 

τίτλους σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα, για τις μέχρι σήμερα δραστηριότητές τους, 

- να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, 

- να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν, 

- να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά 
Φάση του Έργου, 

− να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (στέλεχος Αναδόχου, στέλεχος υπεργολάβου, 

εξωτερικός συνεργάτης). 
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Θα πρέπει επίσης να δίδονται σε Πίνακα οι ανθρωπομήνες συμμετοχής κάθε στελέχους ανά Φάση του 
Έργου. 

Η ομάδα έργου να στελεχώνεται από μέλη με τις κατάλληλες σπουδές - εξειδίκευση και ικανή 

επαγγελματική εμπειρία η οποία να τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή σε έργα ανάλογου μεγέθους και 

σχετικών τεχνολογιών. Η προτεινόμενη Ομάδα Έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στελέχη για την 

κάλυψη των ακόλουθων (τουλάχιστον): 

• Μηχανικοί Συστημάτων (Systems Engineers) εξειδικευμένοι στην παραμετροποίηση και 

διαχείριση του λογισμικού υποδομής. 

• Μηχανικοί Εφαρμογών εξειδικευμένοι στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Internet 

Development Engineers) για την υλοποίηση των εφαρμογών στελεχωμένοι από ένα υπεύθυνο 

της υποομάδας εφαρμογών. 

• Μηχανικοί Βάσεων Δεδομένων (Database Engineers), στελεχωμένοι από ένα υπεύθυνο της 
υποομάδας βάσεων δεδομένων, για την παραμετροποίηση και διαχείριση της βάσης 

δεδομένων, τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων.  

• Ειδικός Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security Expert) για την ανάλυση, ρύθμιση 

και πιστοποίηση εφαρμογών και πολιτικών ασφαλείας 

• Ειδικός Χρηστικότητας Ανθρωπίνων Διεπαφών (UI / Usability Expert). Τεχνική κατάρτιση και 

εμπειρία στο σχεδιασμό ανθρώπινων διεπαφών, (human computer interaction) τη 

χρηστικότητα διαδικτυακών εφαρμογών (web usability) και τη διεξαγωγή δοκιμασιών χρηστών 

(user testing) 

• Eιδικός Αρχιτέκτων Πληροφοριών (Information Architect). Τεχνική κατάρτιση και εμπειρία 

στην ανάλυση συνόλων πληροφοριών, το σχεδιασμό και την οργάνωση ταξινομημένων 

συστημάτων πληροφόρησης. 

Για την πλήρη τεκμηρίωση της εμπειρίας στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, απαιτείται η ρητή 

αναφορά σε αντίστοιχα έργα που έχουν συμμετάσχει, συνοπτική περιγραφή συναφών έργων, ο χρόνος 

απασχόλησης, η θέση και οι βασικές αρμοδιότητες που κατείχαν. 

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να καλύπτουν αθροιστικά όλες τις ανώτερες 

περιοχές όπως αυτές επιμέρους αναλύονται στο κεφάλαιο Β.2.7.2 παράγραφος 3. 

 

A.5.2.2 Τόπος υλοποίησης – παράδοσης του Έργου 

Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει το έργο στους χώρους του ή και σε χώρους της ΓΓΠΣ που θα υποδειχθούν. Κάθε 

συνάντηση με στελέχη του Υπ.Ο. θα λαμβάνει χώρα σε χώρους του Υπουργείου. Ο Ανάδοχος θα 

εγκαταστήσει και θα παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του λογισμικού των εφαρμογών στους 

χώρους της Γ.Γ.Π.Σ. 

 

A.5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σχέδιο της προτεινόμενης Μεθοδολογίας διοίκησης και 

διασφάλισης ποιότητας Έργου που θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν την κατανόηση 

του Έργου και του προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας και ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν: 
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� Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου. 

� Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή 

συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

� Προτεινόμενη μεθοδολογία για την υλοποίηση του Έργου, τις διαδικασίες που υιοθετούνται και τα 

εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

� Πίνακα με τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα ανά φάση του Έργου. Στην περίπτωση ένωσης ο 
πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει μία επιπλέον στήλη, όπου θα αναγράφεται το μέλος/ μέλη που 

θα αναλάβει την υλοποίηση των συγκεκριμένων παραδοτέων ή πακέτων εργασίας. 

� Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των φάσεων του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται τα 

χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων. 

 

A.5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

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

του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών. 

Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου Υποστήριξης 

(HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς την ΓΓΠΣ, σε ώρες λειτουργίας της ΓΓΠΣ.  
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών που αναφέρονται 

από το προσωπικό της Υπηρεσίας. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδιαίο κλειδί 

αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: 

• Υπηρεσία, είδος, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας. 

Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους: 

• Τηλέφωνο,     Email,   Fax 

• ειδική web εφαρμογή, από την οποία θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστο, ο χρόνος 

έναρξης και λήξης του προβλήματος, η περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, 

καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.  

2. Ο εξοπλισμός και η Web εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου 

Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου. Η ΓΓΠΣ θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην πύλη 

αυτή με ενιαίο τρόπο μέσω συγκεκριμένου λογαριασμού (username / password). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει το Γραφείο Υποστήριξης που θα αποτελεί το βασικό σημείο 
επικοινωνίας με το προσωπικό της.  

3. Κατά τις περιόδους αδείας του προσωπικού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία παροχής 

υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Η διαδικασία, θα πρέπει να ορίζει τρόπο πρόσβασης στο 

προσωπικό της του (π.χ. μέσω κινητού τηλεφώνου).  

4. Στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος υποβάλλει στην ΓΓΠΣ Έκθεση για το βαθμό ικανοποίησης των όρων 

της σύμβασης. Η Έκθεση θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο προς την ΓΓΠΣ, μέσα στο πρώτο 

δεκαήμερο κάθε μήνα, και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα:  

• Αριθμός αναγγελιών προβλήματος (βλάβη) και είδος προβλήματος.  

• Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά κλήση και 
συνολική κατανομή. 

• Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήματος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 96 από 227 

εξυπηρετήθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στη 

παρούσα. 

• Αναλυτικά στοιχεία και για την επιβολή ποινών (ρήτρες μη συμμόρφωσης), όπως 
αίτιο, χρόνος, αντίτιμο ρήτρας κοκ., αλλά και συνολικό αντίτιμο επιβολής ποινών.  

Στο τέλος του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην ΓΓΠΣ τελική Έκθεση, η οποία 

περιλαμβάνει σύνοψη των ανωτέρω στοιχείων για όλη τη συμβατική περίοδο. Το σύνολο των 

περιοδικών Εκθέσεων καθώς και η τελική ετήσια Έκθεση ανήκουν στην κυριότητα του φορέα 

Λειτουργίας.  

Σε κάθε περίπτωση τα στατιστικά στοιχεία είναι πάντα διαθέσιμα on-line. Ο Χρόνος απόκρισης σε 
κλήση του HelpDesk δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα πρώτα λεπτά (10’). 

 

 

A.5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας 

συστημάτων και Έργου 

Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο 
διενέργειας του διαγωνισμού (§B.1.4) από την ΕΠΕ.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΠΕ σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης του 

εκάστοτε παραδοτέου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, πέντε (5) ημέρες πριν την σχετική 

καταληκτική ημερομηνία του παραδοτέου αυτού. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου και της Σύμβασης, η ΟΔΕ εισηγείται προς τον Γενικό 

Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, για όσες εσωτερικές αλλαγές κρίνει απαραίτητες κάθε φορά, 

την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των παραδοτέων, εφόσον δεν επηρεάζεται η 
παράδοση των φάσεων του Έργου μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση, ενημερώνοντας, 

μετά την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων ή/και την έκδοση της σχετικής 

απόφασης αν απαιτείται, εγγράφως τον Ανάδοχο δέκα (10) ημέρες πριν την πρώτη αλλαγή, ο δε Ανάδοχος 

οφείλει να υλοποιεί κάθε φορά το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

Για την παραλαβή του έργου, η ΕΠΕ αξιολογεί την αρτιότητα και πληρότητα των παραδοτέων, μέσω: 

• Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και 

τεκμηριωτικού υλικού. 

• Διενέργειας επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

• Διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων, έτσι όπως θα διαμορφωθούν στο Πλάνο Ελέγχου Δοκιμών. 

• Επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας του συστήματος ζητώντας τη συμβολή ή και γνωμοδότηση 

καταρτισμένου προσωπικού του Υπουργείου. 

Η διαδικασία προσωρινής παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών θα πραγματοποιείται για 

κάθε φάση του Έργου όπως περιγράφεται στο χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΕ 

διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου. Εκτιμώντας το 

εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων 

διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής, προκειμένου ο Ανάδοχος να 
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συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός 

δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που 

απαιτούνται από την αρχική παράδοση μέχρι την παραγωγή του τελικού ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ από την ΕΠΕ 

παραδοτέου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο 

χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. 
Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη:  

1. το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει νομίμως το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει 

παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να 

χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο 
απόρριψης του μη ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ παραδοτέου κι εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις από το 

άρθρο 27 του Π.Δ. 118/07, ή 

2. εάν διαπιστωθεί από την ΕΠΕ ότι στο παραδοτέο υπάρχουν παρεκκλίσεις που κρίνονται όμως από 

την ΕΠΕ επουσιώδεις, μπορεί να γίνει παραλαβή αυτού με έκπτωση επί της αμοιβής του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές παρατηρήσεις της ΕΠΕ αναγράφονται στο 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής καθώς και η πρότασή της για την έκπτωση. Το πρωτόκολλο 
αυτό πρέπει να εγκριθεί με έκδοση σχετικής απόφασης από το Υπουργείο, σύμφωνα με το 

άρθρο 27 του Π.Δ. 118/07. 

3. Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την ΕΠΕ. 

Αν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την 

επομένη της ημερομηνίας παράδοσης του παραδοτέου, χωρίς η ΕΠΕ να κοινοποιήσεις τις 

παρατηρήσεις της στον ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, το παραδοτέο 

θεωρείται, ότι έχει παραληφθεί αυτοδίκαια, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 118/07. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα γίνουν έξι  παραλαβές: 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 1 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 2  

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 3 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 4 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 5 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 6 

 

Η οριστική παραλαβή του Έργου γίνεται στο τέλος του Έργου με την ολοκλήρωση της Φάσης 6, με την 

προϋπόθεση της προσωρινής παραλαβής των φάσεων του Έργου. 
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ΜΕΡΟΣ B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

B.1  Γενικές Πληροφορίες 

Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. 

 

B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται 

στο Α΄ Μέρος της παρούσας Διακήρυξης.  

 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 

υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικών με κωδικό ΟΠΣ: 300393. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

 

B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική 

συμμετοχή). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις 

πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό 

Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 0518 2011ΣΕ05180000. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα ένα χιλιάδων διακοσίων 

Ευρώ, € 541.200,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : € 440.000 - ΦΠΑ (23 %): € 101.200). 

 

B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, 
Διεύθυνση 5η Οικονομικού. 

- Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 101 10 

- Τηλέφωνο: 00 30 210 5237902, 00 30 210 5238875   

- Fax: 00 30 210 5236769    



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 99 από 227 

  

 

- E-mail:  d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr  

- Πληροφορίες ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), τηλ. 00 30 213 1333130. 

 

B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Απόφασης 

Διενέργειάς του. 

 

B.1.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις __ /__ /____. 

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις __ 

/__ /____. 

3. Στον ελληνικό τύπο (εφημερίδα 1, εφημερίδα 2, …) στις __ /__ /____ όπου και δημοσιεύθηκε 

στις __ /__ /____. 

4. Στα Επιμελητήρια. 

5. Στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). 

6. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.gsis.gr στις __ /__ /____. 

7. Αναρτήθηκε στην Υπηρεσία. 

 

B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις έγγραφες Προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις __ /__ /____ και ώρα 13.00 στη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), Θεσ/νίκης & Χανδρή 1, 18346  Μοσχάτο. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Επίσης, οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και στην 5η Δ/νση Οικονομικού, Πειραιώς & 

Κολωνού 2, 1ος όροφος, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Υποψηφίου 

Αναδόχου. 
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Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία 

είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στη 5η Δ/νση Οικονομικού έγκαιρα. 

Οι Προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους Υποψηφίους, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 

B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την 5η Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Β΄ – 1ος όροφος -

γραφείο 107 (Πειραιώς & Κολωνού 2), και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με 

ταχυμεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 5η Δ/νση 

Οικονομικού δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε η 5η Δ/νση Οικονομικού να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης 

που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον 

συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 

έγγραφα στην 5η Δ/νση Οικονομικού και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά 

της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του 

Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.gsis.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την 

παραλαβή της να αποστείλουν e-mail στην διεύθυνση  kyyp1_portal@gsis.gr με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, άτομο επικοινωνίας) έτσι ώστε η 5η Δ/νση Οικονομικού να έχει στη διάθεσή της 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή, για την περίπτωση που 

θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για 

τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω e-mail την ευθύνη φέρει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος. 

Οι δύο παραπάνω τρόποι λήψης της Διακήρυξης θεωρούνται ισοδύναμοι. Η Γ.Γ.Π.Σ οφείλει να 

εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της 

σελίδες και την ταύτιση των κειμένων της Διακήρυξης μεταξύ της έντυπης και της ηλεκτρονικής 

μορφής.  
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B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης 

μέχρι και δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η 5η 

Δ/νση Οικονομικού θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που 

θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, 

το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των 

Προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην 5η Δ/νση Οικονομικού, Β΄ 

Τμήμα Προμηθειών. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr, χωρίς όμως η 

δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να 

υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται παραπάνω. Η 5η Δ/νση Οικονομικού δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν 

υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και 

οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά 

με τα  έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 

συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (http://www.gsis.gr). 

 

B.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή 

Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα, με 

δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση 

και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στους τομείς του 

παρόντος Έργου και που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή  

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. 

– ή  

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

ή 
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• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή 

την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

τα οποία: 

1. πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

και B.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, 

Οι ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον 

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 

Προσφορά. 

 

B.2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου B.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς δεν 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται 

στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 κατά 

περίπτωση. 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου (πρώην Υπ. 

Εμπορίου). 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 

• Όσα νομικά πρόσωπα είναι Εξωχώριες Εταιρείες ή μετέχουν σε αυτά εξωχώριες Εταιρείες. 

• Τα φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής, τα οποία έχουν την ιδιότητα του βουλευτή, καθώς και τα 

νομικά πρόσωπα της ημεδαπής στα οποία συμμετέχει βουλευτής, με τις ιδιότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 57 του Συντάγματος της Ελλάδας. 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 
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Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης. 

 

B.2.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά 

Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη 

σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις 

διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού μαζί με 

την Προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες 

κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο η διακριτή 

αρίθμηση του απαιτούμενου δικαιολογητικού. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Εγγύησης συμμετοχής σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του 

προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ και να περιέχει 

όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

1. στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 Κανονισμού 

Προμηθειών Δημοσίου 

2. στην B.2.8 Εγγύηση Συμμετοχής και 

- στο Παράρτημα C.1.1 Υπόδειγμα «ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ». 

ΝΑΙ   

2. 

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

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού, που συμμετέχουν 

και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και καλύπτουν τα 

κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 & 8 

του ΠΔ 118/07, σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του ΠΔ 

60/2007 κατά περίπτωση : 

ΝΑΙ   
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δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα από τα αναφερόμενα στην 

περίπτωση (1) του εδ α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/07 ήτοι: 

α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29-1-

1998 σελ. 1) 

β. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 

άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της από 

26/5/1997 ( EE C 195 της 25-6-1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998, σελ. 2),  

γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 

316 της 27-11-1995, σελ.48)  

δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10
ης

 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 Της 28-6-1991, σελ. 77 

Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28-12-2001, σελ. 76) η 

οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) 
και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305)  

ε. για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

στ. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

ζ. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του 

ιδιότητα. 

Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα. 

η.  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση 

και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

I. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 

πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης 
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με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα του παρόντος υποβάλλουν: 

• Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο 
είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., 

• Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

•  και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

II.  Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως 

άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον 

Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 

III. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση εταιρειών η ως 

άνω δήλωση του παρόντος αφορά κάθε μέλος 

σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

3. 

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

στοιχεία του διαγωνισμού, που συμμετέχουν και στην 

οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς τους οι προσφέροντες: 

• Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην 

περίπτωση (2) του εδ. α. της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε 

πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

ΝΑΙ   

 

• Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην 

περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι 

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
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• Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης 

ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση. 

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 

καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

   

 

• Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους 

τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

   

 

• Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και 

το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό 

ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν 

αφορά συνεταιρισμούς). 

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

δηλώνουν ότι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου της χώρας 

εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της 

χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

   

 

• Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος ή όταν 

δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

   

 

• Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με 

βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 34 και 39 του Π.Δ. 

118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

   

 

• Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη 

και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, 

κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου 

Προεδρικού Διατάγματος. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 

πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
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προσκομίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

4. 
Δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα κατασκευής 

του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 

παρ.1 Π.Δ. 118/07). 

ΝΑΙ   

5. 

Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 

παρ. γ. του Π,Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές 

συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.  

ΝΑΙ   

6. 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, 

όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 

και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. 

ΝΑΙ   

7. 

Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες καθώς και οι 

αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει κατά περίπτωση να 

καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του Π.Δ./τος 82/96 (ΦΕΚ /Α΄/11-04-1996) 

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 

Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 

30/Α΄/05), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 

του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/05) και υπό τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω 

διατάξεις. 

Συγκεκριμένα: 
 
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την 

Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, 

με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. 

β) Αναλυτική κατάσταση, θεωρημένη από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και 

τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 

της Εταιρείας, με ειδική αναφορά κατά κατηγορία, των 

τυχόν μετοχών που στερούνται των δικαιωμάτων  

παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των 

ΝΑΙ   
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περιουσιακών δικαιωμάτων, το πολύ τριάντα 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς. 

 

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ 
ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Η ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, κατά το δίκαιο 

του κράτους της έδρας της επιχείρησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον 

καταστατικό της, είναι ονομαστικές.  

β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων 

της επιχείρησης και τον αριθμό των μετοχών κάθε 

μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 

στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του 

κράτους της έδρας της, με ημερομηνία το αργότερο 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

των δικαιολογητικών. 

γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να 

προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών της επιχείρησης που έχει 

συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Γ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ 
ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Η' ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
α) Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, 

στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι δεν επιβάλλεται 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους 

κατά το δίκαιο της χώρας τους, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, νομίμως 

επικυρωμένη. 

β) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων 

της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) 

των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης. 

γ) Σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, σύμφωνα με την 

τελευταία γενική συνέλευση, σε περίπτωση που η 

επιχείρηση δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση 

μετόχων και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 

στην επιχείρηση. 
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δ) Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους 

οποίους δεν είναι γνωστοί στην επιχείρηση οι μέτοχοί 

της. 

 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. 
α) Πιστοποιητικό του οικείου χρηματιστηρίου με το 

οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι εισηγμένη 

στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί 

η εξαίρεσή της από την υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου. 

 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα αλλοδαπών εταιρειών 

πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο 

αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου 

και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική  γλώσσα. 

 

Ε. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

εταιρείας άλλης νομικής μορφής η εταιρεία 

υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης 

εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιό της, άλλως 

για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη 

εταιρεία ισχύουν  τα ανωτέρω. 

8. 

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα 

αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και 

προσήκοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 

του ΠΔ 118/2007 και της παρούσης τα δικαιολογητικά 

που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 

ΝΑΙ   

9. 
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 
ΝΑΙ   

10.

Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά: 

• Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 

κάθε μέλος της Ένωσης. 

• Το ανωτέρω, περίπτωση 1, παράγραφος B.2.8 

αναφερόμενο ποσό της Εγγυητικής Επιστολής 

μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το 

άθροισμα περισσοτέρων Εγγυητικών Επιστολών 

των Συμμετεχόντων στην Ένωση. Κάθε μία όμως 

από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων από τη 

συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 

• Από κάθε οικονομικό φορέα- μέλος που 

συμμετέχει στην Ένωση απαιτείται πρακτικό 

ΝΑΙ   
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απόφασης Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου 

που εγκρίνει την σύμπραξη με τα άλλα μέλη της 

Ένωσης, το ποσοστό της κάθε μίας στον 

προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της 

αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης, και 

παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα 

(Νόμιμος Εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για την 

υπογραφή όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και της προσφοράς εκ μέρος 

της Ένωσης και την εκπροσώπηση της Ένωσης 

στον Διαγωνισμό, την κατάθεση της προσφοράς 

και την παράσταση στην αποσφράγιση της 

προσφοράς σε όλα τα στάδια της, τον ορισμό 

Συντονιστή της Ένωσης, τον ορισμό Αντικλήτου 

της Ένωσης. 

 

Για όλες τις παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισμού η ημερομηνία της 

υπεύθυνης δήλωσης καθώς και η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής να 

ταυτίζονται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του 

Υποψήφιου Αναδόχου.  

Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα 

παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.  

Το δικαιολογητικό της παραγράφου (3) προσκομίζεται σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν 

παρίσταται αυτοπροσώπως. Το παραστατικό εκπροσώπησης (π.χ. πρακτικό Διοικητικού 

Συμβουλίου, συμβολαιογραφική πράξη, υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής) πρέπει να παρέχει στον εκπρόσωπο του Υποψηφίου το δικαίωμα να υποβάλει την 

προσφορά και να παρευρεθεί στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση 

Εταιρειών, η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό 

τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 

3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία 

συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία, όπως αυτή ορίζεται από την ΠΟΛ 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-

2005 (ΦΕΚ 1590/Β’/05), κατά τα αναφερόμενα στην περ. ά της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 

ιδίου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/05. Επίσης, η 
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Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 

με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση ή τροποποίηση. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιόν της 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω, 

δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

 

B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, ο Υποψήφιος του οποίου η 

προσφορά αναδείχθηκε ως η πλέον συμφέρουσα και στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν. Θα πρέπει να συμπεριλάβει 

στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά 

περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει 

τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο 

κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο 

περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

Σημειώνεται ότι οι ενώσεις Υποψηφίων θα πρέπει να καταθέσουν τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση ξεχωριστά.  

Πρόσθετα στο σφραγισμένο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

υποχρεούται να συμπεριλάβει, με ποινή αποκλεισμού, για την απόδειξη της πλήρωσης των 
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ελάχιστων προϋποθέσεων φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και χρηματοπιστωτικής, οικονομικής, 

καθώς και τεχνικής ικανότητας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο B.2.5. 

Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθεί ο «Φάκελος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης» θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της επιτροπής, που θα σταλεί με 

τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) ή τηλεγράφημα κ.λ.π., σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται 

στη διαδικασία αποσφράγισης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, η Επιτροπή διενέργειας προβαίνει στη σύνταξη του 

σχετικού πρακτικού το οποίο θα υποβάλει στην 5η Δ/νση Οικονομικού, για την έκδοση της 

τελικής απόφασης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι 

δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η Επιτροπή 

διενέργειας ενημερώνει σχετικά εγγράφως την 5η Δ/νση Οικονομικού και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα 

κατάταξης της τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης. 

 

B.2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο α. του Π.Δ. 118/07) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, 

 β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της από 26/5/1997 πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 

3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε 

από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το 

Ν.3424/05, 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, 

στ) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 ζ) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας.  

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, και επίσης ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, και 

επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

ΝΑΙ   

4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής 

Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 

κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφής ειδοποίησης, ο Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 

Διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας 
θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 

κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφής ειδοποίησης, ο Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 

αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση εγκατάστασής του Αναδόχου στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά με 
α/α 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
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Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

B.2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο β. του Π.Δ. 118/07) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα παρακάτω αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, 

 β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της από 26/5/1997 πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 

3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε 

από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το 

Ν.3424/05, 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, 

στ) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 ζ) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 

ή διαδικασία.  

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση καθώς και υπό διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

ΝΑΙ   

4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής 

Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή 

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή 

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του που αφορούν στις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, κατά την κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 

θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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B.2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ. του Π.Δ. 118/07) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα αδικήματα : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου. 

 β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της από 26/5/1997 πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 

3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε 

από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το 

Ν.3424/05. 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, 

στ) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

ζ) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά στους διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και 
Ε.Ε., καθώς και τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. 

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 117 από 227 

  

 

3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 

κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφής ειδοποίησης, ο Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).  

 Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 

κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφής ειδοποίησης, ο Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και 

επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/920, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης ή κοινής εκκαθάρισης του 

ανωτέρω νομοθετήματος (Παραπομπή Ν. 118 άρθρο 6).  

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του υποψηφίου Αναδόχου σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 
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B.2.4.4 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα (άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ. του Π.Δ. 

118/07) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου. 

 β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

από 26/5/1997 πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 

με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε 

από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενσωματώθηκε με 

το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05. 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, 

στ) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

ζ) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά στους διαχειριστές Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε., 
καθώς και τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. 

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους 

οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   
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3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του που αφορούν στις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, και 

επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία.  

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της 

χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης ή κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω 

νομοθετήματος ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (Παραπομπή Ν. 118 

άρθρο 6). 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του υποψηφίου Αναδόχου σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 

θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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B.2.4.5 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου. 

 β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της από 26/5/1997 πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 

3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε 

από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το 

Ν.3424/05. 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, 

στ) για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

ζ) για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 

στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους 

οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του που αφορούν στις εισφορές 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

4.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του που αφορούν στις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

NAI   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία.  

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της 

χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης ή κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) (Παραπομπή Ν. 118 άρθρο 6). 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του υποψηφίου Αναδόχου σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επιδόσεως της έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

B.2.4.6 Οι ενώσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση 

(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) για κάθε Υποψήφιο που μετέχει 

στην Ένωση ξεχωριστά. 

ΝΑΙ   

 

 

B.2.5 Δικαιολογητικά απόδειξης πλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων 

Πρόσθετα στο σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία κατακύρωσης», ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει, με ποινή αποκλεισμού, για την απόδειξη 

της πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και 

χρηματοπιστωτικής, οικονομικής, καθώς και τεχνικής ικανότητας τα παρακάτω: 

1 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, με την οποία : 

� δηλώνονται οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του Υποψηφίου 

� δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον Υποψήφιο η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με 

αμετάκλητη απόφαση αρμοδίου οργάνου. 

2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση 

που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται 

σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος Ανάδοχος), ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, Δήλωση του 

συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια, καθώς και του κύκλου 

εργασιών που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια προϊόν ή την εκτέλεση έργων παρόμοιων με το Έργο, 

σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. 

3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, για το συνολικό 

ύψος του κύκλου εργασιών, καθώς και του κύκλου εργασιών που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια 

προϊόν ή την εκτέλεση έργων παρόμοιων με το Έργο, για το οποίο υποβάλλει Προσφορά. Οι δηλώσεις 

αυτές θα αφορούν κύκλους εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. 

4 Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων ετών με μνεία, 

για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού και συνυποβολή 

αποδεικτικών στοιχείων των παραδόσεων (πιστοποιητικά δημόσιας Αρχής για παραδόσεις που έχουν γίνει 

σε Δημόσια Αρχή ή αντίστοιχα παραστατικά για ιδιώτες). 

Ο Κατάλογος των κυριότερων Έργων θα περιέχει τα έργα που δηλώθηκαν στην σχετική ενότητα κατά την 

υποβολή της Προσφοράς (Δικαιολογητικά Συμμετοχής που υποβάλλονται με την Προσφορά, ελάχιστες 

προϋποθέσεις συμμετοχής) και πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ (από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος &  μ/νία 

         

Όπου: 
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- «ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: δίνεται σύντομη περιγραφή του έργου με την οποία να δίνεται έμφαση 

στα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συνάφεια με το παρόν έργο ή/και σε επιμέρους στοιχεία συνάφειας με το 

παρόν έργο.  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: οριστική παραλαβή ή παραγωγική λειτουργία 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς 

αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, 

δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 

πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται είτε δήλωση του 

ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο  είτε απλή δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα 

στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου έργου στο Φορέα που πραγματοποιήθηκε το έργο, και όχι η 

σχετική Σύμβαση Έργου. 

 

Διευκρινίζεται ότι αν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό 

διάστημα της λειτουργίας του. 

 

B.2.6 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.  

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της Ένωσης, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 

εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα 

εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 

Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του 

Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 
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ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

B.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 

προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία με την Προσφορά του στο 

Διαγωνισμό: 

 

B.2.7.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 

1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2008,2009,2010) 

μεγαλύτερο από το 200% (από 100-200 ανάλογα με την πολυπλοκότητα του Έργου) του προϋπολογισμού 

του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200% (από 100-200 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα του Έργου) του προϋπολογισμού του Έργου. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με 

την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 

1.1 Πίνακας με τα ποσά που αφορούν στον κύκλο εργασιών και στην κατανομή του κύκλου εργασιών σε 

εκτέλεση έργων παρόμοιων με το Έργο, για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. 

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

(3) διαχειριστικών χρήσεων, συμπληρώνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του 

ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

 

Έτος Κύκλος εργασιών (1) Εκτέλεση παρόμοιων έργων (2) 

2009   

2010   

2011   

(1) Συμπληρώνονται το ετήσιο συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών (σε ΕΥΡΩ) 

(2) Συμπληρώνεται το ποσό του κύκλου εργασιών που αφορά στην εκτέλεση έργων 

παρόμοιων με το Έργο σε ετήσια βάση (ΕΥΡΩ)  

 

B.2.7.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να 

αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη 
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προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :  

• Διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων 

πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, 

υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, 

υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας 

(υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας ) πληροφορικών 

συστημάτων 

• διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με 

αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες 

δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου 

πληροφορικής, 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με 

την Προσφορά  του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

- προϊόντα και υπηρεσίες  

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί 

- εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 

- αριθμό ατόμων (προσωπικό) που απασχολείται την τελευταία ημερολογιακή τριετία πριν την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

- μέσο ετήσιο υπαλληλικό δυναμικό του παρόχου των υπηρεσιών 

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω 

Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

1.2 Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9000 εν ισχύ, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό για τη σχεδίαση, 

ανάπτυξη και υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, ή άλλο ισοδύναμο εν ισχύ, από 

Οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 

ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας. 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα/οι υπηρεσίες δεν πιστοποιούνται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα 

ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από 

φορέα πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών διαπιστευμένο προς τούτο είτε από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 

Διαπίστευση (European Cooperation For Accreditation-E.A.) και της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 

Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

1.3 Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν,  

1) δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο τελικό προϊόν/ 

ή παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς και του τόπου εγκατάστασής της. 

Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του 

επιχειρηματική μονάδα, 

1) δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο τελικό προϊόν, 
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καθώς και του τόπου εγκατάστασης της, και 

2) Υπεύθυνη δήλωσή του, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, προς το Υπουργείο ότι η κατασκευή 

του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά 

ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 

κατακύρωσης του έργου σε αυτόν. 

Διευκρινίζεται ότι πριν και μετά τη σύναψη της Σύμβασης δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν, η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με 

την Προσφορά βάσει της οποίας έγινε η κατακύρωση, παρά μόνο μετά από απόφαση του Υπουργείου, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παρ.5 του άρθρου 18 του Π.Δ. 118/07. Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς 

προηγούμενη έγκριση συνεπάγεται την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου από τη Σύμβαση, με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

1.4 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 

υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω 

πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας, όπου θα αναγράφεται το τμήμα του Έργου που 

προτίθεται να αναλάβει ο υπεργολάβος και οι ανθρωπομήνες που θα προσφέρει. Η υπεύθυνη δήλωση 

συνεργασίας θα υπογράφεται από τον υπεργολάβο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, νομίμως θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής, συνοδευόμενη από το σχετικό παραστατικό νομιμοποίησης της υπογραφής. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυμία Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

 

Στον ίδιο πίνακα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία για τους 

πιθανούς εξωτερικούς συνεργάτες που θα ασχοληθούν στο Έργο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης, 

νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

2. Εξετάζεται η γενική και ειδική εμπειρία και η ικανότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και η διαθέσιμη 

υλικοτεχνική υποδομή υποστήριξης του Υποψηφίου. 

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει 

την υλοποίηση, σε 2 αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο, έργα, τα τελευταία 3 έτη, με επιτυχία. 

Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων 

υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, 

μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής 

πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. Ειδικότερα, ορίζεται το έργο που αφορά τα 

ακόλουθα κατ’ ελάχιστον: 

� ανάπτυξη συστημάτων πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής με Web interface  

� ανάπτυξη και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων διαδικτυακών εφαρμογών Portal 

� υπηρεσίες διαχείρισης και επί τω έργω υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες 

υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) έργων πληροφοριακών συστημάτων και η παροχή 

συνοδευτικών υπηρεσιών, όπως η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού 

προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου, το οποίο, 

προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους 

(scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με 

την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
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2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία 

(3) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ (από 
– έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισμό

ς) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ 
(τύπος & 

 μ/νία 

         

Όπου: 

- «ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: δίνεται σύντομη περιγραφή του έργου με την οποία να δίνεται έμφαση 

στα στοιχεία που τεκμηριώνουν τον παραπάνω ορισμό ως «αντίστοιχο έργο» ή/και σε επιμέρους στοιχεία 

συνάφειας με το παρόν έργο.  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς 

αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, 

δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 

πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη 

Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των 

δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος. 

2.2 Από τα παραπάνω έργα (ενότητα 2.1), ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε αντιστοιχία με το 

αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, 

θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά. 

 
3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις 

απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 

Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

� Κατ’ ελάχιστο το 70% των ανθρωπομηνών που θα διατεθεί για το Έργο (όπως αυτοί δηλώνονται 

στον πίνακα της Β.2.2) να προέρχεται από στελέχη του Αναδόχου που θα εμφανίζονται στην 

κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου (όπως δηλώνεται στον πίνακα της Β.2.1). Το υπόλοιπο 

ποσοστό των ανθρωπομηνών που θα διατεθεί για το Έργο θα μπορεί να προέρχεται από στελέχη 

Υπεργολάβων που θα έχουν κατονομαστεί στον πίνακα της Β.2.3. 

- το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους
2
 του 

υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

- ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή 

στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη, σε Διαχείριση Έργων, 

αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο  

- να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, 

πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 3 τελευταία έτη- η οποία, είναι σχετική 

                                                      
2
 Όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να 

προσκομιστεί 
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με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο 

ζωής του. 

Να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες:  

• Μηχανικοί Συστημάτων (Systems Engineers) εξειδικευμένοι στην παραμετροποίηση και 

διαχείριση του λογισμικού υποδομής. 

• Μηχανικοί Εφαρμογών εξειδικευμένοι στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Internet 

Development Engineers) για την υλοποίηση των εφαρμογών στελεχωμένοι από ένα υπεύθυνο 

της υποομάδας εφαρμογών. 

• Μηχανικοί Βάσεων Δεδομένων (Database Engineers), στελεχωμένοι από ένα υπεύθυνο της 

υποομάδας βάσεων δεδομένων, για την παραμετροποίηση και διαχείριση της βάσης 

δεδομένων, τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων.  

• Ειδικός Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security Expert) για την ανάλυση, 

ρύθμιση και πιστοποίηση εφαρμογών και πολιτικών ασφαλείας 

• Ειδικός Χρηστικότητας Ανθρωπίνων Διεπαφών (UI / Usability Expert). Τεχνική κατάρτιση και 

εμπειρία στο σχεδιασμό ανθρώπινων διεπαφών, (human computer interaction) τη 

χρηστικότητα διαδικτυακών εφαρμογών (web usability) και τη διεξαγωγή δοκιμασιών χρηστών 

(user testing) 

• Eιδικός Αρχιτέκτων Πληροφοριών (Information Architect). Τεχνική κατάρτιση και εμπειρία 

στην ανάλυση συνόλων πληροφοριών, το σχεδιασμό και την οργάνωση ταξινομημένων 

συστημάτων πληροφόρησης. 

ο καθένας από τους οποίους να διαθέτει 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε συναφές 

αντικείμενο. 

Υπεύθυνος και αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν 

τους ρόλους: 

- του Υπεύθυνου Έργου 

- του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τα δύο παραπάνω στελέχη αποτελούν: 

• Πανεπιστημιακός Τίτλος (Πτυχίο) στην Πληροφορική και (πανεπιστημιακός τίτλος πτυχίο ή 

μεταπτυχιακό) στη Διαχείριση Έργων.  

• Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε Διοίκηση Έργων. 

• Να έχουν συμμετοχή σε δύο (2) τουλάχιστον έργα υλοποίησης διαδικτυακών πυλών εκ των οποίων το 

ένα (1) να αφορά Φορέα Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. 

• Να έχουν διατελέσει Υπεύθυνος ή αναπληρωτής αντίστοιχα τουλάχιστον μία (1) φορά σε αντίστοιχο 

έργο που να είναι σε παραγωγική λειτουργία 

• Να έχουν καλή γνώση μεθοδολογιών Διοίκησης και Υλοποίησης Έργων και ειδικότερη εμπειρία στην 

προτεινόμενη μεθοδολογία. 

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη : 

• να δοθούν βιογραφικά (βλ. C.2) όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους κατ’ ελάχιστον για 

τα τελευταία πέντε (5) έτη 

• να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης 

• να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν 

• να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά 

Φάση του Έργου, ώστε να καλύπτεται το 100% της συνολικής διάρκειας του Έργου, με συμμετοχή 
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του Υπεύθυνου σε ποσοστό τουλάχιστον 70%. 

• να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 

στέλεχος υπεργολάβου). 

 

Μέλη Ομάδας Έργου 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου. 

Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου: 

• να δοθούν βιογραφικά (βλ. C.2) 

• να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης 

• να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν 

• να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά 

Φάση του Έργου 

• να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 

στέλεχος υπεργολάβου). 

Οι γνωστικές περιοχές που πρέπει να καλύπτονται από τα μέλη της Ομάδας Έργου είναι οι εξής : 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Σχεδιασμού Λογισμικού. Η εμπειρία αυτή πρέπει να αποδεικνύεται 

με τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης διαδικτυακών πυλών που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. 

• Επιχειρησιακά θέματα σχετικά με το αντικείμενο το έργου και ειδικότερα θέματα διαδικτυακών 

πυλών. 

Για την πλήρη τεκμηρίωση της εμπειρίας στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, απαιτείται η ρητή αναφορά 

σε αντίστοιχα έργα που έχουν συμμετάσχει, συνοπτική περιγραφή συναφών έργων, ο χρόνος 

απασχόλησης, η θέση και οι βασικές αρμοδιότητες που κατείχαν. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Ομάδας 

Έργου θα πρέπει να καλύπτουν αθροιστικά όλες τις ανώτερες περιοχές όπως αυτές επιμέρους αναλύονται. 

Από τα μέλη της Ομάδας Έργου (εκτός του Υπευθύνου, του αναπληρωτή Υπευθύνου του Έργου και του 

πιθανού προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης) θα πρέπει: 

• Πέντε (5) κατ΄ ελάχιστον να έχουν Πανεπιστημιακό τίτλο (Πτυχίο) στην Πληροφορική. 

• Να καλύπτουν κατ΄ ελάχιστον το 70% της προσφερόμενης ανθρωποπροσπάθειας.   

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, 

οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 
 

3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α 
Εταιρία (σε 
περίπτωση Ένωσης) 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - 

Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης 

Σχέση εργασίας 
* 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 

συμμετοχής
** (%) 

       

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    

*ως σχέση εργασίας, δηλώνεται μία από τις ακόλουθες αποδεκτές τιμές:  

- Πλήρης Απασχόληση 
- Μερική Απασχόληση 

**ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών 

(άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

 
3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  
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Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

Σχέση 
εργασίας * 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 
συμμετοχής 

** (%) 

       

       

       

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    

*ως σχέση εργασίας, δηλώνεται μία από τις ακόλουθες αποδεκτές τιμές:  

- Πλήρης Απασχόληση 
- Μερική Απασχόληση 

**ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών 
(άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 
 
3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 
συμμετοχής 

* (%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα 

των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 
 
3.5 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο 0) 

από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η 

εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως 

προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1.  Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων 

τεκμηρίωσης. 

2.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο 

στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην 

ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3.  Επισημαίνεται ότι κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω 

προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού για το Έργο. 

4.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη 

φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης, 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 131 από 227 

  

 

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται 

όλες. 

5.  Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 

χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα 

της λειτουργίας του. 

6.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Μετά την κατάθεση των προσφορών, επί νομίμως υποβληθέντων στοιχείων δεν γίνεται 

αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιόν της 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω, 

δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

 

B.2.8 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 

ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ) και να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 

25 παρ. 4 εδάφιο δ του Π.Δ. 118/07. 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι είκοσι επτά χιλιάδες, εξήντα Ευρώ, € 

27.060,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 

πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών 

αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή 

πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς 

συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 

παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 

υπόδειγμα C.1.1. 

4. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του Υποψήφιου Αναδόχου. 
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5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα 

μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την  /   
/2012  και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της Προσφοράς 

Υποψηφίου Αναδόχου η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή 

παραίτησης από αυτά. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης. 

7. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 

B.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το 

αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  

Οι Προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, είτε αυτοπροσώπως είτε ή με ειδικά 

προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά 

την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και στην 5η Δ/νση Οικονομικού, Πειραιώς & Κολωνού 

2, 1ος όροφος, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Υποψηφίου. 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στη 5η Δ/νση 

Οικονομικού έγκαιρα. Οι Προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους Υποψηφίους χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή 

για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
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B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης . Οι Προσφορές 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, όπως αναφέρεται στον Πίνακα «Αντίτυπα Προσφοράς», 

δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους 

που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα (Ελληνικό γλωσσάριο Πληροφορικής 

Ε.Π.Υ.). Αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική. 

Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την Προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική 

γλώσσα. 

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

• Ο αριθμός της Διακήρυξης. 

• Ο τίτλος του Έργου. 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Μέσα στον κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά 

στοιχεία ως εξής: 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που υποβάλλονται με την Προσφορά 

Ο κυρίως φάκελος που θα υποβάλει κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τις δηλώσεις, τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό του Υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία 

προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.1. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που 

ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.3. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των 
Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

Η Προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρει σε κάθε σελίδα τη 

μονογραφή του Υποψηφίου ή του εκπρόσωπού του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της 

Προσφοράς.  
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Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η Προσφορά να υπογράφεται από 

όλα τα μέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Αντίτυπα Προσφοράς 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: - ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον κυρίως φάκελο. 

Τεχνική Προσφορά:  

 

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- δύο (2) αντίγραφα, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των 

τεχνικών φυλλαδίων, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής 

Προσφοράς να έχει διαστάσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες από πλευράς φύλαξης 

και ανάγνωσης πχ. πλάτους 60 εκ. x 80 εκ. 

Οικονομική Προσφορά:  

-  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- δύο (2) αντίγραφα, 

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτή η Προσφορά. 

Προσφορά για μέρος του ζητούμενου έργου που προκηρύχθηκε θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», ένδειξη που θα φέρει και κάθε σελίδα του. 

Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά 

αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 

Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις, κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 

προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
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υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην 
αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 

φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Επιπρόσθετα η 

Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο, μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  

 Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση της Επιτροπής διενέργειας. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Υποψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης 

των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και 

δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε 

χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο 

της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 

του ενδιαφερομένου. 

Κυκλοφορία προϊόντος στην Ε.Ε - Μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς προμηθειών του 

Δημοσίου κατ’ αρχήν, όλα τα προϊόντα χωρών εκτός ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε 

μια αγορά κράτους – μέλους της ΕΕ. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 

κράτους εκτός ΕΕ οφείλει με την κατάθεση της Προσφοράς του να δηλώσει σε ποια (ες) αγορά 

(ες) – ιδιωτική ή Δημόσια – κράτους μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να 

παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω 

προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή ή την Υπηρεσία. 
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Ρήτρα ηθικού περιεχομένου - Απορρίπτονται Προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών. 

 

B.3.2.1 Περιεχόμενα κυρίως φακέλου με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Ο κύριος φάκελος της Προσφοράς που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου 

Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους: 

• B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

•  B.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,  

•  B.2.8 Εγγύηση Συμμετοχής. 

 

B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 

τα παρακάτω σε σειρά: 

1 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Σύμφωνα με 

παραγράφους: 

1.1. Κατανόηση Απαιτήσεων Α2 και C3 

 - Απαιτήσεις του έργου 
- Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, καταγραφή πιθανών προβλημάτων και 

τρόποι αντιμετώπισής τους. 

- Κρίσιμοι παράγοντες ασφάλειας 

Α2 και C3 

1.2. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 
Α3 και Α3.10 και 

C3 

 - Χαρακτηριστικά μεθοδολογίας και τρόπος εφαρμογής της στην 

υλοποίηση του έργου και εργαλεία υλοποίησης 

- Φάσεις έργου, αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που 

υιοθετούνται ανά φάση και υπηρεσία.  

- Περιγραφή του τρόπου εξομάλυνσης και επίλυσης σχετικών 

προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν.  

- Χρονοδιάγραμμα 
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1.3 Διοίκηση Έργου Α5 και C3 

 - Περιγραφή της προσέγγισης για την Διαχείριση του Έργου 

- Προβλεπόμενη οργάνωση.  

- Εξειδικευμένη ανάλυση των καθηκόντων για την παρακολούθηση της 

προόδου του Έργου και την διαχείριση της ποιότητας 

-  

 

2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Α5.2 και C3 

 

2.1 
Σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Έργου 

 

2.2 Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα Έργου  

 - Ολοκληρωμένη αναφορά στο προσωπικό που θα διατεθεί για τη 

διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο 
απασχόλησής του στο Έργο.  

 

 

3 Πίνακες Συμμόρφωσης Σύμφωνα με C.3 

4 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

• Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο 

απόρριψης της Προσφοράς. 

• Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και 

αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν 

ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (χωρίς τιμές). 

Σύμφωνα με C.4 

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για 

τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό 

μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που υπερκαλύπτει 

το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω 

βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 
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προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).  

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα 

συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο 

θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 

υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης 

και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του Υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 

Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη 

σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία 

ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και 

η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους Υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία 

κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η 

απάντηση θεωρείται αρνητική. 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να 

αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα 

αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί 

σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών 

μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου. 

 

B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 

να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4). 

Οι συμπληρωμένοι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε μαγνητικό 

μέσο, το οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Υποβολή της οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή 

της.  

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή της 

οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθεί σε μαγνητικό μέσο, με τα αντίτυπα της οικονομικής 

προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
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Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον 

κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. 

Για κάθε κατηγορία του Έργου θα αναφέρεται η τιμή μονάδας, η συνολική τιμή καθώς και κάθε 

άλλο στοιχείο που απαιτείται για τη συμπλήρωση των πινάκων που αναφέρονται παραπάνω. 

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους Πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως που έχει 

παραλειφθεί η αναγραφή τιμής ενώ αναφέρονται τα προϊόντα/υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν 

υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί 

δωρεάν. 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να 

αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα 

αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί 

σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών 

μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου και να συμπληρώνεται ο πίνακας C.4.5.1. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική και ανά κατηγορία, τόσο για τα υλικά - 
εξοπλισμός, λογισμικό, όσο και για τις υπηρεσίες. 

 

B.3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον 

οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους: 

B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, και 

B.2.5 Δικαιολογητικά απόδειξης πλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων. 

 

B.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για οκτώ (8) μήνες 

προσμετρούμενοι από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την  /  
/2012. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Η ισχύς των Προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 

πριν από την λήξη της, κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/07. 

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει 

ερώτημα προς τους Υποψηφίους, πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να 

απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις 

εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους 

Υποψηφίους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, 

αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της Προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω, ανωτάτου ορίου παράταση 

της προσφοράς τους, είτε όχι. Η διαδικασία του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται 

με όσους από τους Υποψηφίους Αναδόχους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

B.3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος (εξοπλισμό, 

λογισμικό ή τύπο υπηρεσίας) θα εκφράζονται σε Ευρώ με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, 

εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται διαφορετικά.  

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

(έξοδα Τραπεζών, δασμοί, φόροι, αναπροσαρμογή τιμών κλπ.), εκτός από τον ΦΠΑ, για 

παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο 

θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος 

εξοπλισμού και κάθε τύπο υπηρεσίας, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 

περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να κατακυρώσει μεγαλύτερο ή μικρότερο 

ποσοστό εξοπλισμού ή υπηρεσιών. 
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 

έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 

επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 

προσφερόμενο είδος (εξοπλισμό, τύπο υπηρεσίας), για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές 

κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο 

αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική 

αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. Αν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή 

αν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της 

Προσφοράς ή αν η Προσφορά είναι γενικότερα ασαφής, τότε μπορεί να απορριφθεί η 
Προσφορά στο σύνολό της. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4). 

Οικονομική Προσφορά με συγκριτικό κόστος μικρότερο του 85% του στατικού διαμέσου του 

συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών θεωρείται ως υπερβολικά 

χαμηλή. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, οφείλει να ζητήσει 

εγγράφως από τους Υποψηφίους να παράσχουν εντός δέκα (10) ημερών έγγραφες αιτιολογήσεις 

της ανάλυσης της Οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του 

Π.Δ. 60/2007, και να εξακριβώσει τη σύνθεση της Προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες 

αιτιολογήσεις (επαλήθευση Προσφοράς), άλλως απορρίπτει τις προσφορές αυτές. 

 

B.3.5.1 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 

Η Προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος 
για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της 
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.  

Οι υποψήφιοι κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 

αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 

(GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., 

οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την Προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν 

είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης 

του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 
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Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι Υποψήφιοι προϊόντα 

προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 

Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που 

αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που 

συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

 

B.4  Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

B.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της 

Γ.Γ.Π.Σ. (Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, 18346 Μοσχάτο), παρουσία των τυχόν παρισταμένων 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε 

φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση 

συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την 

επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα 

prospectus. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 
μονογράφεται από την επιτροπή και τους παριστάμενους εκπροσώπους των 
συμμετεχουσών Εταιρειών. 

2. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν 

γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.  

3. Η Επιτροπή διενέργειας ενημερώνει εγγράφως, με σημείωμα που θα σταλεί με 

τηλεομοιοτυπία (TELEFAX), τους Υποψήφιους Αναδόχους για τη διαδικασία, τον τρόπο και 

το χρόνο σχετικά με την πρόσβαση που μπορούν να έχουν στις Προσφορές που έχουν 

κατατεθεί στο διαγωνισμό. 

4. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ 

αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την 

αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι 
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πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

5. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

ελάχιστων χρηματοοικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και της 

τεχνικής αξιολόγησης, προκύψουν απορρίψεις Προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η 

Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. Το πρακτικό αυτό, 

μαζί με τις απορριφθείσες Προσφορές αποστέλλεται στην 5η Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα 

Β΄ προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση έγκρισης. Μετά την ολοκλήρωση της 

τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στην 5η Δ/νση Οικονομικού το 

φάκελο του διαγωνισμού καθώς και τα πρακτικά τεχνικής αξιολόγησης (εκτός των 

οικονομικών προσφορών) σε πέντε (5) αντίτυπα. 

6. Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών ελέγχου 

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. 

7. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα 

γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, που θα σταλεί με τηλεομοιοτυπία 

(TELEFAX) ή τηλεγράφημα κλπ., σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών. 

8. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται στις εταιρείες από την Υπηρεσία. 

9. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικών προσφορών, μονογράφονται από την 

αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 

10. Μετά την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση η Επιτροπή καταχωρεί τις Προσφορές στον 

τελικό συγκριτικό Πίνακα, τον οποίο θα υποβάλει, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία 

του φακέλου του διαγωνισμού στη 5η Δ/νση Οικονομικού. Τα πρακτικά και οι συγκριτικοί 

πίνακες υποβάλλονται σε πέντε (5) αντίτυπα. 

 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cd’s) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών 

και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον 

υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με απόδειξη 
παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 
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B.4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Κριτήριο αξιολόγησης των Προσφορών για το διαγωνισμό είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη Προσφορά. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή 

θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής. 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη Προσφοράς κατά φθίνουσα τιμή του τύπου: 

Λi = (70) * ( Τi / Τmax ) + (30) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Τmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Τi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να 

έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές 

κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθμολογίας. 

Η αξιολόγηση των Προσφορών θα ακολουθήσει την αναλυτική μέθοδο που περιγράφεται στην 

παρ. B.4.1.3 - Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών. 

Τα κριτήρια/ τμήματα τεχνικής αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές δίνονται στην παρ. 
B.4.1.4- Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 

Η διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς περιγράφεται στην παρ. B.4.1.5- 
Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των 

τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στην 5η Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Β΄ σε πέντε (5)  

αντίτυπα. 

Το πρακτικό της τελικής κατάταξης των Προσφορών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του 

διαγωνισμού (οικον. προσφορές, επιστολές κλπ.) θα κατατεθούν στη 5η Δ/νση Οικονομικού 

Τμήμα Β΄ για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης. 
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B.4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια Αξιολόγησης», 

όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. B.4.1.4. 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς. 

Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

1. Για κάθε τεχνική προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων. 

2. Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου: 

• καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλες οι 

απαιτήσεις / προδιαγραφές της Διακήρυξης (υποχρεωτικές/απαράβατοι όροι) 

• αυξάνεται μέχρι 110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 

Διακήρυξης (υποχρεωτικές και προαιρετικές). 

Η υπερκάλυψη των υποχρεωτικών όρων της Διακήρυξης θα εξετάζεται ανά κριτήριο και θα 

τεκμηριώνεται λεπτομερώς. 

3. Η συνολική βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου σταθμίζεται με τον συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου αυτού (π.χ το κριτήριο Α.1 έχει συντελεστή βαρύτητας 10%, το 

κριτήριο Β.1 έχει συντελεστή βαρύτητας 15% κλπ) και στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία. 

4. Προσθέτοντας τον σταθμισμένο βαθμό κάθε επιμέρους κριτηρίου της κάθε ομάδας (π.χ 

Α.1 + Α.2 + Α.3) προκύπτει η συνολική βαθμολογία της ομάδας Α. Ομοίως για τις ομάδες Β 

και Γ. 

5. Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων Α, Β και Γ αποτελεί τον τελικό βαθμό 
τεχνικής αξιολόγησης (Τ). 

Οι βαθμοί θα καταχωρηθούν σε πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, 

συνοδευόμενοι από επαρκή αιτιολόγηση της βαθμολογίας. 

 

B.4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, 

θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) 

Σχετικές παρ. Α 

ΜΕΡΟΥΣ & 

Πινάκων 

Συμμόρφωσης 
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Α Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (50%)  

Α.1 Κατανόηση απαιτήσεων και περιορισμών έργου 

– Ανάλυση απαιτήσεων και Μελέτη Εφαρμογής 
10% 

Α3.2 και Α3.3 

και C.3 

Α.2 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 10% Α3.1, Α3.4, 

Α3.6 και C.3 

Α.3 Ποιότητα Τεχνικής Λύσης 8% Α3.5 και C.3 

Α.4 Τεκμηρίωση απόδοσης συστήματος 7% Α3.6 και C.3 

Α.5 Συνολική λύση στις επιχειρησιακές και 

τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του 

έργου 

15% 

Α3.8, Α3.9, 

Α3.10, Α3.11, 

Α3.12 και C.3 

Β Προδιαγραφές Υπηρεσιών (25%)  

Β.1 Παρεχόμενες υπηρεσίες, εργαλεία και τεχνικές 10% Α2 και C.3 

Β.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης / Ευαισθητοποίησης 5% Α4.1, Α4.2 και 

C.3 

Β.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας 5% Α4.3 και C.3 

Β.4 Υπηρεσίες ψηφιακών υπηρεσιών και λοιπών 
εφαρμογών και μετάπτωση δεδομένων 

5% Α4.4, 4.5, A4.6 

και C.3 

Γ Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και 

Υλοποίησης Έργου  
(25%) 

 

Γ.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, 

Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 
15% 

Α3.13, Α3.14, 

Α3.15 και C.3 

Γ.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 10% Α5 και C.3 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 

 

 

Μέσω των παραπάνω κριτηρίων, αξιολογούνται τα ακόλουθα: 

Α.1 Κατανόηση απαιτήσεων και περιορισμών έργου – Ανάλυση απαιτήσεων και Μελέτη 
Εφαρμογής 

• Ο βαθμός της σαφήνειας, περιεκτικότητας και σφαιρικότητας της αντίληψης και 

κατανόησης των απαιτήσεων, της περιγραφόμενης πολυπλοκότητας των στόχων και των 

ορίων της έκτασης του αντικειμένου του έργου, όπως τεκμηριώνεται στην προσφορά. 

• Ο βαθμός της εφικτότητας, ρεαλισμού και αποτελεσματικότητας της συνολικής 

προσέγγισης διοίκησης και υλοποίησης του έργου, ανάλογα με την κρισιμότητα που 

αναγνωρίζει ο Υποψήφιος Ανάδοχος σε επιμέρους παράγοντες επιτυχίας του έργου, στη 

προσφορά του. Εξετάζεται το κατά πόσον η προτεινόμενη διαχείριση των 
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επικινδυνοτήτων ως προς την επίτευξη των στόχων του έργου όπως τις αντιλαμβάνεται 

και αναγνωρίζει, είναι εφικτή και αποδοτική, στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής, της 

υφιστάμενης τεχνολογικής ωριμότητας και των επιχειρησιακών διεργασιών που 

εμπλέκονται στο έργο. 

• Η προτεινόμενη μέθοδος για την ανάλυση των απαιτήσεων, τα σενάρια ελέγχου και η 

ανάλυση του περιεχομένου της σε εύρος και βάθος. 

• Η οργάνωση της φάσης ανάλυσης απαιτήσεων και μελέτης εφαρμογής σε σχέση με τις 

απαιτήσεις του έργου, την προτεινόμενη μεθοδολογία και τη ρεαλιστικότητα της 

προσέγγισης. 

 

 

Α.2 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 

• Ο βαθμός προσαρμογής της λύσης στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές διαστάσεις του 

έργου, σε λειτουργικούς όρους. Εξετάζεται ειδικότερα κατά πόσο η λύση ενσωματώνει 

χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν τις λειτουργικές ενότητες, ενσωματώνουν κατάλληλες 

αρχές σχεδίασης που απαντούν πλήρως στις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με 

υφιστάμενα συστήματα ή εφαρμογές τρίτων. Αξιολογείται παράλληλα η συνεκτικότητα 

της λύσης με το τεχνολογικό και λειτουργικό μοντέλο που προτείνεται, και το κατά πόσο η 

μέθοδος ολοκλήρωσης των οριζόντιων απαιτούμενων λειτουργιών και υπηρεσιών, στο 

πλαίσιο της αναγκαίας διαλειτουργικότητας, είναι κατάλληλη και επαρκής για την έκταση 

του έργου και απαντά ευθέως στις απαιτήσεις της προκήρυξης. Αξιολογείται τέλος, η 

διακριτότητα των παραδοτέων και η προστιθέμενη αξία τους στο έργο καθώς και η 

επάρκεια των σεναρίων ελέγχου σε σχέση με τη απαιτούμενη λειτουργικότητα. 

• Ο βαθμός εσωτερικής συνοχής και  επαρκούς συγκρότησης και διάρθρωσης των 

υπηρεσιών, εργαλείων και τεχνικών με τη μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης. 

Ελέγχεται ο βαθμός συμβατότητας των παραπάνω με τα χαρακτηριστικά της 

προτεινόμενης αρχιτεκτονικής στις βασικές διαστάσεις ή πτυχές της. Αξιολογείται τέλος αν 

και κατά πόσο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε μια ισόρροπη, εύλογη και 

αναλογική σχέση με τη μεθοδολογία, διάρθρωση του χρονοδιαγράμματος, κατανομή της 

ανθρωποπροσπάθειας και στρατηγική διαχείρισης κινδύνων. 

• Οι προτεινόμενες ομάδες χρηστών των υπηρεσιών και των εφαρμογών και το προφίλ τους 

βάσει των απαιτήσεων του Έργου. 

 

Α.3 Ποιότητα Τεχνικών Λύσεων 

• Ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταλληλότητα, διακριτότητα, 

διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλον τον κύκλο ζωής του έργου, σε 

ότι αφορά κυρίως στις οριζόντιες λειτουργίες, στις υπηρεσίες ολοκλήρωσης με τις 

υφιστάμενες υποδομές και διεργασίες, στη διασφάλιση της διαλειτουργίας με 

αλληλεξαρτούμενα εσωτερικά ή εξωτερικά συστήματα. Ελέγχεται περαιτέρω ο βαθμός 

αποτελεσματικότητας και προσαρμογής της προτεινόμενης μεθόδου παροχής (delivery) 

και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των παραπάνω, μέσω κατάλληλων 

δεικτών μέτρησης επιδόσεων, στην έκταση των στόχων και λειτουργικών απαιτήσεων του 

έργου. 
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• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού, λογισμικού και της 

δομημένης καλωδίωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. 

• Στην περίπτωση προσφερόμενου έτοιμου λογισμικού, ο βαθμός ετοιμότητάς του και η 

μεθοδολογία παραμετροποίησής του στις απαιτήσεις του Έργου. 

• Οι δυνατότητες επέκτασης και παραμετροποίησης των προτεινόμενων υπηρεσιών και 

εφαρμογών, βάσει των απαιτήσεων του Έργου. 

• Η χρηστικότητα των προτεινόμενων υπηρεσιών και εφαρμογών, βάσει των απαιτήσεων 

του Έργου. 

• Η ασφάλεια των προτεινόμενων υπηρεσιών και εφαρμογών, βάσει των απαιτήσεων του 

Έργου. 

 

Α.4  Τεκμηρίωση απόδοσης συστήματος 

• Ο τρόπος διασφάλισης των απαιτούμενων χρόνων απόκρισης και των απαιτήσεων 

διαθεσιμότητας του υπηρεσιών και των εφαρμογών βάσει των απαιτήσεων του Έργου.  

• Οι προτεινόμενες μετρικές για την τεκμηρίωση της απόδοσης των υπηρεσιών και των 

εφαρμογών. Η τεκμηρίωση των μετρικών δύναται να είναι από διεθνείς καλές πρακτικές ή 

τα αποτελέσματα από άλλα έργα σε παραγωγική λειτουργία, συναφή ως προς το 

αντικείμενο του έργου (παρουσίαση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών) και ως 

προς το πλήθος των ταυτόχρονων χρηστών. 

 

Α.5  Συνολική λύση στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του 
έργου 

• Ο βαθμός προσαρμογής της λύσης στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές διαστάσεις 

του έργου, σε λειτουργικούς όρους. Εξετάζεται ειδικότερα κατά πόσο η λύση 

ενσωματώνει χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν τις λειτουργικές ενότητες, 

ενσωματώνουν κατάλληλες αρχές σχεδίασης που απαντούν πλήρως στις απαιτήσεις 

διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα ή εφαρμογές τρίτων. Αξιολογείται 

παράλληλα η συνεκτικότητα της λύσης με το τεχνολογικό και λειτουργικό μοντέλο που 

προτείνεται, και το κατά πόσο η μέθοδος ολοκλήρωσης των οριζόντιων απαιτούμενων 

λειτουργιών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αναγκαίας διαλειτουργικότητας, είναι 

κατάλληλη και επαρκής για την έκταση του έργου και απαντά ευθέως στις απαιτήσεις 

της προκήρυξης. Αξιολογείται τέλος, η διακριτότητα των παραδοτέων και η 

προστιθέμενη αξία τους στο έργο καθώς και η επάρκεια των σεναρίων ελέγχου σε 

σχέση με τη απαιτούμενη λειτουργικότητα.  

 

Β.1  Παρεχόμενες υπηρεσίες, εργαλεία και τεχνικές 

• Ο βαθμός εσωτερικής συνοχής και επαρκούς συγκρότησης και διάρθρωσης των 

υπηρεσιών, εργαλείων και τεχνικών με τη μεθοδολογία διοίκησης και υλοποίησης. 

Ελέγχεται ο βαθμός συμβατότητας των παραπάνω με τα χαρακτηριστικά της 

προτεινόμενης αρχιτεκτονικής στις βασικές διαστάσεις ή πτυχές της. Αξιολογείται 

τέλος αν και κατά πόσο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε μια ισόρροπη, 
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εύλογη και αναλογική σχέση με τη μεθοδολογία, διάρθρωση του χρονοδιαγράμματος, 

κατανομή της ανθρωποπροσπάθειας και στρατηγική διαχείρισης κινδύνων. 

 

 

Β.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης / Ευαισθητοποίησης 

• Ο βαθμός καταλληλότητας της προτεινόμενης μεθόδου εκπαίδευσης (on-the-job-training) 

για τις ειδικές ανάγκες υιοθέτησης και χρήσης των παραγόμενων υπηρεσιών από το έργο. 

Αξιολογείται επιπλέον ο βαθμός συμβατότητας της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών με 

τις συνθήκες λειτουργίας των δομών του Υπουργείου. 

• Το προτεινόμενο πλάνο εκπαίδευσης και η στελέχωση της ομάδας των εκπαιδευτών. 

• Ο βαθμός καταλληλότητας της προτεινόμενης μεθόδου μεταφοράς τεχνογνωσίας 

(μέθοδος εκπαίδευσης) και ευαισθητοποίησης για τις ειδικές ανάγκες υιοθέτησης και 

χρήσης των παραγόμενων υπηρεσιών από το έργο. Αξιολογείται επιπλέον ο βαθμός 

συμβατότητας της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών με τις συνθήκες λειτουργίας των 

δομών του φορέα λειτουργίας, το κατά πόσον, ο προτεινόμενος τρόπος 

ευαισθητοποίησης προς του συντελεστές της τεχνολογικής παρέμβασης (έργο) είναι 

ενδεδειγμένος και κατάλληλος για το είδος των υπηρεσιών που αναμένεται να γίνεται 

χρήση και κατά πόσον ο προτεινόμενος χρονισμός της ευαισθητοποίησης, συνάδει με την 

κλιμάκωση των προτεινόμενων ορόσημων και λειτουργικότητας. 

 

 

 

Β.3  Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας 

• Το προτεινόμενο πλαίσιο υπηρεσιών υποστήριξης για την περίοδο της Πιλοτικής 

λειτουργίας σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, καθώς και ο προσφερόμενος 

ανθρωποχρόνος υποστήριξης και ο τρόπος εξασφάλισης της απαιτούμενης 

διαθεσιμότητας για την συγκεκριμένη περίοδο. 

• Ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταλληλότητα, διακριτότητα, 

διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες 

πιλοτικής λειτουργίας. Ελέγχεται περαιτέρω ο βαθμός αποτελεσματικότητας και 

προσαρμογής της προτεινόμενης μεθόδου παροχής (delivery) και παρακολούθησης της 

αποτελεσματικότητας των παραπάνω υπηρεσιών, μέσω κατάλληλων δεικτών μέτρησης 

επιδόσεων, στην έκταση των στόχων και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου. 

 

• Το προτεινόμενο πλαίσιο υπηρεσιών υποστήριξης για την περίοδο της κρίσιμης 

Παραγωγικής λειτουργίας καθώς και ο προσφερόμενος ανθρωποχρόνος υποστήριξης και 

ο τρόπος εξασφάλισης της απαιτούμενης διαθεσιμότητας για την συγκεκριμένη περίοδο. 

• Ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταλληλότητα, διακριτότητα, 

διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες κρίσιμης 

περιόδου παραγωγικής λειτουργίας. Ελέγχεται περαιτέρω ο βαθμός αποτελεσματικότητας 

και προσαρμογής της προτεινόμενης μεθόδου παροχής (delivery) και παρακολούθησης 

της αποτελεσματικότητας των παραπάνω υπηρεσιών, μέσω κατάλληλων δεικτών 

μέτρησης επιδόσεων, στην έκταση των στόχων και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου. 
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Β.4 Υπηρεσίες ψηφιακών υπηρεσιών και λοιπών εφαρμογών και μετάπτωση δεδομένων 

• Η οργάνωση της φάσης υλοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών και λοιπών εφαρμογών σε 

σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, την προτεινόμενη μεθοδολογία, τη ψηφιοποίηση και 

τη μετάπτωση των δεδομένων και τη ρεαλιστικότητα της προσέγγισης. 

• Το προτεινόμενο πλαίσιο για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή επεξεργασία των 

δεδομένων, κι ειδικότερα, η μέση ημερήσια παραγωγή ψηφιοποιημένων δεδομένων, οι 

χρόνοι παράδοσης, ο ρυθμός και η ποσότητα των ψηφιοποιημένων δεδομένων και 

γενικότερα η οργάνωση της ψηφιοποίησης. 

• η μεθοδολογία μετάπτωσης των δεδομένων από τις διαφορετικές πηγές στην βάση του 

Έργου και η μεθοδολογία διαχείρισης λανθασμένων δεδομένων, βάσει των απαιτήσεων 

της Διακήρυξης. 

 

Γ.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 

• Ο βαθμός καταλληλότητας της προτεινόμενης μεθοδολογίας διαχείρισης και υλοποίησης 

του έργου σε σχέση των απαιτήσεων και του περιβάλλοντος ανάπτυξης και 

(δια)λειτουργίας του έργου. Εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι 

ρεαλιστικό (πχ. αναγνώριση και αντιμετώπιση εξωτερικών αλληλεξαρτήσεων) και η 

διάρθρωσή του εξυπηρετεί τους στόχους του έργου, σε συνέπεια ή μη, με τη 

προτεινόμενη μεθοδολογία. Επίσης, εξετάζεται αν και κατά πόσο εφαρμόζονται αρχές 

ποιότητας διοίκησης έργων (στον τομέα της πληροφορικής) και διασφαλίζεται η εύρυθμη 

υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του έργου. 

• Τα παραδοτέα του έργου με κύρια κριτήρια:  

o Τη δομή τους 

o Την πληρότητα ανάλυση των περιεχομένων τους 

o Την ευστοχία και την ευκρίνεια των περιεχομένων τους 

o Τη λογική τους συνέχεια 

• Η λίστα με τα ορόσημα του Έργου, που αφορούν κρίσιμα σημεία/στιγμιότυπα του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου, στα οποία το Έργο απεμπλέκεται από κάποιο σημαντικό 

ρίσκο ή/και επιτυγχάνει κάποιο σημαντικό (ενδιάμεσο) στόχο. Η ενδεχόμενη σύνδεση με 

ένα ή περισσότερα παραδοτέα, η παράδοση των οποίων συνεπάγεται την επίτευξη του 

στόχου-ορόσημο είναι επίσης ένα σημείο αξιολόγησης. 

• Κατά πόσον το προτεινόμενο σύστημα ποιότητας και διαχείρισης των κινδύνων είναι 

κατάλληλο για το μέγεθος του έργου και φαίνεται με σαφήνεια η λειτουργία αυτή στο 

οργανωτικό σχήμα διοίκησης του έργου. 

• Κατά πόσον οι προτεινόμενες διαδικασίες παράδοσης-παραλαβής του αναλογικού 

αρχείου και παραλαβής ψηφιοποιημένου αρχείου είναι κατάλληλες για το μέγεθος του 

έργου, αν πληρούν τις απαιτήσεις του έργου, αν τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες 
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ασφαλείας και αν φαίνεται με σαφήνεια οι λειτουργίες αυτές στο χρονοδιάγραμμα του 

έργου.  

 

Γ.2  Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

• Ο βαθμός επάρκειας και σαφήνειας των ορισμών των βασικών ρόλων του προτεινόμενου 

σχήματος διοίκησης και υλοποίησης, σε σχέση με την κατανόηση των απαιτήσεων του 

έργου. Ελέγχεται επιπλέον ο βαθμός αποτελεσματικότητας της μεθόδου επικοινωνίας και 

μεθόδου επίλυσης των αλλαγών. Αξιολογείται κατά πόσον η διάρθρωση, η μέθοδος 

επικοινωνίας και αναφοράς και οι ρόλοι του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης όπως 

τεκμηριώνεται από την κατανομή της ανθρωποπροσπάθειας στις διακριτές φάσεις του 

χρονοδιαγράμματος συντελούν στην προοδευτική αύξηση της λειτουργικότητας και 

διασφαλίζουν την επίτευξη των οροσήμων (ή/και παραδοτέα ή ομάδες παραδοτέων).  

• Ο προσφερόμενος ανθρωποχρόνος απασχόλησης των μελών της ομάδας Έργου, η 

δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου, η διαθεσιμότητα και η 

χρονική δέσμευση για ενεργό συμμετοχή στο έργο σε συνδυασμό με το βαθμό εμπλοκής 

(με βάση τους προσφερόμενους ανθρωπομήνες). 

• Ο βαθμός αποτελεσματικότητας του τρόπου διακυβέρνησης του έργου και της 

επικοινωνίας της προόδου και των κινδύνων με όλους τους συντελεστές του Έργου (και με 

τρίτους φορείς). Ελέγχεται κατά πόσο από την προσφορά είναι ευδιάκριτα τα όρια 

λογοδοσίας όλων των ρόλων, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του έργου και κατά πόσο ο τρόπος 

αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών, ή υπεργολάβων συντελεί στην ομαλή 

διακυβέρνηση χωρίς να αυξάνεται η πολυπλοκότητα. Αξιολογείται τέλος η συνέπεια και 

ανταπόκριση της προτεινόμενης μεθόδου επικοινωνίας και μέθοδο επίλυσης αλλαγών 

(και διαφορών) με την αντίληψη για το περιβάλλον υλοποίησης του έργου καθώς η 

αναλογικότητα, καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των οργάνων και 

επιτροπών μελών της Αναθέτουσας Αρχής στο σχήμα λήψης αποφάσεων σε σχέση με το 

εύρος και έκταση του αντικειμένου και της πολυπλοκότητάς τους, όπως την 

αντιλαμβάνεται στην προσφορά του ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

 

B.4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:  

- το συνολικό κόστος εκτέλεσης του Έργου χωρίς ΦΠΑ, 

- κάθε άλλο κόστος που βαρύνει την εκτέλεση του Έργου χωρίς ΦΠΑ, 

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου (Πίνακες 

C.4 και ειδικότερα από τον Πίνακα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 
βρέθηκε.). 
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B.4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, με βεβαίωση παραλαβής, ο 

Υποψήφιος του οποίου η προσφορά αναδείχθηκε ως η πλέον συμφέρουσα και στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. B.3.2.4), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από 

αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο. 

Η ημερομηνία ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθεί ο Φάκελος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ανακοίνωση της επιτροπής, που θα σταλεί με 

τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) ή τηλεγράφημα κ.λπ., σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται 

στη διαδικασία αποσφράγισης (όσοι έχουν γίνει αποδεκτοί). Κατά την αποσφράγιση 

μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του 

Φακέλου κατά φύλλο. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07, η Επιτροπή Διενέργειας προβαίνει στη σύνταξη του 

σχετικού πρακτικού το οποίο θα υποβάλει στην 5η Δ/νση Οικονομικού, για την έκδοση της 

τελικής απόφασης, η οποία γνωστοποιείται στους αποδεκτούς υποψήφιους Αναδόχους. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η 5η Δ/νση Οικονομικού καλεί 

εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα 

απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα 

οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα ή μέρος των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι 

δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισμό, η Επιτροπή 

διενέργειας ενημερώνει σχετικά εγγράφως την 5η Δ/νση Οικονομικού, αποκλείεται ο υποψήφιος 

Ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007 και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με 

πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα κατάταξης της 

τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης. 

 

B.4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται στο 
σύνολό τους ως απαράδεκτες.  

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και δεν αξιολογείται σε κάθε μία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Προσφορά που κατατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των 

Προσφορών. 
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2. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §B.2.2. 

3. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης των 

§B.2.3 και §B.2.4. 

4. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής της §B.2.7. 

5. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

6. Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της Προσφοράς ή μη απάντησης εντός του 

ορισμένου χρονικού διαστήματος (βλ. § B.3.3) αν προκύψει σχετικό ζήτημα. 

7. Χρόνος παράδοσης του Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

8. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση, αντιφατική ή/και δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

9. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους (υποχρεωτικές τεχνικές 

απαιτήσεις) όπως αυτοί καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

10. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

11. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την 

ελάχιστη ζητούμενη (1 έτος) ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από τη μέγιστη ζητούμενη (2 
έτη), δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης 

λύσης. 

12. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 

διαγωνισμό (ή τη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα σε περίπτωση εγκατάστασης στην 

αλλοδαπή). 

13. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών/προϊόντων. 

14. Προσφορά που δεν αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων 

ειδών, το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών και τον τόπο εγκατάστασής του 

ή σε περίπτωση που μετά την υποβολή της Προσφοράς, ο υποψήφιος με δήλωσή του αλλάξει 

για οποιοδήποτε λόγο το εργοστάσιο το οποίο δηλώθηκε στην Προσφορά του (§B.2.7.2, 

§B.2.3 και §B.3.2.2). 

15. Προσφορά που δεν περιέχει υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου προς το Υπουργείο 

ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 

οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου σε αυτόν, στην περίπτωση 

που ο υποψήφιος δεν είναι ο κατασκευαστής (§B.2.7.2 και §B.3.2.2). 

16. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος. 

17. Προσφορά όπου εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 

προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή τα 

προσφερόμενα προϊόντα είναι αποδέκτες εξαγωγικής επιδότησης (§B.3.5.1). 
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18. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Οικονομική προσφορά με συγκριτικό κόστος 

μικρότερο του 85% του στατιστικού διαμέσου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών 

Οικονομικών Προσφορών θεωρείται ως υπερβολικά χαμηλή. Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας 

Προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο να παράσχει εντός δέκα (10) ημερών έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 

της Οικονομικής Προσφοράς του (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής 

υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία/ καινοτομία της 

προτεινόμενης λύσης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/16.03.07, και να 

εξακριβώσει τη σύνθεση της Προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη τη δοθείσα αιτιολόγηση 

(επαλήθευση Προσφοράς). Εάν και μετά την παροχή των ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

19. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, 

προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό 

σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

20. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων 

Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

21. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 

τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 

22. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη Διακήρυξη 

προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 

B.4.3 Προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει κατά τα οριζόμενα στον Ν. 

3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης. 

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είναι η άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε 

γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. 

Η αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, 

τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.  

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθενται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

Οι ανωτέρω προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφυγών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 
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B.4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Το τελικό πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, καθώς 

και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον. προσφορές, επιστολές κλπ.) θα κατατεθούν στη 

5η Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Β΄ για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης. 

Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ημέρες για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους).  

 Σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί σε ένωση Υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή 

Προσφορά, καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον Ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν 

και στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει 

εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα του υπό εκτέλεση Έργου. 

Το ποσοστό αυτό δε μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του ανωτέρω καθοριζόμενου, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. 

 

B.4.5 Ματαίωση – Επανάληψη Διαγωνισμού 

Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας κατά την κρίση του για σπουδαίο λόγο, ιδίως: 

(i)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο, 

(ii) εάν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, 

(iii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iv)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, κ.ά. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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B.5 Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, να προσέλθει για την υπογραφή της 

Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα: 

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων, τα 

έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) 

μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η 

παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η Εγγύηση καλής 

εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του 

Παραρτήματος C.1.2. 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγύηση 
ισόποση της προκαταβολής, εφόσον προβλέπεται προκαταβολή από τη Σύμβαση, με χρόνο 

μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του 

χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η Εγγύηση 

προκαταβολής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του 

Παραρτήματος C.1.3. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να 

καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις 

κείμενες διατάξεις κυρώσεις (Π.Δ. 118/2007). 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, κατισχύει όμως αυτών σύμφωνα με το Π.Δ. 

118/2007, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα περιλαμβάνει τους όρους που 

περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης της παρούσας (ΜΕΡΟΣ D:). Σε περίπτωση που ζητηθεί από 

τον Ανάδοχο η σύνταξη της Σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη 

και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που 

θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε 

περίπτωση. 

Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 

παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα 

αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, 

θα λαμβάνονται υπόψη η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η Τεχνική Προσφορά του 

Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Προμηθειών και του Αστικού Κώδικα. 

Σε κάθε περίπτωση, το Έργο που θα υλοποιηθεί πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους της 

Διακήρυξης. 
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Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται 

καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και 

μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. Σε περίπτωση παράτασης του 

χρόνου ολοκλήρωσης του Έργου, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης και η 

Εγγύηση προκαταβολής παρατείνονται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 

Για την καλή λειτουργία του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής 
Λειτουργίας, πριν από την έναρξη του χρόνου λειτουργίας με την οριστική παραλαβή του έργου, 

πριν από την τελική αποδέσμευση της Εγγύησης καλής εκτέλεσης και της Εγγύησης 

προκαταβολής, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 10% της συμβατικής αξίας του Έργου (πλην 

των υπηρεσιών εκπαίδευσης), χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από το συμβατικό 

χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας θα πρέπει 

να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος C.1.4. 

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη του χρόνου καλής 

λειτουργίας, ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης και της καλής λειτουργίας, πρέπει να 

προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά 

περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης Εγγύησης 

προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το 

τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και τον ΕΟΧ και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - 

μελών αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. 

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση έτοιμου λογισμικού, στα 

πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερες  εκδόσεις, αποδεδειγμένα 

καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και 

η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την 

προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Σε περίπτωση μη προβλέψιμων περιστάσεων είναι δυνατή η προσφυγή από την Αναθέτουσα 

Αρχή στη διαδικασία διαπραγματεύσεων και στην υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 4 εδάφιο α) του Π.Δ. 

60/2007, όσον αφορά συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική 

σύμβαση. Το σωρευτικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συμπληρωματικών υπηρεσιών δεν 

δύναται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 
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B.5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου 2011ΣΕ05180000. 

Επί της Συμβατικής Τιμής του Έργου δεν επιβάλλονται κρατήσεις. 

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής: 

1.  Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

2.  α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής 

Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα 

είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες Διατάξεις». Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης 

προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το 

ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η Εγγύηση 

Προκαταβολής θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, με αντίστοιχη τιμολόγηση, μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού πρώτα απομειωθεί η 2α) προκαταβολή κατά το 

ποσό που αναλογεί στην εν λόγω πληρωμή. 

 

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους 

πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον 2ο τρόπο πληρωμής. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο φόρος 

εισοδήματος είναι 4% για προμήθεια αγαθών και 8% για υπηρεσίες. 

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις της παραγράφου B.5.4 

και ο παραπάνω φόρος εισοδήματος και οι τόκοι προκαταβολής. 

Πέραν της Συμβατικής Τιμής του Έργου, ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία απαίτηση κατά του 

Υπουργείου για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορμής 

αυτού. 
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Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, 

νόμιμη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα 

που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στην Συμβατική Τιμή 

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για 

την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Υπουργείου. 

 

B.5.3 Περίοδοι Εγγύησης  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του Έργου, για χρονική περίοδο 

δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία της υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου της 

οριστικής παραλαβής από την αρμόδια ΕΠΕ. Σε περίπτωση τυχόν επουσιωδών παρεκκλίσεων, η 

εγγύηση ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης έγκρισης της οριστικής 

παραλαβής.  

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο B.5.1.  

Κατά την Περίοδο Εγγύησης η ευθύνη του Αναδόχου αφορά όχι μόνο στο λογισμικό των 

εφαρμογών που έχει αναπτύξει αλλά και στη διόρθωση των σφαλμάτων που τυχόν θα 

προκύψουν με την ολοκλήρωση αυτών στο πλήρες περιβάλλον λειτουργίας του.  

Κατά την Περίοδο Εγγύησης ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του 

Έργου το οποίο υλοποίησε. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις παραγράφους 

A.4.3 και A.4.4.2. 

Η εκάστοτε Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη 

τη διάρκεια παραγωγικής λειτουργίας μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι Υπηρεσίες 

Τεχνικής Υποστήριξης βασίζονται στο πλαίσιο Εγγυημένου Επιπέδου, το οποίο κατέθεσε στην 

Προσφορά του και θα αναφέρεται στη Σύμβαση. 

 

B.5.4 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

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

του, όπως αυτό θα αποτυπώνεται στη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού 

από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 

κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και ο εξοπλισμός ή το λογισμικό ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν 
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σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέραν των 

προβλεπομένων στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07, να καταβάλλει ποινική ρήτρα καθυστέρησης 

παράδοσης. Η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ανέρχεται σε ποσοστό 0,1% του 

συμβατικού τιμήματος του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η ίδια ρήτρα θα 

επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ 

λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο λόγω καθυστερημένης 

μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για την λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. 

2. Σε περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μετά από την έγκριση του 

Υπουργείου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

3. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τα προβλεπόμενα ανωτέρω 

πρόστιμα, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την 

ημερομηνία παράδοσης του Έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του 

τόκου υπερημερίας. 

4. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων κάθε Φάσης ανέρχονται επίσης στο 0,1% του 

συμβατικού τιμήματος του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), θα επιβάλλονται με 

απόφαση του Υπουργείου, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ και θα παρακρατούνται από 

την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, με ισόποση 

κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 

Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

6. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 

υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης 

παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου.  

7. Με ίδια ως άνω απόφαση (βλ. σημείο 4) ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη 

συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν 

βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που 

έχουν επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης Υποψηφίων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα 

τα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.  

9. Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει έγκαιρα εντός της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης ή 

της παράτασης αυτής τις συμβατικές υπηρεσίες, το Υπουργείο κηρύσσει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 

10. Επίσης, το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με απόφασή του, 

ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, επιβάλλοντας 

αθροιστικά ή διαζευκτικά τις κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις περί 

Κρατικών Προμηθειών. 
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11. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Υπουργείου. 

12. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 

να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 

τίμημα. 

13. Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων θα επιβάλλονται κατά περίπτωση και οι ρήτρες των 

παραγράφων A.4.4.1.5, Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.  

14. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο A.5.5. 

 

B.5.5 Όροι εκτέλεσης Έργου 

B.5.5.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του 

προσωπικού του. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 

εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 

Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις 

επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Υπουργείου ή των εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο δύναται να 

ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει 

να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 

Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση του Υπουργείου και 

μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει το Υπουργείο εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από 

την αντικατάσταση. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

στο Υπουργείο ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Υπουργείο και στην ΕΠΕ όλες τις πληροφορίες 

που θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του Έργου.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

Υπουργείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση του Έργου. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του 

Υπουργείου. 

Το Υπουργείο και η ΕΠΕ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου 

δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα 

τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του Έργου. Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 

της ΕΠΕ, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή 

αντικατάστασης μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με το Έργο, ώστε να εξασφαλισθεί 

η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.  

Ο Ανάδοχος με τη λήξη του Έργου ή την πιθανή λύση της Σύμβασης σε προηγούμενη Φάση, για 

οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Υπουργείο, 

κάθε μέρος του Έργου ή εργασία (ολοκληρωμένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 

καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να 

μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Υποχρεούται επίσης να 

παραδώσει στο Υπουργείο κάθε εξοπλισμό, υλικά, έγγραφα, μελέτες ή άλλα αγαθά που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται τυχόν στην κατοχή του ή έχουν τεθεί στη διάθεσή του 

από το Υπουργείο στα πλαίσια του Έργου ή έχει εισπράξει για αυτά προκαταβολή από το 

Υπουργείο βάσει της παρούσας, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν 

το ίδιο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό και τις εφαρμογές σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από 

τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από 

τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι 

αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων 

εκπαίδευσης/  λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον 

τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια 

υλοποίησης του Έργου. 

 

B.5.5.2 Υποχρεώσεις Υπουργείου 

Το Υπουργείο θα παρέχει τη δυνατότητα παραμονής του προσωπικού του Αναδόχου στους 

χώρους εργασίας και σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Υπουργείου, κάτω 

από όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού. 

Το Υπουργείο συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου με δικό του στελεχιακό δυναμικό με 

στόχους: 

• Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου του Έργου 
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• Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των 

ενεργειών από πλευράς του Υπουργείου που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή 

εκτέλεση του Έργου 

• Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, 

ευκολοχρησία, κλπ.). 

• Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας του Υπουργείου τόσο για την υποστήριξη 

αλλά και για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του Έργου με τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

από τον Ανάδοχο στο προσωπικό του Υπουργείου. 

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή 

προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Το Υπουργείο θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο σχήμα Διοίκησης του Έργου, οι οποίοι θα 

μετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια του Έργου, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους 

εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών. 

Το Υπουργείο δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό 

(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από 

τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του Έργου.  

Το Υπουργείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 

B.5.5.3 Κοινές Υποχρεώσεις 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) 
εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση 

και στα παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο 

του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 

δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Υπουργείου και του Αναδόχου θα είναι η 

Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

• Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, 

ειδοποιητήρια ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η 

Ελληνική γλώσσα. 

• Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί στην Ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα 

παραδίδεται στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί κάποιες ενότητες της 

εκπαίδευσης να δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να 

παραδώσει περίληψη εγχειριδίων στην Ελληνική. 
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• Για τα Παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση του Έργου θα χρησιμοποιείται η 

Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια Παραδοτέα, που παράγονται από την 

μεθοδολογία ή από εργαλεία που πιθανά χρησιμοποιηθούν, παράγονται στην Αγγλική 

γλώσσα, αυτά θα μεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί στην Ελληνική με ευθύνη του 

Αναδόχου και οι τυχόν αλλαγές θα γίνονται και στις δύο εκδόσεις. 

  

B.5.5.4 Ενώσεις 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από 

κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Υπουργείου για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του 

προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 

περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Υπουργείου ως λόγος απαλλαγής του ενός 

Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 

του Έργου. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 

Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07. 

 

 

B.5.6 Βελτιώσεις - Προσθήκες 

Πέραν των υποχρεώσεων του Αναδόχου που ρητά αναφέρονται στην εγγύηση καλής λειτουργίας: 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εντός ευλόγου χρόνου (το ανώτερο εντός 3 

μηνών) το Υπουργείο σχετικά με τις εξελίξεις και βελτιώσεις του λογισμικού με 

ενημερωτικά φυλλάδια και παρουσιάσεις των νέων προϊόντων. Εφ’ όσον υπάρχουν 

τέτοιες, κατά τα ανωτέρω, εξελίξεις ή βελτιώσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει 

τις αναγκαίες αντικαταστάσεις του περιγραφόμενου στη Σύμβαση αυτή λογισμικού 

δωρεάν ή με απόδοση της διαφοράς τιμής που θα προκύψει μεταξύ αυτής που 

αναφέρεται στη Σύμβαση και της ισχύουσας στη διεθνή αγορά για το νέο ή νέα προϊόντα. 

Η διαμόρφωση του τελικού τιμήματος θα αποτελεί προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ του 

Αναδόχου και του Υπουργείου, ωστόσο το Υπουργείο δεν υποχρεούται να προμηθεύεται 

τα παραπάνω από τον Ανάδοχο. Το Υπουργείο μετά την κατά τα ανωτέρω έγγραφη 

ενημέρωσή του ενημερώνει τον Ανάδοχο σε χρονικό διάστημα που θα συμφωνείται από 

κοινού για την αποδοχή ή μη των προτεινόμενων αντικαταστάσεων. 
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• Εφ’ όσον το Υπουργείο κρίνει συμφέρουσα την αποδοχή των προτεινόμενων 

αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, αφού εξασφαλίσει τις 

απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη Σύμβαση στο σημείο αυτό. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο λογισμικό από την ημερομηνία προσφοράς μέχρι την 

ημερομηνία παράδοσης έχει τροποποιηθεί ή βελτιωθεί, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα μέσα στα 

χρονικά πλαίσια της Σύμβασης, να εγκαταστήσει άλλον, τουλάχιστον ίδιων ή καλύτερων 

χαρακτηριστικών, με τις ίδιες τιμές της Σύμβασης και αφού υπάρξει σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου για την προτεινόμενη αντικατάσταση.  

Σε περίπτωση που για το προσφερόμενο  λογισμικό από την ημερομηνία προσφοράς μέχρι την 

ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής έχει ανακοινωθεί το τέλος ζωής (end of life) ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μέσα στα χρονικά πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, να αντικαταστήσει άλλον, 

τουλάχιστον ιδίων ή καλύτερων χαρακτηριστικών και αφού υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου για την αντικατάσταση με τις ίδιες τιμές της σύμβασης. 

Πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού κάθε φάσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει το Υπουργείο 

εγγράφως για τις τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει στους τύπους των προϊόντων που θα 

εγκατασταθούν τελικά στη Φάση αυτή. 

Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής, εφόσον 

υπάρξουν τεχνολογικές εξελίξεις βελτιωτικές του λογισμικού, το Υπουργείο δύναται να ζητήσει 

την αντικατάσταση του προβλεπόμενου λογισμικού με άλλο πιο πρόσφατης τεχνολογίας του 

ίδιου κατασκευαστή, χωρίς επιπλέον κόστος για το Υπουργείο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προβεί στην αντίστοιχη αντικατάσταση. 

Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, το Υπουργείο δικαιούται, μετά την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων εγκρίσεων, να προμηθεύεται προϊόντα λογισμικού (S/W) που απαιτούνται για τις 

τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις του έργου. Οι βελτιώσεις αυτές θα προτείνονται με 

τεκμηριωμένη τεχνική γνωμοδότηση της Γ.Γ.Π.Σ. και θα ακολουθεί η έκδοση σχετικής απόφασης 

από το Υπουργείο. 

Επίσης, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον εξοπλισμό πληροφορικής ή και 

να προσαρτήσει στον εξοπλισμό πληροφορικής οποιοδήποτε εξάρτημα ή άλλο εξοπλισμό 

προσφέρεται από άλλους προμηθευτές. 

Το Υπουργείο οφείλει να ενημερώνει τον Ανάδοχο για τυχόν προσθήκες λογισμικού ή εξοπλισμού 

πληροφορικής από τρίτο προμηθευτή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν. Ο Ανάδοχος οφείλει 

εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραπάνω ειδοποίηση να ενημερώνει το Υπουργείο, 

υποβάλλοντας τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη, για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες, που μπορεί να 

παρουσιασθούν από την προσθήκη αυτή στον εγκατεστημένο εξοπλισμό πληροφορικής, μετά δε 

το πέρας του διαστήματος αυτού, εάν ο Ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει τεχνική μελέτη, 

τεκμαίρεται ότι ο πρόσθετος εξοπλισμός πληροφορικής είναι απόλυτα συμβατός και δεν 

δημιουργείται κανενός είδους πρόβλημα στη συντήρηση του εξοπλισμού. Το Υπουργείο δύναται 

να ζητήσει από τον Ανάδοχο την απόδειξη των θέσεων της υποβληθείσας μελέτης με την επίδειξη 

αυτής σε περιβάλλον δοκιμών του Υπουργείου. 

Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμβατότητα του νέου 

εξοπλισμού, λογισμικού ή εξαρτήματος με τον υπόλοιπο εξοπλισμό και τη συνέχιση της τήρησης 
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όλων των όρων της Σύμβασης που αφορούν την απόδοση, διαθεσιμότητα και γενικότερα την 

καλή λειτουργία του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες 

παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, 

υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωσή του να 

προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να 

καλύψει την υποχρέωσή του προς το Υπουργείο όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού 

λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

 

B.5.7 Ευθύνη και Ασφάλεια 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως το Υπουργείο σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης μέλους ή 

μελών του προσωπικού του Υπουργείου ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις 

του Υπουργείου, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του 

Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των καθ΄ οιονδήποτε τρόπον μετ΄ αυτού συνδεομένων για 

την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Από την εκτέλεση του Έργου της Σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του 

Υπουργείου και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το Έργο. 

 

B.5.8 Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν έχει δικαίωμα, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του Υπουργείου, να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή το 

σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον δεν έχει δηλωθεί 

αυτό στην Προσφορά του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο 

Υπουργείο και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 

υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους, με σκοπό την 

πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου. Για την 

αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, 

θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες 

εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

Το Υπουργείο δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου 

εμπλεκόμενου στο Έργο, που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του Υπουργείου, δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να 

ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα που από κοινού θα συμφωνηθεί ότι απαιτείται για την 

εξεύρεση αντικαταστάτη. 

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

Ανάδοχος. 
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B.5.9 Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων  

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο και την τυχόν 

συμμετοχή του σε άλλους διαγωνισμούς, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Υπουργείου, 

εκτός από τις περιπτώσεις που υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την 

τυχόν συμμετοχή του Αναδόχου σε άλλους διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Υπουργείο και δεν δεσμεύει το Υπουργείο με 

κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του Υπουργείου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου γραπτά και προφορικά κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται 

εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και το 

Υπουργείο κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την 

εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο 

Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι 

είναι γνωρίζουν και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις 

υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού 

συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 

εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που το Υπουργείο θα παραδώσει στον 

Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

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

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στο Υπουργεό για 

οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της 

σχετικής νομοθεσίας. 

Ειδικότερα, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του Υπουργείου που θα 

περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου γραπτά και προφορικά κατά την υλοποίηση του Έργου 

και που ρητά προσδιορίζονται ως εμπιστευτικά από την Αναθέτουσα δεν επιτρέπεται να 

γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους 

χώρους που θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το 

Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Υπουργείο για τα μέτρα που παίρνει στην 

κατεύθυνση αυτή. 
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Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄εντολήν του Υπουργείου, και βαρύνεται αναλόγως με 

όλες τις υποχρεώσεις του Υπουργείου που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε 

κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά 

προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν.2472/1997. 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 

Αναδόχου, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, 

θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί 

στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο.  

 

B.5.10 Μεταβίβαση Κυριότητας 

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου Εξοπλισμού Πληροφορικής μέχρι την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου η 

κυριότητα μεταβιβάζεται στο Υπουργείο. Εφόσον ο εξοπλισμός πληροφορικής τίθεται σε 

παραγωγική λειτουργία από το Υπουργείο πριν την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος οφείλει 

να σέβεται τους όρους που θα θέσει το Υπουργείο για τη διαχείριση του εξοπλισμού 

πληροφορικής, ο οποίος επεξεργάζεται, διαχειρίζεται ή συνδέεται με δεδομένα του Υπουργείου. 

Το Υπουργείο θα οριστικοποιήσει τους όρους κατά τη Φάση της Μελέτης Εφαρμογής. 

Η κυριότητα του παραδιδόμενου Λογισμικού Συστήματος και έτοιμων πακέτων Λογισμικού 

Εφαρμογών παραμένει στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή τους, 

παραχωρείται από τον Ανάδοχο στο Υπουργείο όχι κατ’ αποκλειστικότητα και χωρίς δικαίωμα 

περαιτέρω μεταβίβασης το δικαίωμα χρήσης του. 

Ειδικά για τα Παραδοτέα που αφορούν έτοιμα πακέτα λογισμικού και εργαλεία ανάπτυξης 

λογισμικού, η κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία τους παραμένει στον αντίστοιχο 

κατασκευαστή, το δε Υπουργείο θα έχει μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των 

προϊόντων αυτών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που τρίτος αντιποιείται δικαίωμα επί του Εξοπλισμού Πληροφορικής πριν την 

οριστική παραλαβή του, το Υπουργείο υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να ειδοποιήσει περί 

τούτου τον Ανάδοχο και να γνωστοποιήσει στον τρίτο την κυριότητα του Αναδόχου. 

Το Λογισμικό Εφαρμογών που θα παραχθεί από τον Ανάδοχο σε εκτέλεση του έργου ανήκει –από 

τη στιγμή της δημιουργίας του– στο Υπουργείο, στο οποίο παραδίδεται ο πηγαίος κώδικας και 

κάθε είδους παραδοτέα τεκμηρίωσης του Λογισμικού αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

διακήρυξη και τη σύμβαση που θα ακολουθήσει. 

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

καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα (π.χ. πηγαίος κώδικας – source code, βάσεις δεδομένων) 

που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν 

ιδιοκτησία του Υπουργείου, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται.  

Οι κωδικοί πρόσβασης του συστήματος (passwords) ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική 

κυριότητα και διαχείριση του Υπουργείου.  
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Το Υπουργείο αποκτά όλες τις απαραίτητες άδειες επί των παραδοτέων προκειμένου να 

επιτελέσει τη δημόσια αποστολή του, να είναι δυνατή η πλήρης και απόλυτη χρήση και 

εκμετάλλευση των παραδοτέων από αυτήν και να επιτελεί τις πράξεις που προσδιορίζονται στην 

παρούσα Διακήρυξη. 

Το Υπουργείο, επίσης, αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί των εκθέσεων και των 

συναφών στοιχείων, δεδομένων, πληροφοριών και συλλογών αυτών όπως και επί κάθε άλλου 

σχετικού έγγραφου ή υλικού, που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης, έτσι ώστε να μπορεί (α) να χρησιμοποιεί και να εκτελεί τα 

παραδοτέα (β) να μελετά τα παραδοτέα και να χρησιμοποιεί την πληροφορία που εμπεριέχεται 

σ’ αυτά (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα (δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα 

και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό, ώστε να αυξάνει τη δημόσια ωφέλεια από 

αυτά.  

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία στο Υπουργείο.  

Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι δε θα ασκήσει 

κανένα από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των παραδοτέων ή άλλου 

αντικειμένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τις παραπάνω 

αναφερθέντες πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ευθύνη επί νομικών ελαττωμάτων: 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει όλα τα περιγραφόμενα στη Σύμβαση προϊόντα 

ελεύθερα από κάθε δικαίωμα τρίτου. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον να προβεί με δικές του δαπάνες στις αναγκαίες 

τεχνολογικές μεταβολές του εξοπλισμού όταν αυτές επιβάλλονται από την προστασία των 

δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που δικαιολογημένα ισχυρίζονται πως έχουν κάποιο 

δικαίωμα επί του εξοπλισμού αυτού. 

 

 

B.5.11 Πνευματικά δικαιώματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

Τα δικαιώματα επί όλων των αποτελεσμάτων, στοιχείων και κάθε άλλου εγγράφου ή αρχείου 

σχετικού με το Έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, είτε μεταβιβάζονται είτε παρέχονται με 

άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης στο Υπουργείο. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση των Παραδοτέων από τρίτους για σκοπούς 

διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στη Σύμβαση το Υπουργείο θα κάνει χρήση των 

διατάξεων και νόμων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας». 

Το λογισμικό και οι εφαρμογές και όλες οι πιθανές επεκτάσεις τους πρέπει να αναπτύσσονται εξ’ 

αρχής με τρόπο ώστε να επιτρέπουν στο Υπουργείο (α) να μελετά τον τρόπο λειτουργίας της 

εφαρμογής και να την προσαρμόζει στις ανάγκες του Υπουργείου, (β) να έχει πρόσβαση στον 
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πηγαίο κώδικα της εφαρμογής (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα του λογισμικού για οποιαδήποτε 

επιχειρησιακό σκοπό σε φορείς της δημόσιας διοίκησης και πολίτες (δ) να βελτιώνει το 

λογισμικό, να δημοσιεύει και να διαθέτει τις βελτιώσεις αυτές. 

Ο Ανάδοχος επίσης ρητά και ανεπιφύλακτα συνομολογεί, συμφωνεί και αποδέχεται να 

παραδώσει επαρκή τεκμηρίωση για την δομή του κώδικα, οδηγίες για τη διαδικασία 

εγκατάστασης όλων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, τη διαδικασία μεταγλώττισής τους 

καθώς και πιθανές απαιτούμενες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις που θα πρέπει να 

κατατίθενται στο αποθετήριο της ΓΓΠΣ.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί 

από το Υπουργείο για τα προϊόντα που έχει προσφέρει, κατά την ανάπτυξη μελλοντικών 

βελτιώσεων των Παραδοτέων από το Υπουργείο. Η υποχρέωση αυτή δεσμεύει τον Ανάδοχο για 

δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου και σε κάθε περίπτωση καθ’ όλη την 

διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων που 

αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία, άδειες χρήσεις ή 

εμπορικά μυστικά σχετικά με τις εκδόσεις λογισμικού ή με την ανάπτυξη εφαρμογών μέσα στα 

πλαίσια υλοποίησης του Έργου και αποζημιώνει πλήρως το Υπουργείο για τις ζημίες και τα έξοδα 

τα οποία υφίσταται αυτό σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση που εγείρεται εναντίον του Υπουργείου αξίωση, εξωδίκως ή δικαστικώς, 

αγωγή ή άσκηση ενδίκου μέσου, από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με π.χ. σχέδια, 

προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, τα δικαιώματα επί του λογισμικού ή της ανάπτυξης 

εφαρμογών από τον Ανάδοχο για το Υπουργείο, δεδομένα ή άλλα υλικά που παρασχέθηκαν στο 

Υπουργείο από τον Ανάδοχο βάσει της Σύμβασης, με τον ισχυρισμό ότι παραβιάζουν δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας του τρίτου, έως την ή και μετά την οριστική παραλαβή 

του Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει όλες τις ευθύνες που προκύπτουν και να 

αποζημιώσει πλήρως το Υπουργείο για κάθε ζημία που προκύπτει, συμπεριλαμβανομένων τόκων 

και δικαστικών εξόδων.  

Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο θα χειριστεί κατά την κρίση του τις δίκες και θα ειδοποιεί 

εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον Ανάδοχο για κάθε απαίτηση ή διαμαρτυρία σχετική με την 

παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, που προβάλλεται από 

τρίτους και αφορά στο Έργο της Σύμβασης. 

Αν, ως συνέπεια ενδεχόμενης παράβασης σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή 

πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης ή εμπορικά μυστικά, το Υπουργείο εμποδίζεται στη 

χρήση των Παραδοτέων του Έργου, ο Ανάδοχος με δική του δαπάνη τροποποιεί ή αντικαθιστά τα 

Παραδοτέα χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα. 

 

B.5.12 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργείου. 
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Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

B.5.13 Καταγγελία Σύμβασης 

Η καταγγελία της Σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει: 

(α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων ή,  

(β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από το Υπουργείο, και για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, οποτεδήποτε χωρίς αποζημίωση,  

με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την 

πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο και εφόσον στο 

μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι 

διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. 

 

B.5.14 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Η παρούσα προκήρυξη και η Σύμβαση που θα υπογραφεί από την Κατακύρωση του Διαγωνισμού 

διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Υπουργείου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά 

στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 

δημιουργούνται από τη Σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 

δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 

B.5.15 Ανωτέρα Βία 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 

παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη 

ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο Ανάδοχος που πλήττεται από το 

περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει 

τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός 

απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. 
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες 

προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν 

κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο 

Υπουργείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και 

δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.  
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ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

C.1  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς το Υπουργείο Οικονομικών 

Δ/νση 5η Οικονομικού - Τμήμα Β’ 

Κολωνού 2 & Πειραιώς 

Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ . . . . . . . . . . . . . . για  

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: την Εταιρία ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ……….., 

ή σε περίπτωση Ένωσης: τις Εταιρίες 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, 

για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. ή τυχόν επανάληψή του, με αντικείμενο 

……………….. σύμφωνα με τη υπ’ αριθμό ................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία απορρέουσες υποχρεώσεις 

της, καθόλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας, μέσα σε τρεις (3) 

μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  

ή  

Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ) 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την 

Τράπεζά μας. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς το Υπουργείο Οικονομικών 

Δ/νση 5η Οικονομικού - Τμήμα Β’ 

Κολωνού 2 & Πειραιώς 

Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Πληροφορηθήκαμε ότι  

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : η Εταιρία …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……… 

ή σε περίπτωση Ένωσης: η Ένωση Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

 

σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . ., συνολικής αξίας . . . . . . . . . . . . . . . . . και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία ή η 

Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των 

ειδών δηλαδή για  . . . . . . . . . . . . 

 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα . . . . . . . . . . . . παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρίας ή σε περίπτωση 

Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1) . . . . . . και 2) . . . . . . . ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών, και εγγυάται προς 

εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, 

να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της 

εταιρείας και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή 

παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν 

θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  

ή  

Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ) 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την 

Τράπεζά μας. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς το Υπουργείο Οικονομικών 

Δ/νση 5η Οικονομικού - Τμήμα Β’ 

Κολωνού 2 & Πειραιώς 

Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ  

 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……… 

ή σε περίπτωση Ένωσης: της Ένωσης Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, 

και μέχρι του ποσού των . . . . . . . . . . . . ευρώ πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν 

σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυώμαστε σε εφαρμογή του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 ΚΠΔ, στο οποίο 

και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας, για την προκαταβολή σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της 

παραπάνω εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου στις . . . . . . . . . . .  

 

(Απόφαση αριθ. ......./....../ για την προμήθεια ............) 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμιάς από 

μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησής σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  

ή  

Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ) 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την 

Τράπεζά μας. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς το Υπουργείο Οικονομικών 

Δ/νση 5η Οικονομικού - Τμήμα Β’ 

Κολωνού 2 & Πειραιώς 

Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ 

{ Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……… 

ή σε περίπτωση Ένωσης: της Ένωσης Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….., 

ατομικά για κάθε μία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης προμηθευτών,  

και μέχρι του ποσού των . . . . . . . . . . . . ευρώ στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας για την καλή λειτουργία 

του έργου ………………….…… ίση με το …. % της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου 

«………………………….». 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από 

μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησής σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  

ή  

Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε. (ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ) 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την 

Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος

3
 και Καθήκοντα στο Έργο 

(ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από – 

έως) 
ΑΜ

4
 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                      
3
  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

4
 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – 

Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 
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C.3 Πίνακες Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη 

ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. 

 

 

 

C.3.1 Σύστημα Ασφάλειας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των 
προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Σύστημα Ασφάλειας  

1.  
Να προσφερθεί όλο το απαραίτητο λογισμικό  για την 

ασφαλή λειτουργία των συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. 
ΝΑΙ 

  

2.  

Το προσφερόμενο σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να 

είναι εναρμονισμένο και σε πλήρη συνέργεια με τα 
συστήματα ασφάλειας της ΓΓΠΣ 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

C.3.2 Λογισμικό Διαδικτύου & Εφαρμογών 

α/α Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΓΕΝΙΚΑ    

1.1 

Να περιγραφεί η καταλληλότητα του 

προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με την 

φυσική και λογική αρχιτεκτονική της συνολικής 

προτεινόμενης λύσης. 

ΝΑΙ   

1.2 

Υποστήριξη λειτουργικότητας μοναδικής 

εισόδου (single sign-on) για την 

αυθεντικοποίηση και εξουσιοδότηση των 

τελικών χρηστών  

   

1.3 Υποστήριξη πρωτοκόλλων HTTPS και SSL/TLS ΝΑΙ   

1.4 Υποστήριξη πιστοποιητικών ασφάλειας  ΝΑΙ   

2 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ    

2.1 Υποστήριξη HTTP compression ΝΑΙ   

2.2 Υποστήριξη XML ΝΑΙ   

2.3 Υποστήριξη στατικών & δυναμικών σελίδων ΝΑΙ   

3 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ    

3.1 Υποστήριξη Web Services (π.χ. SOAP κ.λ.π.). Να ΝΑΙ   
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α/α Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

περιγραφούν οι δυνατότητες του 

προσφερόμενου λογισμικού. 

3.2 
Υποστήριξη API για τη συγγραφή προγραμμάτων 

που να συνεργάζονται με τον εξυπηρέτη. 
ΝΑΙ   

3.3 

Να αναφερθούν άλλα σημαντικά 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λογισμικού 

που έχουν άμεση σχέση με το παρόν έργο. 

ΝΑΙ   

 
 

 
  

3.5 
Πιστοποίηση με βαση το Πλαίσιο Πιστοποίησης 

Δημόσιων Δικτυακών Τόπων ΠΠ-ΔΔΤ 
ΝΑΙ   

 

 

C.3.3 Διαχείριση Περιεχομένου 

α/α Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1
Δόμηση περιεχομένου, πλαίσιο πρόσβασης 
και αναζήτησης στοιχείων 

   

1.1 Δυναμική ανανέωση περιεχομένου ΝΑΙ   

1.2 Λωρίδες ενημέρωσης ΝΑΙ   

1.3 
Εμφάνιση περιεχομένου ανεξάρτητα από 

φυλλομετρητή 
ΝΑΙ   

1.4 
Εμφάνιση περιεχομένου ανεξάρτητα από 

εφαρμογή περιήγησης διαδικτύου (web-

browser), εκδόσεις και κατασκευαστές. 

ΝΑΙ   

1.5 
Διάθεση ψηφιακού περιεχομένου (κείμενο, 

εικόνες, video, ήχος, κ.τ.λ.) με το δυνατό 

λιγότερους περιορισμούς μορφοποίησης. 

ΝΑΙ   

1.6 
Ποικίλες τοποθετήσεις μενού (πάνω, κάτω 

δεξιά, αριστερά, διπλές οριζόντιες σειρές) 
ΝΑΙ   

1.7 
Μενού και επιλογές καθοριζόμενες ανάλογα 

με τη σελίδα επίσκεψης (context sensitive) 
ΝΑΙ   

1.8 
Πρόταση σελίδων προς επίσκεψη ανάλογα 

με τις προγενέστερες επιλογές σελίδων των 

επισκεπτών. 

ΝΑΙ   

1.9 
Μενού και επιλογές καθοριζόμενες ανάλογα 

με το προφίλ του επισκέπτη (user sensitive) 
   

1.10 Εύχρηστη διάταξη σελίδων ΝΑΙ   

1.11
Ευκολία στην πλοήγηση και άμεση πρόσβαση 
στο περιεχόμενο (site map) 

ΝΑΙ   

1.12

Δομημένη απεικόνιση του περιεχομένου. 

Πρόταση σελίδων προς επίσκεψη ανάλογα 

με τις προγενέστερες επιλογές σελίδων των 
επισκεπτών. 

ΝΑΙ   

1.13 Πολυγλωσσικό περιεχόμενο ΝΑΙ   
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α/α Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1.14
Εμφάνιση περιεχομένου από τρίτες 

τοποθεσίες (syndication) 
ΝΑΙ   

1.15
Διαβαθμισμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο 

(δίνοντας κωδικό χρήστη) 
ΝΑΙ   

1.16
Αναζήτηση ως προς λέξεις του περιεχομένου 

(full text search) 
ΝΑΙ   

1.17

Σύνθετη αναζήτηση ως προς επιλεγμένα 

πεδία, ως προς λέξεις κλειδιά, ως προς μετα-

δεδομένα (metadata) περιεχομένου 

ΝΑΙ   

1.18
Tαχύτερη εμφάνιση πληροφορίας με χρήση 
προηγμένων τεχνικών 

ΝΑΙ   

1.19
Δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων/ 

αποστολής πληροφοριών μέσω φόρμας 
ΝΑΙ   

1.20
Δυνατότητα ενημέρωσης (νέα, κυλιόμενες 

ανακοινώσεις, banners) 
ΝΑΙ   

1.21
Συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις και ανάλυση 

αποτελεσμάτων 
ΝΑΙ   

1.22
Δυνατότητα συνεργασίας (e-mail, forums, 

ημερολόγια) 
ΝΑΙ   

1.23
Δυνατότητα οικονομικών συναλλαγών (e-

commerce extension) 
   

1.24

Πρόταση σελίδων προς επίσκεψη ανάλογα 

με τις προγενέστερες επιλογές σελίδων των 

επισκεπτών 

ΝΑΙ   

2 Δυνατότητες συντάκτη (authoring features)    

2.1 Εύχρηστη διαχείριση περιεχομένου  ΝΑΙ   

2.2
Αποδοτική ανάπτυξη περιεχομένου (αποκο-
πή, αντιγραφή, επικόλληση τμημάτων περι-

εχομένου στη δομή περιεχομένου του site) 

ΝΑΙ   

2.3

Υποστήριξη ή ενσωμάτωση επεξεργαστή 

κειμένου με ποικίλες δυνατότητες (π.χ. 
θησαυρός και ορθογράφος της ελληνικής 

γλώσσας ) για τη δημοσίευση περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

2.4
Ενσωματωμένο εργαλείο διαχείρισης 

συνδέσμων σε κάθε ηλεκτρονικό υλικό 
ΝΑΙ   

2.5 Καθορισμός διάταξης σελίδας ΝΑΙ   

2.6

Καθορισμός πολλαπλών καναλιών διανομής 

περιεχομένου (σε άλλα sites, σε κινητές 

(mobile) συσκευές, κλπ) 

   

2.7

Η ίδια σελίδα περιεχομένου μπορεί να 

εμφανίζεται διαφορετικά, ανάλογα με το που 

διανέμεται (διαχωρισμός περιεχομένου και 

τρόπου εμφάνισής του με χρήση views) 

   

2.8
Εύκολη διαχείριση πολυγλωσσικού 

περιεχομένου 
   

2.9 Διαχείριση περιεχομένου πολλαπλών site    
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α/α Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

από μία κονσόλα 

2.10

Δυνατότητα ελέγχου της ενημέρωσης 

περιεχομένου: ιστορικό σελίδων και 

αναδρομή σε παλαιότερες εκδόσεις 

ΝΑΙ   

2.11
Κλείδωμα σελίδων υπό επεξεργασία (check–

in / check-out) 
ΝΑΙ   

2.12

Καταμερισμός και ροή εργασιών (workflow) 

για διαχείριση περιεχομένου (συντονισμός 

ομάδας συντακτών και όσων εγκρίνουν τη 

δημοσίευση του περιεχομένου) με ένα φιλικό 

εργαλείο και εύχρηστο από μη τεχνικούς 

χρήστες. 

Να επιτελεί εργασίες διακλάδωσης υπό 

όρους (conditional branching) 

Να επιτελεί υποροές εργασίας 

(subworkflows) 
Να επιτελεί βρογχοποίηση (looping) 

Να επιτελεί παράλληλη δρομολόγηση 

(parallel routing) 

ΝΑΙ   

2.13
Εμφάνιση και ανάθεση εργασιών που 
αφορούν τον εκάστοτε συντάκτη (όπως 

καθορίζεται στο workflow περιεχομένου) 

ΝΑΙ   

2.14

Παραγωγή στατικών και δυναμικών 

αναφορών για την χρήση του site με 
χρηστική αποτύπωση στατιστικών και 

ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς των 

επισκεπτών ως προς τις σελίδες που 

επισκέπτονται. 

   

3 Διαχειριστικές δυνατότητες    

3.1

Δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος 

διαχείρισης περιεχομένου, μέσα από web 

περιβάλλον. 

   

3.2 Επεκτασιμότητα του συστήματος    

3.3 Δημιουργία καινούργιων τύπων δεδομένων 

για να υποστηρίξουν τις ιδιαίτερες απαιτή-

σεις για τη διαχείρισή τους (π.χ. διαφορε-

τικές ιδιότητες, metadata ή διασυνδέσεις με 

άλλες οντότητες πληροφορίας και συστατικά 

του site) 

   

3.4 Δημιουργία περιοχών περιορισμένης 

πρόσβασης 
NAI   

3.5 Προσθήκη νέων καναλιών διανομής NAI   

3.6 Προσθήκη νέων γλωσσών    

3.7

Δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου από 

και προς άλλα sites και αποθήκες εγγράφων 

(document repositories). 

NAI   

3.8 Ορισμός ταξινομητικού σχήματος τμημάτων    
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α/α Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

περιεχομένου (π.χ. σελίδων) 

3.9

Ενσωματωμένες στατικές και δυναμικές 

αναφορές για τη χρήση του site με χρηστική 

αποτύπωση στατιστικών. 

 

   

3.10
Διαχείριση δημοσκοπήσεων / ανάλυση 

αποτελεσμάτων 
NAI   

3.11

Ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς των 

επισκεπτών ως προς τις σελίδες που 

επισκέπτονται. 

 

   

3.12

Δυναμική ανεύρεση τρόπων κατάταξης των 

επισκεπτών του site ως προς τις σελίδες που 

επισκέπτονται (web mining). 

   

3.13
Διασφάλιση εγκυρότητας περιεχομένου και 

διαδικασιών. 
NAI   

 

 

 

 

C.3.4 Διαδικτυακή Πύλη 

 

A/A Περιγραφή Προδιαγραφών 
Απαίτηση 

ΒτΕ 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 
Προμηθευτή 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 Διαδικτυακή πύλη    

1 
Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η 
χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου 

λογισμικού 

ΝΑΙ   

2 

Το προσφερόμενο λογισμικό να είναι διαθέσιμο σε 

όλες τις παρακάτω πλατφόρμες λειτουργικών 

συστημάτων: 

• Unix 

• Linux 

• MS Windows 

   

3 

Να περιγραφεί η καταλληλότητα του 

προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το 

λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή. 

ΝΑΙ   

4 

Να περιγραφεί διεξοδικά η καταλληλότητα του 

προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το 
υπόλοιπο προσφερόμενο λογισμικό 

ΝΑΙ   

5 

Να δοθεί λίστα με τις μεγαλύτερες υλοποιήσεις 

του προσφερομένου λογισμικού διαδικτυακής 
πύλης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ΝΑΙ   
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A/A Περιγραφή Προδιαγραφών 
Απαίτηση 

ΒτΕ 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 
Προμηθευτή 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

6 

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να 

επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική επέκταση / 

παραμετροποίηση / τροποποίηση των 

προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών 

καθώς και την ανάπτυξη νέων. 

ΝΑΙ   

8 

Η αρχιτεκτονική του Portal συστήματος να 

βασίζεται στη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων 

portal εφαρμογών, ώστε να είναι δυνατή η 
επέκταση του Portal με επιπλέον λειτουργικότητα. 

ΝΑΙ  

 

 
 

9 
Η ανάπτυξη των portal εφαρμογών να γίνεται με 
χρήση ανοιχτών τεχνολογιών. 

ΝΑΙ   

10 

Η ανάπτυξη και διαχείριση του Portal να γίνεται 

μέσα από web-based περιβάλλον χωρίς να 
απαιτείται η χρήση ειδικού εργαλείου στο σταθμό 

εργασίας του διαχειριστή. Ειδικότερα μέσα από το 

περιβάλλον αυτό ο κατάλληλα εξουσιοδοτημένος 

χρήστης (διαχειριστής) θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να: 

• Ορίζει τη δομή του Portal και να δημιουργεί το 

portal με τρόπο δηλωτικό και χωρίς να 

απαιτείται η χρήση HTML. 

• Δημιουργεί, τροποποιεί, διαγράφει χρήστες 

και να απονέμει σε αυτούς δικαιώματα. 

• Επεκτείνει τη λειτουργικότητα του Portal με 

ένταξη σε αυτό νέων εφαρμογών. 

• Ορίζει styles και templates για την εμφάνιση 

και χωροταξική τυποποίηση του Portal. 

ΝΑΙ   

11 

Να παρέχονται δυνατότητες παραμετροποίησης 

του περιβάλλοντος για τους εγγεγραμμένους 

χρήστες. Η παραμετροποίηση να γίνεται σε 
επίπεδο portal αντικειμένων και εφαρμογών 

σύμφωνα με τα δικαιώματα των χρηστών, έτσι 

ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να προσωποποιεί το 

περιβάλλον του. 

ΝΑΙ   

12 
Υποστήριξη ανωνύμων και εγγεγραμμένων 

χρηστών 
ΝΑΙ   

13 
Υποστήριξη web τεχνολογιών στην ανάπτυξη του 

Portal. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες. 
ΝΑΙ   

14 
Δυνατότητα καθορισμού templates και stylesheets 

και έλεγχος τελικής μορφής περιεχομένου πριν τη 

δημοσίευση μέσω αυτών. 

ΝΑΙ   

15 

Αυτοματοποιημένη δημιουργία περιεχομένου 

μέσω wizards και άλλων εργαλείων. Ο χρήστης δεν 

θα πρέπει να κατέχει εξειδικευμένες τεχνικές 

γνώσεις (π.χ. γνώση HTML) για τη δημιουργία 

ιστοσελίδων. 

ΝΑΙ   
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A/A Περιγραφή Προδιαγραφών 
Απαίτηση 

ΒτΕ 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 
Προμηθευτή 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

16 

To Portal θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες 

καταχώρησης εγγράφων και γενικότερα 

περιεχομένου οποιασδήποτε μορφοποίησης 

(format), μέσα από web browser, αλλά και ευρέως 

διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού 
γραφείου. 

ΝΑΙ   

17 

Δυνατότητα υποστήριξης καταγραφής 

διαφορετικών εκδόσεων (versions) των εγγράφων, 
check-in / check-out και publication approval με 

πολλά βήματα. 

ΝΑΙ   

18 
Δυνατότητα αρχειοθέτησης του καταχωρημένου 

περιεχομένου σε ιεραρχική δομή. Να αναφερθεί ο 

τρόπος που υλοποιείται αυτό. 

ΝΑΙ   

19 

Δυνατότητες σύνδεσης του καταχωρημένου 

περιεχομένου με metadata, όπως λέξεις κλειδιά, 

συγγραφέας, κ.λ.π. Το περιβάλλον πρέπει να 

επιτρέπει την εύκολη επέκταση με προσθήκη νέων 

metadata, χωρίς να απαιτούνται τεχνικές γνώσεις. 

ΝΑΙ   

20 

Δυνατότητα αναζητήσεων βάση ημερολογιακού 

διαστήματος, αποστολέα, παραλήπτη, είδος 

εγγράφου, αρχής έκδοσης ή και με συνδυασμό 

οποιουδήποτε απ’ αυτά. 

ΝΑΙ   

21 

Δυνατότητα αναζητήσεων στο εσωτερικό του 

καταχωρημένου περιεχομένου. Η αναζήτηση να 

επεκτείνεται στο σύνολο του καταχωρημένου 

περιεχομένου. Να περιγραφεί ο τρόπος καθώς και 

οι υποστηριζόμενες μορφοποιήσεις εγγράφων 
(formats). 

ΝΑΙ   

22 
Δυνατότητα επέκτασης των αναζητήσεων σε τρίτα 

συστήματα διαχείρισης πληροφορίας, όπως email 
servers, file servers, με χρήση μηχανισμού crawler. 

ΝΑΙ   

23 
Να παρέχεται ολοκληρωμένο API για την επέκταση 
των λειτουργιών διαχείρισης περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

24 

Να αναφερθούν ποια από τα παρακάτω 

πρωτόκολλα ανταλλαγής περιεχομένου 
υποστηρίζονται: 

• HTTP 

• FTP 

• WebDAV (Web Distributed Authoring and 

Versioning) 

• NFS 

• SMB 

• Άλλο 

ΝΑΙ   
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A/A Περιγραφή Προδιαγραφών 
Απαίτηση 

ΒτΕ 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 
Προμηθευτή 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

25 

Το καταχωρημένο περιεχόμενο του Portal θα 

πρέπει να αποθηκεύεται σε Βάση Δεδομένων, 

ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του αλλά και 

η επεκτασιμότητα της υποδομής 

ΝΑΙ   

26 
Να αναφερθεί ο τρόπος back-up του 

καταχωρημένου περιεχομένου του Portal. 
   

27 

Να περιγραφούν οι δικλείδες ασφάλειας και 

διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης με τις οποίες το 

σύστημα διασφαλίζει την ακεραιότητα του 

περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

28 

Το Portal θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον 

προσφερόμενο LDAP συμβατό κατάλογο για την 

καταχώρηση των χρηστών, ομάδων χρηστών και 
δικαιωμάτων. 

ΝΑΙ   

29 
Η διαχείριση της υποδομής ασφαλείας του Portal 
θα πρέπει να γίνεται μέσα από web περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

30 
Υποστήριξη single sign-on για τους χρήστες του 

Portal 
ΝΑΙ   

31 

Το Portal θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες 

εισαγωγής πληροφορίας από εξωτερικές πηγές και 
ειδικότερα: 

• JDBC Βάσεις Δεδομένων 

• XML 

• Web Services 

• ASCII αρχεία 

• Άλλες ιστοσελίδες 

ΝΑΙ   

32 
Δυνατότητες δημιουργίας δημοσκοπήσεων 

(surveys) μέσα από το περιβάλλον του Portal. 
   

33 
Δυνατότητες ορισμού κριτηρίων αναζήτησης μέσα 
από το περιβάλλον του portal. Να αναλυθεί ο 

τρόπος. 

ΝΑΙ   

34 Δυνατότητες αποθήκευσης αναζητήσεων. ΝΑΙ   

35 
Υποστήριξη πολλών γλωσσών, τουλάχιστο 

Αγγλικών και Ελληνικών για όλο το περιβάλλον του 
Portal. 

ΝΑΙ   

36 
Μηχανισμός caching στατικού και δυναμικού 
περιεχομένου για την επιτάχυνση χρήσης του 

Portal. 

ΝΑΙ   

37 
Μηχανισμός caching σελίδων αλλά και τμημάτων 
σελίδων του Portal. Να αναλυθεί ο τρόπος. 

ΝΑΙ   

38 
Ενσωματωμένα εργαλεία ορισμού πολιτικής 
caching για το περιεχόμενο του Portal. 

ΝΑΙ   

39 
Μηχανισμός καταγραφής logs σε Βάση Δεδομένων 
για τη δραστηριότητα των χρηστών. 

ΝΑΙ   
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A/A Περιγραφή Προδιαγραφών 
Απαίτηση 

ΒτΕ 
Απάντηση 

Προμηθευτή 
Παραπομπή 
Προμηθευτή 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

40 
Να υποστηρίζεται η μελλοντική επέκταση του 

Portal σε wireless συσκευές (PDA, Κινητά 

τηλέφωνα, κλπ). 

ΝΑΙ   

41 

Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά 

του προσφερόμενου λογισμικού που έχουν άμεση 

σχέση με το παρόν έργο αλλά και με τυχόν 

μελλοντικές επεκτάσεις που αναφέρονται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

ΝΑΙ   

 

 

 

C.3.5 Αναζήτηση (search) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο 

«A ΜΕΡΟΣ:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΟΥ» της παρούσας αναφορικά με την 

αναζήτηση (σελ. 54).  

ΝΑΙ   

 

 

 

C.3.6 Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο 

«A ΜΕΡΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΟΥ» της παρούσας αναφορικά με τις 

Υπηρεσίες Συνεργατικότητας. 

ΝΑΙ   

 

 

 

C.3.7 Προσβασιμότητα  ΑΜΕΑ 

α/α Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 
Να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο 

«A ΜΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΝΑΙ   



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 

 

Σελίδα 188 από 227 

 

 

α/α Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

ΕΡΓΟΥ» της παρούσας αναφορικά με την 

εξασφάλιση πρόσβασης σε άτομα με ειδικής 

ανάγκες.  

1.1 

Να υποστηρίζει την πρόσβαση της 

διαδικτυακής πύλης από άτομα με προβλήματα 

όρασης, προσφέροντας παράλληλη εκφώνηση 

των περιεχομένου κάθε σελίδας με 

αποτελεσματικό τρόπο.  

ΝΑΙ   

1.2 

Να γίνει αναφορά και αντιστοίχηση όλων των 

προτύπων προσβασιμότητας ΑΜΕΑ που 

καλύπτονται από το λογισμικό της δαδικτυακής 

πύλης (π.χ. W3C/WAi, CRA Section 508, κλπ)  

   

1.3 

Η προσφερόμενη φωνή θα πρέπει να 

υποστηρίζει Ελληνικά και Αγγλικά και να είναι 

ιδιαίτερα καταληπτή. 

ΝΑΙ   

1.4 

Το εργαλείο θα πρέπει να μπορεί να 

προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της πύλης.  

ΝΑΙ   

1.5 

Το εργαλείο θα πρέπει να υποστηρίζει και τη 

διαδικασία πλοήγησης στο περιεχόμενο, 

δηλαδή τόσο την μετάβαση από σελίδα σε 

σελίδα (π.χ. μέσω συνδέσμων), όσο και την 

μετάβαση σε διαφορετικές παραγράφους του 

περιεχομένου (π.χ. επιλογή και εκφώνηση 
συγκεκριμένης παραγράφου).  

ΝΑΙ   

1.6 

Οι τελικοί χρήστες της πύλης δεν θα πρέπει να 

επιβαρύνονται με κανένα κόστος για την χρήση 

του εργαλείου.  

ΝΑΙ   

1.7 

Το εργαλείο θα πρέπει να μην προβάλει 

σημαντικές επιπρόσθετες απαιτήσεις 

αναφορικά με το εύρος ζώνης της σύνδεσης 

που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες.  

ΝΑΙ   

1.8 

Το εργαλείο θα πρέπει να μην επιβάλλει 

επιπρόσθετες απαιτήσεις στον εξυπηρετητή 

διαδικτύου του οργανισμού, τόσο από πλευράς 

υπολογιστικού φόρτου όσο και από πλευράς 
απαιτούμενου εύρους ζώνης.  

ΝΑΙ   

 

 

 

C.3.8 Μελέτη Εφαρμογής 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Μελέτη Εφαρμογής 

1.1.  Όσον αφορά στο προτεινόμενο Σχέδιο 
Υλοποίησης του Έργου στην Πρόταση του 

υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να 

αναδεικνύονται και να τεκμηριώνονται τα 

παρακάτω: 

   

1.1.1. Να ακολουθεί και να υποστηρίζεται από τη 

συγκεκριμένη Μεθοδολογία που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος έχει επιλέξει για την υλοποίηση του 

Έργου. 

ΝΑΙ   

1.1.2. Οι προσφερόμενοι ανθρωπομήνες που θα 

απαιτηθούν για την Υλοποίηση του Έργου 

πρέπει να είναι  

≥90   

1.2.  Όσον αφορά στην Ανάπτυξη εφαρμογών – 
έλεγχος λογισμικού στην Πρόταση του 

υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να 

αναδεικνύονται και να τεκμηριώνονται τα 

παρακάτω:  

   

1.2.1. Η βήμα προς βήμα (step by step) μεθοδολογία 

Ανάλυσης και Σχεδιασμού που προτείνει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος (να περιγραφούν 

αναλυτικά οι ενέργειες και διαδικασίες για 

κάθε διακριτή φάση) 

ΝΑΙ   

1.2.2. Ότι έχουν συνεκτιμηθεί οι ιδιαιτερότητες του 

Έργου και ότι έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες 

μέθοδοι και τεχνικές Ανάλυσης & Σχεδιασμού 

για την αντιμετώπισή τους 

ΝΑΙ   

1.2.3. Η μέθοδος πρωτοτυποποίησης που 

προτείνεται, η διαδικασία και ο τρόπος 
ανάπτυξης και αξιοποίησης των πρωτοτύπων 

ΝΑΙ   

1.2.4. Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις που έχει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος από το Υπουργείο σε 

ανθρώπινους  πόρους (πλήθος 

εμπειρογνωμόνων, προσόντα, εμπειρία, 

διαθεσιμότητα κτλ.) προκειμένου να 

διεκπεραιώσει επιτυχώς την παρούσα φάση 

του Έργου 

   

1.2.5. Εμπειρίες και συμπεράσματα προερχόμενα 

από αντίστοιχη φάση (Λειτουργική Ανάλυση & 

Σχεδιασμός) ενός (1) τουλάχιστον παρόμοιου 

Συστήματος, που έχει υλοποιηθεί από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο 

   

1.3.  Η προσπάθεια (ανθρωποέργο, χρονική 

διάρκεια) που εκτιμά ότι θα δαπανήσει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος για την Ανάλυση 

Απαιτήσεων και το Λειτουργικό Σχεδιασμό του 

≥ (50)   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Έργου. 

Οι προσφερόμενοι ανθρωπομήνες πρέπει να 

είναι: 

 

 

 

C.3.9 Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Έργου – Τεκμηρίωση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Έργου - Τεκμηρίωση 

1.1.  Όσον αφορά στην ολοκλήρωση (integration) 
και τεκμηρίωση του Συστήματος, στην 

Πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου θα 

πρέπει να αναδεικνύονται και να 

τεκμηριώνονται τα παρακάτω: 

   

1.1.1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 

αναλυτική τεκμηρίωση του λογικού και 

φυσικού σχεδιασμού του συστήματος σε δύο 

(2) τουλάχιστον αντίτυπα και σε ηλεκτρονική 
μορφή. 

ΝΑΙ   

1.1.2.  Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη εγχειρίδια 
χρήσης των υποσυστημάτων και των 

εφαρμογών σε πέντε (5) 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   

1.1.3.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα 

συνοπτικό οδηγό χρήσης (σε απλή και 

κατανοητή για τον μη ειδικό χρήστη γλώσσα) 
της εφαρμογής μόνο όσον αφορά στους 

τελικούς χρήστες σε μορφή ιστοσελίδων (και 

.pdf). Αυτοί οι οδηγοί χρήσης που θα 

παραχθούν θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι 

μέσα από περιβάλλον Web Browser. 

ΝΑΙ   

1.1.4.  Στη διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας 

και της περιόδου παραγωγικής λειτουργίας 

θα διατίθενται αντίτυπα όλων των 

μεταβολών ή τροποποιήσεων ή 

επανεκδόσεων των εγχειριδίων χωρίς 

ΝΑΙ   
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πρόσθετο κόστος. 

1.1.5.  Τα εγχειρίδια χρήσης των υποσυστημάτων 

και το αναλυτικό εγχειρίδιο σχετικά με τη 

λήψη εφεδρικών αντιγράφων όλων των 

δεδομένων του συστήματος καθώς και με 

τον τρόπο αποκατάστασης τους θα δοθούν 

και σε ψηφιακή μορφή. Ειδικότερα, οι 

οδηγοί χρήσης που θα παραχθούν θα πρέπει 

να είναι προσβάσιμοι και μέσα από web 
browser. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

C.3.10 Δοκιμές Συστήματος 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Δοκιμές Αποδοχής του Συστήματος  

1.1.  Όσον αφορά στις Δοκιμές Αποδοχής 

Συστήματος, στην Πρόταση του υποψήφιου 

Αναδόχου θα πρέπει να αναδεικνύονται και 
να τεκμηριώνονται τα παρακάτω: 

   

1.1.1.  Το πλαίσιο διενέργειας Δοκιμών Αποδοχής 
Συστήματος (UAT) που προτείνει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος σύμφωνα με την 

Επιχειρησιακή Λύση του. 

ΝΑΙ   

1.1.2.  Η προσπάθεια (ανθρωποέργο, χρονική 

διάρκεια) που εκτιμά ο υποψήφιος Ανάδοχος 

ότι θα απαιτηθεί εκ μέρους του  για την 

υποστήριξη των Δοκιμών Αποδοχής 
Συστήματος. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

C.3.11 Πιλοτική Λειτουργία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος  

1.1.  Όσον αφορά στην Πιλοτική Λειτουργία του 
Συστήματος, στην Πρόταση του υποψήφιου 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Αναδόχου θα πρέπει να αναδεικνύονται  και 

να τεκμηριώνονται τα παρακάτω: 

1.1.1.  Η μεθοδολογία που θα εφαρμόσει για την 

πιλοτική λειτουργία του Συστήματος 

σύμφωνα  με τις  αρχές και τις σχετικές 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 

Διακήρυξη. 

ΝΑΙ   

1.1.2.  Η προσπάθεια (ανθρωποέργο, χρονική 

διάρκεια) που εκτιμά ότι θα δαπανήσει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος για την Πιλοτική 

Λειτουργία του Συστήματος. 

Ξεχωριστά θα πρέπει να αναφερθεί η 

προσπάθεια (ανθρωποέργο, χρονική 

διάρκεια), που εκτιμά ότι θα δαπανήσει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος για την ενημέρωση 

του Συστήματος με τα σενάρια μέτρων, που 

θα προκύψουν από την Ομάδα χρηστών κατά 

την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του 

Συστήματος. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

C.3.12 Παραγωγική  Λειτουργία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Παραγωγική Λειτουργία του Συστήματος  

1.1.  Όσον αφορά στην Παραγωγική Λειτουργία 
του Συστήματος στην Πρόταση του 

υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να 

αναδεικνύονται  και να τεκμηριώνονται τα 

παρακάτω: 

   

1.1.1.  Η μεθοδολογία που θα εφαρμόσει για την 

παραγωγική λειτουργία του Συστήματος με 

τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων 

που αναφέρονται στην Διακήρυξη. 

ΝΑΙ   

1.1.2.  Η προσπάθεια (ανθρωποέργο, χρονική 

διάρκεια) που εκτιμά ότι θα χρειαστεί ο 
υποψήφιος Ανάδοχος  για την Παραγωγική 

ΝΑΙ   
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Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Λειτουργία του Συστήματος. 

 

 

 

C.3.13 Τεχνική Υποστήριξη 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 

1.1.  Όσον αφορά στις προσφερόμενες υπηρεσίες 

Τεχνικής Υποστήριξης στην Πρόταση του 

υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να 

αναδεικνύονται και να τεκμηριώνονται τα 

παρακάτω: 

   

1.1.1.  Αναλυτική περιγραφή Υπηρεσιών 

διασφάλισης καλής λειτουργίας του 

Συστήματος. 

ΝΑΙ   

1.1.2.  Αναλυτική περιγραφή δομής και 

παρεχόμενων υπηρεσιών Γραφείου Τεχνικής 

Υποστήριξης (Helpdesk). 

ΝΑΙ   

1.1.3.  Τρόπος διασφάλισης της απαιτούμενης 

Διαθεσιμότητας του Συστήματος. 

ΝΑΙ   

1.1.4.  Η προσπάθεια (ανθρωποέργο, χρονική 

διάρκεια) που εκτιμά ότι θα χρειαστεί ο 

υποψήφιος Ανάδοχος  για την παροχή των 
Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης. 

 

ΝΑΙ   

C.3.14 Εγγύηση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Εγγύηση 

1.1.  Όσον αφορά στις προσφερόμενες 

υπηρεσίες Εγγύησης στην Πρόταση του 

υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να 

αναδεικνύονται και να τεκμηριώνονται τα 

παρακάτω: 

   

1.1.1.  Χρονικό διάστημα για το οποίο 

προσφέρονται υπηρεσίες Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας 

ΝΑΙ   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.1.2.  Αναλυτική περιγραφή Σχεδίου Εγγύησης 

Καλής Λειτουργίας όπου θα 

αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστο : 

ΝΑΙ   

1.1.2.1.  Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ΝΑΙ   

1.1.2.2.  Τα προϊόντα και είδη ΝΑΙ   

1.1.2.3.  Τα παράπλευρα έξοδα που 

περιλαμβάνονται ή όχι 

ΝΑΙ   

 

 

 

C.3.15 Εκπαίδευση 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1. Εκπαίδευση  

1.1.  Όσον αφορά στην  Εκπαίδευση στην 

Πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου θα 

πρέπει να αναδεικνύονται και να 

τεκμηριώνονται τα παρακάτω: 

   

1.2.  Η μεθοδολογία εκπαίδευσης που 

προτείνεται 

ΝΑΙ   

1.2.1.  Η κάλυψη (από εκπαιδευτικής άποψης) του 

συνόλου των λειτουργικών και τεχνολογικών 

θεμάτων του Συστήματος στο εύρος και το 

βάθος  που απαιτείται για κάθε Ομάδα 

Χρηστών. 

ΝΑΙ   

1.2.2.  Η επάρκεια και η καταλληλότητα των 

στελεχών του Αναδόχου που θα αναλάβουν 
την εκπαίδευση των χρηστών (εμπειρία – 

προϋπηρεσία - επιστημονική κατάρτιση, 

πιστοποιήσεις). 

ΝΑΙ   

1.2.3.  Η τεκμηρίωση εκπαίδευσης που θα 

παραδοθεί στις Κεντρικές Υπηρεσίες και το 

φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης (επάρκεια, μορφή, e- learning 

content κ.τ.λ.). 

 

ΝΑΙ   

1.2.4.  Κατά την εκτέλεση του Έργου, να 

παραδοθεί το σύνολο του εκπαιδευτικού 

υλικού που αφορά σε υποστήριξη 

εκπαιδευόμενων αλλά και εκπαιδευτών, σε 
κατάλληλη μορφή για επανάληψη της 

ΝΑΙ   
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

κατάρτισης, ακόμα και χωρίς την εμπλοκή 

του Αναδόχου. 

1.2.5.  Να αναφερθούν οι τυποποιημένες και μη 

τυποποιημένες πιστοποιήσεις οι οποίες θα 

δοθούν στα πλαίσια της 

πραγματοποιούμενης εκπαίδευσης, καθώς 

και ο αριθμός των χρηστών οποίος θα 

πιστοποιηθεί με κάθε μία από αυτές αυτές, 

για κάθε θεματική περιοχή εκπαίδευσης 
που καλύπτεται. 

ΝΑΙ   

 

 

 

C.3.16 Νέες Εφαρμογές 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο «Α4. 
Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές Έργου» 

της παρούσας αναφορικά με τις Υπηρεσίες 

Υλοποίησης νέων εφαρμογών μέχρι και ένα χρόνο 
μετά την οριστική παραλαβή, απολογιστικά 

τουλάχιστον 30 ανθρωπομηνών. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

C.3.17 Δημοσιότητα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την 
υποβολή των προσφορών 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

2. Δημοσιότητα  

2.1 Να παρουσιαστεί το πλαίσιο διενέργειας 

εργασιών δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων του Έργου σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του υποψήφιου Αναδόχου. 

ΝΑΙ   
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C.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

C.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 

C.4.1.1 Εφαρμογή/ές (βλ. Α3.2.3, Α3.2.4 Α4, Α4.1 έως και Α4.12) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] 

 

23 % 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 Μελέτη Εφαρμογής      

 Ανάπτυξη Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού      

 Εγκατάσταση Υλικού και Λογισμικού      

         Πιλοτική Λειτουργία      

 Παραγωγική Λειτουργία       

 Νέες Εφαρμογές      

ΣΥΝΟΛΟ       

 

 

C.4.1.2 Υπηρεσίες (βλ. Α5 έως και Α5.5) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] 

23 % 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
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 Διοίκηση και Υλοποίηση Έργου      

 Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Έργου      

ΣΥΝΟΛΟ      

 

 

C.4.2 Εκπαίδευση Χρηστών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] 

23% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 Διαχειριστές συστήματος (10 εκπαιδευόμενοι)      

 Τεχνικοί Ανάπτυξης (10 εκπαιδευόμενοι)      

 Χρήστες Εφαρμογής (20 εκπαιδευόμενοι)      

ΣΥΝΟΛΟ      

 

 

 

C.4.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών      

 Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the job training       

 …      
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 …      

ΣΥΝΟΛΟ      

 

 

 

C.4.4 Άλλες Δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    
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C.4.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Μελέτη Εφαρμογής    

2 Ανάπτυξη Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού    

3 Εγκατάσταση Υλικού και Λογισμικού    

4 Πιλοτική Λειτουργία    

5 Παραγωγική Λειτουργία    

6 Νέες Εφαρμογές    

7 Διοίκηση και Υλοποίηση Έργου    

8 Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Έργου    

9 Διαχειριστές συστήματος (10 εκπαιδευόμενοι)    

10 Τεχνικοί Ανάπτυξης (10 εκπαιδευόμενοι)    

11 Χρήστες Εφαρμογής (20 εκπαιδευόμενοι)    

12 
Άλλες δαπάνες (Πίνακας Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 
αναφοράς δεν βρέθηκε.4) 

   

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ    
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C.4.5.1 Πίνακας Κατανομής Οικονομικού Αντικειμένου Έργου ανά φορέα συμμετοχής στο υποψήφιο σχήμα Ένωσης 

Α/Α ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1   

2   

3   

4   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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ΜΕΡΟΣ D: Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΜΕΤΑΞΥ 
 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ 

 
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

«Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 
για τον Πολίτη», με κωδικό MIS 300393 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

Άρθρο 1 Ορισμοί 

Άρθρο 2 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης 

Άρθρο 3 Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης 

Άρθρο 4 Οργάνωση και Διοίκηση του Έργου 

Άρθρο 5 Επιτροπή Παραλαβής Έργου 

Άρθρο 6 Συμβατικό Τίμημα 

Άρθρο 7 Τρόπος πληρωμής 

Άρθρο 8 Τροποποιήσεις - Προσθήκες 

Άρθρο 9 Εγγυήσεις 

Άρθρο 10 Οροι Εκτέλεσης του Έργου 

Άρθρο 11 Μεταφορά – Ασφάλιση – Κίνδυνοι – Ζημία 

Άρθρο 12 Βελτιώσεις - Προσθήκες 

Άρθρο 13 Ευθύνη και Ασφάλεια 

Άρθρο 14 Υπεργολαβίες 

Άρθρο 15 Εμπιστευτικότητα και Προστασια δεδομενων 

Άρθρο 16 Μεταβίβαση κυριότητας 

Άρθρο 17 Πνευματικά Δικαιώματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Άρθρο 19 Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις 

Άρθρο 20 Ρήτρες Μη Διαθεσιμότητας 

Άρθρο 21 Πτώχευση 

Άρθρο 22 Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Άρθρο 23 Μετάθεση του χρόνου αποπεράτωσης 

Άρθρο 24 Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης 

Άρθρο 25 Καταγγελία Σύμβασης 

Άρθρο 26 Εκτέλεση της Σύμβασης 

Άρθρο 27 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

Άρθρο 28 Ανωτέρα Βία 

Άρθρο 29 Γλώσσα της Σύμβασης 

 
Παραρτήματα 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΤΙΜΗΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» 

Μέρος Δ: Σχέδιο Σύμβασης 

 

Σελίδα 205 από 227 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ] 
«Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» με 

κωδικό MIS 300393 
 

 

Στην Αθήνα σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 2012, [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων 

του Υπουργείου Οικονομικών κ. Θεοχάρη Θεοχάρη καλούμενο εφεξής στην παρούσα σύμβαση διά της 

συντετμημένης λέξεως «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ» χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την 

[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ανοικτής διεθνούς 
διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ] Διακήρυξη. 

και αφετέρου 

Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] η οποία 

αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 

• Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], 
έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το 

[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & 

Ε.Π.Ε.] 

• Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], 

έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το 

[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & 

Ε.Π.Ε.] ή 

εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], 

δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης Ένωσης του Συμβολαιογράφου 

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,] 

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει στο πλαίσιο της 

σύμβασης αυτής την εκτέλεση του Έργου «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών για τον Πολίτη». Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και 
στα Παραρτήματα Ι έως V που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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ΆΡΘΡΟ 1  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια που 

παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο προσφέρων υπηρεσίες (ή οι προσφέροντες σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών) που 

υπογράφει τη ΣΥΜΒΑΣΗ και θα εκτελέσει το ΕΡΓΟ. 

 

ΓΓΠΣ: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ενεργεί 
ως Φορέας Υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ, όπως εκπροσωπείται νομίμως. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Το υπ΄αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ] τεύχος των προδιαγραφών που περιέχει την 

περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο δημόσιος 

διαγωνισμός. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) 

ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ με αυτόν. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΕΩΚ): Το διάστημα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιμες μέρες, συν τις αργίες. 

 

ΕΠΕ: Η Επιτροπή Παραλαβής του ΕΡΓΟΥ, όπως αυτή θα ορισθεί με Υπουργική Απόφαση. 

 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΕΜ) : Οι εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση. 

 

ΕΡΓΟ: Το σύνολο των υπηρεσιών που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παράσχει, όπως αυτές περιγράφονται στην 

παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE H/W-SYSTEM SOFTWARE S/W H/Y & ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ): Ο 
Εξοπλισμός (H/W, System S/W και δίκτυο) και το Λογισμικό Συστήματος του Έργου «Διαδικτυακή Πύλη 

των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη». 

 

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΚΩΚ): Το διάστημα μεταξύ 07:00 και 17:00 κάθε εργάσιμης μέρας. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (APPLICATION S/W-ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ): Τα πληροφοριακά 

συστήματα και οι εφαρμογές, από τα οποία απαρτίζεται το Έργου «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη» όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (SOFTWARE-SYSTEM SOFTWARE-S/W): Τα λειτουργικά συστήματα από τα 
οποία απαρτίζεται το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 

για τον Πολίτη» όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

ΟΔΕ: Η Ομάδα Διοίκησης Έργου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, όπως αυτή θα ορισθεί. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραδώσει στο 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ σαν αποτέλεσμα της εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. 

 

ΣΤΑΔΙΑ: Τα στάδια υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ του ΕΡΓΟΥ, που έχει επιλεγεί για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. 

Περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει 
παραπομπή για την εξακρίβωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών. 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Η συνολική τιμή στην οποία κατακυρώθηκε το ΕΡΓΟ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΟΥ): Η ομάδα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που θα αναλάβει τη λειτουργία, 

συντήρηση και επίλυση προβλημάτων του ΕΡΓΟΥ, όταν τεθεί σε λειτουργία.  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως εκπροσωπείται νομίμως, από τον Γενικό Γραμματέα 

Πληροφοριακών Συστημάτων , και κατά περίπτωση (α) η Διεύθυνση Οικονομικού (Δ5), Β΄ Τμήμα 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, Κολωνού 2, 
101 10 ΑΘΗΝΑ και (β) η ΓΓΠΣ ή η Διεύθυνση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ που κατ΄ αρμοδιότητα σχετίζεται με το υπό 

εκτέλεση ΕΡΓΟ. 

 

ΦΑΣΕΙΣ: Οι φάσεις του ΕΡΓΟΥ όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ σε 

συνδυασμό με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

ΆΡΘΡΟ 2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Με την παρούσα, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα (Άρθρο 6) το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη των Κεντρικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον Πολίτη», στο εξής ΕΡΓΟ. Το ΕΡΓΟ θα 
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πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της 

υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] 

απόφασης κατακύρωσης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

2.2 Αντικείμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Υπ.Ο για την 

αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών, μέσω πρόσβασης σε πληροφορίες και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες 
τόσο μεταξύ των υπάλληλων του Υπουργείου  και των Πολιτών όσο και τρίτων φορέων. με ενεργές 

διεπαφές με τα διάφορα υποσυστήματα που λειτουργούν ήδη στην Γ.Γ.Π.Σ  καθώς και με τα 

υποσυστήματα που λειτουργούν σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, που θα υποδείξει στον ανάδοχο 

η Γ.Γ.Π.Σ.  Σκοπός του συνολικού έργου είναι η δημιουργία διαδικτυακής Πύλης (internet & 

intranet) που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα πύλη της ΓΓΠΣ και θα συνδεθεί με κάθε άλλη 

δικτυακή Πύλη που σήμερα υπάρχει στο Υπ.Ο. (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων,  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,  Συντάξεις, Τελωνεία, Γενικό Χημείο, 

Δημόσιας Περιουσίας κ.λ.π.), με ολοκληρωμένη δομή και μηχανισμό συστηματικής διαχείρισης, 

διάθεσης και αξιοποίησης (αποτελεσματική επεξεργασία με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία) 

πληροφοριών που αφορούν στα φορολογικά, τελωνειακά, δεδομένα φυσικών και νομικών 
προσώπων κλπ, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και ικανοποιώντας τις 

ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το συνολικό έργο αποτελείται από τις ακόλουθες 

δράσεις : 

2.2.1 Μελέτη εφαρμογής 

2.2.2 Ανάπτυξη Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού (Επικαιροποίηση, Τροποποίηση, Συμβατότητα, 

Ενιαία Εικαστική προσέγγιση) 

2.2.3 Εγκατάσταση Λογισμικού και Πιλοτική Λειτουργία 

2.2.4 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης  

2.2.5 Παραγωγική Λειτουργία Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Έργου 

2.2.6 Νέες Εφαρμογές –Τροποποιήσεις ευρείας κλίμακας τουλάχιστον τριάντα (30)  
ανθρωπομήνες απολογιστικά 

 
2.3 Το ΕΡΓΟ θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι έως V της παρούσας, 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

ΆΡΘΡΟ 3  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

3.1 Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ ορίζεται σε 10 μήνες.  

3.2 Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

3.3 Η ολοκλήρωση και παράδοση του ΕΡΓΟΥ θα πραγματοποιηθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3.4 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δικαιούται να κάνει εσωτερικές αλλαγές σε 

κάθε ΦΑΣΗ του παραπάνω χρονοδιαγράμματος χωρίς καμία επιβάρυνση, εφόσον οι αλλαγές αυτές 

δεν καθιστούν ανέφικτη τη συμφωνημένη καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης 

του ΕΡΓΟΥ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
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ΆΡΘΡΟ 4  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

4.1 Για την επιτυχή διοίκηση και υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ απαιτείται στενή συνεργασία και συντονισμός 

εργασιών μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με στόχο: 

•••• Την οργάνωση των ομάδων που θα υλοποιήσουν το ΕΡΓΟ. 

•••• Τον καθορισμό του τρόπου επικοινωνίας. 

•••• Την απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας. 

•••• Τον καθορισμό των κέντρων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

•••• Την μεταφορά τεχνογνωσίας. 

•••• Την διασφάλιση μετά την παράδοση της ομαλής λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος. 

•••• Την ομαλή επικοινωνία χρηστών και λοιπών εμπλεκομένων προς επίλυση προβλημάτων και 
προώθηση λύσεων από τους χρήστες και αντίστροφα. 

4.2 Για την διαχείριση και διοίκηση του ΕΡΓΟΥ από πλευράς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ θα οριστεί Ομάδα Διοίκησης 

Έργου (ΟΔΕ). 

4.3 Το σχήμα διοίκησης του ΕΡΓΟΥ όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

4.4 Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΈΡΓΟΥ και της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η ΟΔΕ εισηγείται προς τον Γενικό 
Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, για όσες εσωτερικές αλλαγές κρίνει απαραίτητες κάθε 

φορά, την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, εφόσον δεν 

επηρεάζεται η παράδοση των ΦΑΣΕΩΝ του ΈΡΓΟΥ μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στον Πίνακα 

του Παραρτήματος ΙΙΙ, ενημερώνοντας, μετά την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών 

Συστημάτων ή/και την έκδοση της σχετικής απόφασης αν απαιτείται, εγγράφως τον Ανάδοχο δέκα 

(10) ημέρες πριν την πρώτη αλλαγή, ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να υλοποιεί κάθε φορά το 

τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

 

ΆΡΘΡΟ 5  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΟΥ 

5.1 Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του ΕΡΓΟΥ γίνονται σύμφωνα με το υπάρχον νομικό 

πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού από την ΕΠΕ, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και θα κοινοποιηθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

5.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΕΠΕ σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης του 
εκάστοτε ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιγράφεται αναλυτικά 

στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, πέντε (5) ημέρες πριν την σχετική καταληκτική 

ημερομηνία του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ αυτού. 

5.3 Η παράδοση του ΕΡΓΟΥ από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και η παραλαβή του ΕΡΓΟΥ από την ΕΠΕ, γίνονται 

υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

5.4 Για την παραλαβή του ΕΡΓΟΥ, η ΕΠΕ αξιολογεί την αρτιότητα και πληρότητα των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, 

μέσω: 
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•••• Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ και 
τεκμηριωτικού υλικού. 

•••• Διενέργειας επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

•••• Διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων, έτσι όπως θα διαμορφωθούν στο Πλάνο Ελέγχου 
Δοκιμών. 

•••• Επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας του συστήματος ζητώντας τη συμβολή ή και 
γνωμοδότηση καταρτισμένου προσωπικού της ΓΓΠΣ και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

5.5 Η διαδικασία προσωρινής παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών θα 

πραγματοποιείται για κάθε ΦΑΣΗ του ΕΡΓΟΥ όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

5.6 Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ από τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η 

ΕΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον ΑΝΑΔΟΧΟ - το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 

από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ. 

Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των 

απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής, προκειμένου ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και 

συμπληρωμένο το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη λήψη των 
παρατηρήσεων. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται από την αρχική παράδοση μέχρι την 

παραγωγή του τελικού αποδεκτού από την ΕΠΕ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ, βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ.  

5.7 Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία 

περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ δεν επηρεάζει το 

συνολικό χρόνο του ΕΡΓΟΥ. Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη:  

•••• Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει νομίμως το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ, αν αυτό 
παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΠΕ 

συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης του μη ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ κι εφαρμόζονται οι 

προβλεπόμενες διατάξεις από το άρθρο 27 του Π.Δ. 118/07.  

•••• Εάν διαπιστωθεί από την ΕΠΕ ότι στο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ υπάρχουν παρεκκλίσεις που κρίνονται 
όμως από την ΕΠΕ επουσιώδεις, μπορεί να γίνει παραλαβή αυτού με έκπτωση επί της 

αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές παρατηρήσεις της ΕΠΕ 

αναγράφονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής καθώς και η πρότασή της για την 

έκπτωση. Το πρωτόκολλο αυτό πρέπει να εγκριθεί με έκδοση σχετικής απόφασης από το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ. 118/07. 

•••• Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την 
ΕΠΕ. Αν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών 

από την επομένη της ημερομηνίας παράδοσης του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ, χωρίς η ΕΠΕ να 

κοινοποιήσεις τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο 

πρωτόκολλο, το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ θεωρείται, ότι έχει παραληφθεί αυτοδίκαια, με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 28 

του Π.Δ. 118/07. 

5.8 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα γίνουν έξι  παραλαβές: 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 1 (Μελέτη εφαρμογής) 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 2 (Ανάπτυξη Εφαρμογών  Έλεγχος Λογισμικού (Επικαιροποίηση, 
Τροποποίηση, Συμβατότητα, Ενιαία Εικαστική προσέγγιση) 
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• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 3 (Εγκατάσταση Λογισμικού και Πιλοτική Λειτουργία) 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 4 (Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης) 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 5 (Παραγωγική Λειτουργία Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Έργου) 

• παραλαβή της ΦΑΣΗΣ 6 (Νέες Εφαρμογές –Τροποποιήσεις ευρείας κλίμακας τουλάχιστον τριάντα 
(30)  ανθρωπομήνες απολογιστικά) 

5.9 Η οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ γίνεται στο τέλος του ΕΡΓΟΥ με την ολοκλήρωση της Φάσης 6, με 
την προϋπόθεση της προσωρινής παραλαβής των ΦΑΣΕΩΝ του ΕΡΓΟΥ. 

 

ΆΡΘΡΟ 6  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

6.1 Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή των υπηρεσιών ΕΡΓΟΥ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ανέρχεται σε Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ([ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €]), πλέον ΦΠΑ 23% 

Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ([ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €]), ήτοι συνολικά Ευρώ 

[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] ([ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €]).  

6.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 

επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την 

εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.  

6.3 Η αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV της 

παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

ΆΡΘΡΟ 7  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

7.1 Η αμοιβή θα καταβληθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της 

παρούσας και την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

7.2 Η πληρωμή της αξίας του ΕΡΓΟΥ θα γίνει σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής στο όνομα 
του δικαιούχου [Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ], με την απαραίτητη 

προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε 

βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου 2011ΣΕ05180000 (MIS 

300393). 

7.3 Επί της συμβατικής αξίας του ΕΡΓΟΥ δεν επιβάλλονται κρατήσεις. 

7.4 Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις του άρθρου 19, οι τόκοι 

προκαταβολής καθώς και από την καθαρή αξία των παραστατικών παρακρατείται φόρος 4% για 

προμήθεια αγαθών και φόρος 8% για υπηρεσίες σύμφωνα με τον Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94). 

7.5 Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή εξ αφορμής αυτού. 
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ΆΡΘΡΟ 8  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

8.1 Οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιούνται, εφόσον το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ κρίνει αυτό απαραίτητο 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο. 

8.2 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ να επιχειρήσει οποιαδήποτε 

τροποποίηση σε μέρος του ΕΡΓΟΥ, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις. 

8.3 Αν η οποιαδήποτε τροποποίηση συνεπάγεται αύξηση ή μείωση της δαπάνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την 

εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εφόσον αποδείξει τα σχετικά ποσά και μετά από την έγκριση 

αυτών από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, αλλάζει το συμφωνημένο τίμημα κατά το σύνολο αυτής της αύξησης ή 
μείωσης και λαμβάνει τόση μετάθεση για την αποπεράτωση του ΕΡΓΟΥ όση αποδεικνύει ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ και αποδέχεται το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ότι απαιτείται λόγω της τροποποίησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 9  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

9.1 Για την ανάληψη της προκαταβολής 30% επί του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ισόποση εγγυητική 

επιστολή με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο 

ολοκλήρωσης του ΕΡΓΟΥ. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται εξ ολοκλήρου μετά την 

οριστική παραλαβή των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί εντός του τελικά διαμορφωμένου 

χρονοδιαγράμματος.  

9.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] εγγυητική 

επιστολή της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και 

[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 10% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ χωρίς Φ.Π.Α. για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο 

ολοκλήρωσης του ΕΡΓΟΥ. 

9.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει επιλέξει τρόπο πληρωμής που προβλέπει τμηματικές πληρωμές 

τότε η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και η Εγγύηση προκαταβολής 

αποδεσμεύονται σταδιακά κατά το ποσοστό της αντίστοιχης τμηματικής πληρωμής και χορηγούνται 

νέες απομειωμένες. 

9.4 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και η Εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του ΈΡΓΟΥ, ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής επιστολής 
καλής λειτουργίας.  

9.5 Για την καλή λειτουργία του ΕΡΓΟΥ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής 

Λειτουργίας, πριν από την έναρξη του χρόνου λειτουργίας με την οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ, 

πριν από την τελική αποδέσμευση της Εγγύησης καλής εκτέλεσης και της Εγγύησης προκαταβολής, 

η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο [10%] του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ χωρίς Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτών [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], με χρόνο 

ισχύος μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.  

9.6 Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά τη λήξη του χρόνου καλής 

λειτουργίας, ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

9.7 Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του ΕΡΓΟΥ, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και η Εγγύηση προκαταβολής παρατείνονται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 
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ΆΡΘΡΟ 10  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
10.1 Η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ θα γίνει από προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

έμπειρο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του 

προσωπικού του. 

10.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του, επιστημονικού και 

λοιπού, προσωπικού για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 

στις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, όπως αποτυπώνεται αυτό και στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό 

προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους 

της Ομάδας Έργου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οπότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, δύναται να γίνει 

μετά από έγκριση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

10.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ή 

σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προς την 

αποκατάστασή της. 

10.4 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και στην ΕΠΕ όλες τις πληροφορίες 

που θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του ΕΡΓΟΥ.  

10.5 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την 

εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ.  

10.6 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο ΕΡΓΟ 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

10.7 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

10.8 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και η ΕΠΕ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του ΕΡΓΟΥ δεν 

εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις 

απόψεις της σχετικά με την πορεία του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της 

ΕΠΕ, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή 

αντικατάστασης μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με το ΕΡΓΟ, ώστε να εξασφαλισθεί η 
έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.  

10.9 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με τη λήξη του ΕΡΓΟΥ ή την πιθανή λύση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ σε προηγούμενη ΦΑΣΗ, για 

οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, κάθε 

μέρος του ΕΡΓΟΥ ή εργασία (ολοκληρωμένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και 

τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι 
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υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Υποχρεούται επίσης να παραδώσει στο 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ κάθε εξοπλισμό, υλικά, έγγραφα, μελέτες ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα 

το ΕΡΓΟ και ευρίσκονται τυχόν στην κατοχή του ή έχουν τεθεί στη διάθεσή του από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

στα πλαίσια του ΕΡΓΟΥ ή έχει εισπράξει για αυτά προκαταβολή από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ βάσει της 

παρούσας, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

10.10 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό και τις εφαρμογές σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη 

φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

10.11 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από 

τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι 

αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων 

εκπαίδευσης/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον 

τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 

10.12 Η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ θα γίνει στους χώρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

10.13 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια 

υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ.  

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
10.14 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα παρέχει τη δυνατότητα παραμονής του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στους 

χώρους εργασίας και σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, κάτω από 

όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού. 

10.15 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ συμμετέχει στην υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ με δικό του στελεχιακό δυναμικό με στόχους: 

•••• Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου του ΕΡΓΟΥ 

•••• Την έγκαιρη εξασφάλιση στον ΑΝΑΔΟΧΟ όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των 
ενεργειών από πλευράς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή 

εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ 

•••• Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, 
ευκολοχρησία, κλπ.). 

•••• Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ τόσο για την υποστήριξη 
αλλά και για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του ΕΡΓΟΥ με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από 

τον ΑΝΑΔΟΧΟ στο προσωπικό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

10.16 Επιπρόσθετα, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην 

τήρηση του χρονοδιαγράμματος του ΕΡΓΟΥ. 

10.17 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα κοινοποιήσει στον ΑΝΑΔΟΧΟ το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία 

υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, τους συμμετέχοντες στο σχήμα Διοίκησης του ΕΡΓΟΥ, οι οποίοι θα 

μετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια του ΕΡΓΟΥ, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους 

εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών. 

10.18 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό 
(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων που γίνεται από 

τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ.  
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10.19 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων. 

 

Γ. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
10.20 Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) 

εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα και 

στα Παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του 

εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

10.21 Στα πλαίσια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του ΕΡΓΟΥ θα ισχύουν τα ακόλουθα:  

•••• Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι η 

Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

•••• Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια 

ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική 
γλώσσα. 

•••• Η εκπαίδευση θα παρασχεθεί στην Ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα 

παραδίδεται στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί κάποιες ενότητες της 
εκπαίδευσης να δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος να 

παραδώσει περίληψη εγχειριδίων στην Ελληνική. 

•••• Για τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ που απορρέουν από την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ θα χρησιμοποιείται η 
Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποια ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ, που παράγονται από την 

μεθοδολογία ή από εργαλεία που πιθανά χρησιμοποιηθούν, παράγονται στην Αγγλική 

γλώσσα, αυτά θα μεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί στην Ελληνική με ευθύνη του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ και οι τυχόν αλλαγές θα γίνονται και στις δύο εκδόσεις.  

  

Δ. ΕΝΩΣΕΙΣ 
10.22 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από 

κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη ΣΥΜΒΑΣΗ υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του 

προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 

περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 

του ΕΡΓΟΥ. 

10.23 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 

Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τους ίδιους όρους. 

10.24 Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07. 
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ΆΡΘΡΟ 11   ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΖΗΜΙΑ 

11.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, 

εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του. Κάθε 

επιβάρυνση, π.χ. εκτελωνισμοί, δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, συσκευασία, 

φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά, κτλ., βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

11.2 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη απώλειας ή ζημίας του εξοπλισμού ή μέρους αυτού, 

ασφαλίσιμου ή μη, και αντίστοιχα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φέρει την πλήρη ευθύνη για κάθε κίνδυνο, μέχρι 

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του ΕΡΓΟΥ. 

11.3 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα 

ή από κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς και εγκατάστασης του 

εξοπλισμού, όσο και κατά το χρόνο λειτουργίας του, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 

του ΕΡΓΟΥ. 

11.4 Μετά την οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ, και μόνο τότε, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαλλάσσεται από τις πιο 

πάνω υποχρεώσεις.  

 

ΆΡΘΡΟ 12   ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ -  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  

12.1 Πέραν των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που ρητά αναφέρονται στην εγγύηση καλής λειτουργίας: 

•••• Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ενημερώνει εντός ευλόγου χρόνου (το ανώτερο εντός 3 
μηνών) το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ σχετικά με τις εξελίξεις και βελτιώσεις του λογισμικού με 

ενημερωτικά φυλλάδια και παρουσιάσεις των νέων προϊόντων. Εφ’ όσον υπάρχουν τέτοιες, 

κατά τα ανωτέρω, εξελίξεις ή βελτιώσεις, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προτείνει τις 

αναγκαίες αντικαταστάσεις του περιγραφόμενου στη ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή λογισμικού δωρεάν ή 

με απόδοση της διαφοράς τιμής που θα προκύψει μεταξύ αυτής που αναφέρεται στη 

ΣΥΜΒΑΣΗ και της ισχύουσας στη διεθνή αγορά για το νέο ή νέα προϊόντα. Η διαμόρφωση 
του τελικού τιμήματος θα αποτελεί προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ωστόσο το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δεν υποχρεούται να προμηθεύεται τα παραπάνω 

από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ μετά την κατά τα ανωτέρω έγγραφη ενημέρωσή του 

ενημερώνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε χρονικό διάστημα που θα συμφωνείται από κοινού για την 

αποδοχή ή μη των προτεινόμενων αντικαταστάσεων. 

•••• Εφ’ όσον το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ κρίνει συμφέρουσα την αποδοχή των προτεινόμενων 
αντικαταστάσεων, θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης, αφού εξασφαλίσει τις 

απαραίτητες εγκρίσεις, η οποία θα τροποποιεί τη ΣΥΜΒΑΣΗ στο σημείο αυτό. 

12.2 Σε περίπτωση που ο προσφερόμενος εξοπλισμός ή λογισμικό από την ημερομηνία προσφοράς μέχρι 

την ημερομηνία παράδοσης έχει τροποποιηθεί ή βελτιωθεί, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει το δικαίωμα μέσα 

στα χρονικά πλαίσια της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να εγκαταστήσει άλλον, τουλάχιστον ίδιων ή 

καλύτερων χαρακτηριστικών, με τις ίδιες τιμές της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και αφού υπάρξει σύμφωνη γνώμη 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ για την προτεινόμενη αντικατάσταση.  

12.3 Σε περίπτωση που για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ή λογισμικό από την ημερομηνία προσφοράς 

μέχρι την ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής έχει ανακοινωθεί το τέλος ζωής (end of life) ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται μέσα στα χρονικά πλαίσια της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να αντικαταστήσει 

άλλον, τουλάχιστον ιδίων ή καλύτερων χαρακτηριστικών και αφού υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ για την αντικατάσταση με τις ίδιες τιμές της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
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12.4 Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού ή λογισμικού ΦΑΣΗΣ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ενημερώνει το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ εγγράφως για τις τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει στους τύπους των προϊόντων που θα 

εγκατασταθούν τελικά στην κάθε ΦΑΣΗ. 

12.5 Κατά τη διάρκεια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έως την ολοκλήρωση της Μελέτης Εφαρμογής, εφόσον 

υπάρξουν τεχνολογικές εξελίξεις βελτιωτικές του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και του λογισμικού, 

το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του προβλεπόμενου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και λογισμικού με άλλο πιο πρόσφατης τεχνολογίας του ίδιου κατασκευαστή, 

χωρίς επιπλέον κόστος για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να προβεί στην αντίστοιχη 

αντικατάσταση. 

12.6 Μετά την οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δικαιούται, μετά την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων εγκρίσεων, να προμηθεύεται προϊόντα υλικού (H/W) και λογισμικού (S/W) που 

απαιτούνται για τις τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις του εξοπλισμού. Οι βελτιώσεις αυτές θα 

προτείνονται με τεκμηριωμένη τεχνική γνωμοδότηση της Γ.Γ.Π.Σ. και θα ακολουθεί η έκδοση 

σχετικής απόφασης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. 

12.7 Επίσης, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή 

και να προσαρτήσει στον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ οποιοδήποτε εξάρτημα ή άλλο εξοπλισμό 
προσφέρεται από άλλους προμηθευτές. 

12.8 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ οφείλει να ενημερώνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ για τυχόν προσθήκες λογισμικού ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ από τρίτο προμηθευτή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

οφείλει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραπάνω ειδοποίηση να ενημερώνει το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, υποβάλλοντας τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη, για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες, που 

μπορεί να παρουσιασθούν από την προσθήκη αυτή στο εγκατεστημένο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει υποβάλλει 

τεχνική μελέτη, τεκμαίρεται ότι ο πρόσθετος ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι απόλυτα συμβατός 

και δεν δημιουργείται κανενός είδους πρόβλημα στη συντήρηση του εξοπλισμού. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

δύναται να ζητήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ την απόδειξη των θέσεων της υποβληθείσας μελέτης με την 
επίδειξη αυτής σε περιβάλλον δοκιμών του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

12.9 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμβατότητα του Νέου 

Εξοπλισμού, λογισμικού ή εξαρτήματος με τον υπόλοιπο εξοπλισμό και τη συνέχιση της τήρησης 

όλων των όρων της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ που αφορούν την απόδοση, διαθεσιμότητα και 

γενικότερα την καλή λειτουργία του ΕΡΓΟΥ. 

12.10 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται 

από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά 

την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωσή του να προσκομίζει 

επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την 
υποχρέωσή του προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες 

εκδόσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 13   ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

13.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποζημιώνει πλήρως το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ σε περίπτωση θανάτου ή κάκωσης μέλους ή 

μελών του προσωπικού του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, των υπεργολάβων του και των καθ΄ οιονδήποτε τρόπον μετ΄ αυτού συνδεομένων για 

την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ. 
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13.2 Από την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που ασχολείται με το ΕΡΓΟ. 

 

ΆΡΘΡΟ 14   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

14.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, να αναθέτει 

οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του ΕΡΓΟΥ υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

εφόσον δεν έχει δηλωθεί αυτό στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του και επομένως δεν περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

14.2 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ θα συνεχίζεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή από νέο συνεργάτη / 

υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους, με σκοπό την 

πλήρη υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. Για την 

αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, θα 

πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 

προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

14.3 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δικαιούται να ζητήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ την αντικατάσταση υπεργολάβου 

εμπλεκόμενου στο ΕΡΓΟ, που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να 
ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα που από κοινού θα συμφωνηθεί ότι απαιτείται για την εξεύρεση 

αντικαταστάτη. 

14.4 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ, φέρει αποκλειστικά ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

ΆΡΘΡΟ 15  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

15.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το ΕΡΓΟ και την τυχόν 

συμμετοχή του σε άλλους διαγωνισμούς, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, εκτός 

από τις περιπτώσεις που υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, ούτε να συμμετέχει 

σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και δεν 

δεσμεύει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 

15.2 Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ που θα περιέλθουν στην αντίληψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

γραπτά και προφορικά κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ κρατούν 

μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

και δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβάλλει αυτή την 

υποχρέωση στους υπεργολάβους του και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους 

για την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ. 

15.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι 

γνωρίζουν και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μεταφέρει αυτές τις 

υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους 

για την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ. 
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15.4 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 

εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα παραδώσει στον 

ΑΝΑΔΟΧΟ, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

15.5 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για οποιαδήποτε 

ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. 

15.6 Ειδικότερα, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 

αντίληψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την υλοποίηση του Έργου και που ρητά προσδιορίζονται ως 

εμπιστευτικά από την Αναθέτουσα δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν. 

15.7 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους 

χώρους που συμφωνούνται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το 

ΕΡΓΟ, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ενημερώνει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση 

αυτή. 

15.8 Ειδικότερα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, και βαρύνεται αναλόγως με όλες 

τις υποχρεώσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε 

περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, πέραν από τα ειδικά 

προβλεπόμενα στη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ή τη ΣΥΜΒΑΣΗ, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν.2472/1997. 

15.9 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές 
ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην 

καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, εξαιτίας υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

 

ΆΡΘΡΟ 16  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

16.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ μέχρι την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. Από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του ΕΡΓΟΥ η 

κυριότητα μεταβιβάζεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Εφόσον ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τίθεται σε 

παραγωγική λειτουργία από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ πριν την οριστική παραλαβή του, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει 

να σέβεται τους όρους που θα θέσει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για τη διαχείριση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ο οποίος επεξεργάζεται, διαχειρίζεται ή συνδέεται με δεδομένα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα οριστικοποιήσει τους όρους κατά τη ΦΑΣΗ Μελέτης Εφαρμογής. 

16.2 Η κυριότητα του παραδιδόμενου ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και έτοιμων πακέτων ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ παραμένει στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή τους, 
παραχωρούνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ όχι κατ’ αποκλειστικότητα και χωρίς δικαίωμα 

περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης τους. 

16.3 Ειδικά για τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ που αφορούν έτοιμα πακέτα λογισμικού και εργαλεία ανάπτυξης 

λογισμικού, η κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία τους παραμένει στον αντίστοιχο κατασκευαστή, 
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το δε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα έχει μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των προϊόντων αυτών 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

16.4 Σε περίπτωση που τρίτος αντιποιείται δικαίωμα επί του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ πριν την 

οριστική παραλαβή του, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να ειδοποιήσει περί 

τούτου τον ΑΝΑΔΟΧΟ και να γνωστοποιήσει στον τρίτο την κυριότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

16.5 Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ που θα παραχθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ανήκει – 
από τη στιγμή της δημιουργίας του – στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, στο οποίο παραδίδεται ο πηγαίος κώδικας και 

κάθε είδους παραδοτέα τεκμηρίωσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και τη ΣΥΜΒΑΣΗ. 

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

καθώς και όλα τα υπόλοιπα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (π.χ. πηγαίος κώδικας – source code, βάσεις δεδομένων) 

που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δαπάνες του ΕΡΓΟΥ, θα αποτελούν 

ιδιοκτησία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται.  

16.7 Οι κωδικοί πρόσβασης του συστήματος (passwords) ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική 

κυριότητα και διαχείριση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

16.8 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ αποκτά όλες τις απαραίτητες άδειες επί των παραδοτέων προκειμένου να επιτελέσει 
τη δημόσια αποστολή του, να είναι δυνατή η πλήρης και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση των 

παραδοτέων από αυτήν και να επιτελεί τις πράξεις που προσδιορίζονται στην παρούσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 

16.9 Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, επίσης, αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί των εκθέσεων και των συναφών 

στοιχείων, δεδομένων, πληροφοριών και συλλογών αυτών όπως και επί κάθε άλλου σχετικού 

έγγραφου ή υλικού, που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ κατά την 

εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, έτσι ώστε να μπορεί (α) να χρησιμοποιεί και να εκτελεί τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (β) 

να μελετά τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ και να χρησιμοποιεί την πληροφορία που εμπεριέχεται σ’ αυτά (γ) να 

αναδιανέμει αντίγραφα των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ελεύθερα (δ) να βελτιώνει τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ και να 

δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό, ώστε να αυξάνει τη δημόσια ωφέλεια από αυτά.  

16.10 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.  

16.11 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι δε θα ασκήσει 

κανένα από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν έχει επί των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ή άλλου 

αντικειμένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τις παραπάνω 

αναφερθέντες πράξεις της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

16.12 Ευθύνη επί νομικών ελαττωμάτων: 

•••• Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να μεταβιβάσει όλα τα περιγραφόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ προϊόντα 
ελεύθερα από κάθε δικαίωμα τρίτου. 

•••• Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται επιπλέον να προβεί με δικές του δαπάνες στις αναγκαίες 
τεχνολογικές μεταβολές του εξοπλισμού όταν αυτές επιβάλλονται από την προστασία των 

δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που δικαιολογημένα ισχυρίζονται πως έχουν κάποιο 

δικαίωμα επί του εξοπλισμού αυτού. 
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ΆΡΘΡΟ 17  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

17.1 Τα δικαιώματα επί όλων των αποτελεσμάτων, στοιχείων και κάθε άλλου εγγράφου ή αρχείου 

σχετικού με το ΕΡΓΟ καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν 

από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δαπάνες του ΕΡΓΟΥ, είτε μεταβιβάζονται είτε παρέχονται με άδεια χρήσης και 

εκμετάλλευσης στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ από τρίτους για σκοπούς διαφορετικούς 

από τους προβλεπόμενους στη ΣΥΜΒΑΣΗ, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα κάνει χρήση των διατάξεων και νόμων 

περί «πνευματικής ιδιοκτησίας». 

17.2 Το λογισμικό και οι εφαρμογές και όλες οι πιθανές επεκτάσεις τους πρέπει να αναπτύσσονται εξ’ 

αρχής με τρόπο ώστε να επιτρέπουν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (α) να μελετά τον τρόπο λειτουργίας της 

εφαρμογής και να την προσαρμόζει στις ανάγκες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, (β) να έχει πρόσβαση στον 

πηγαίο κώδικα της εφαρμογής (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα του λογισμικού για οποιαδήποτε 

επιχειρησιακό σκοπό σε φορείς της δημόσιας διοίκησης και πολίτες (δ) να βελτιώνει το λογισμικό, 

να δημοσιεύει και να διαθέτει τις βελτιώσεις αυτές. 

17.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επίσης ρητά και ανεπιφύλακτα συνομολογεί, συμφωνεί και αποδέχεται να παραδώσει 

επαρκή τεκμηρίωση για την δομή του κώδικα, οδηγίες για τη διαδικασία εγκατάστασης όλων των 

προαπαιτούμενων προγραμμάτων, τη διαδικασία μεταγλώττισής τους καθώς και πιθανές 

απαιτούμενες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις που θα πρέπει να κατατίθενται στο αποθετήριο 
της ΓΓΠΣ.  

17.4 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί 

από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για τα προϊόντα που έχει προσφέρει, κατά την ανάπτυξη μελλοντικών 

βελτιώσεων των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Η υποχρέωση αυτή δεσμεύει τον ΑΝΑΔΟΧΟ για 

δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του παρόντος ΕΡΓΟΥ και σε κάθε περίπτωση καθ’ όλη την 

διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας. 

17.5 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων που 

αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική ιδιοκτησία, άδειες χρήσεις ή εμπορικά 

μυστικά σχετικά με τις εκδόσεις λογισμικού ή με την ανάπτυξη εφαρμογών μέσα στα πλαίσια 

υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ και αποζημιώνει πλήρως το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για τις ζημίες και τα έξοδα τα οποία 
υφίσταται αυτό σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

17.6 Σε κάθε περίπτωση που εγείρεται εναντίον του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ αξίωση, εξωδίκως ή δικαστικώς, αγωγή 

ή άσκηση ενδίκου μέσου, από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με π.χ. σχέδια, προδιαγραφές, 

οδηγίες, λογισμικό, τα δικαιώματα επί του λογισμικού ή της ανάπτυξης εφαρμογών από τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, δεδομένα ή άλλα υλικά που παρασχέθηκαν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ από τον 

ΑΝΑΔΟΧΟ βάσει της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με τον ισχυρισμό ότι παραβιάζουν δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας του τρίτου, έως την ή και μετά την οριστική παραλαβή του 

ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να αναλάβει όλες τις ευθύνες που προκύπτουν και να αποζημιώσει 

πλήρως το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ για κάθε ζημία που προκύπτει, συμπεριλαμβανομένων τόκων και δικαστικών 
εξόδων.  

17.7 Ρητά συμφωνείται ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ θα χειριστεί κατά την κρίση του τις δίκες και θα ειδοποιεί 

εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον ΑΝΑΔΟΧΟ για κάθε απαίτηση ή διαμαρτυρία σχετική με την 

παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, που προβάλλεται από τρίτους 

και αφορά στο ΕΡΓΟ της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

17.8 Αν, ως συνέπεια ενδεχόμενης παράβασης σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια ή 

πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης ή εμπορικά μυστικά, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ εμποδίζεται στη χρήση 
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των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με δική του δαπάνη τροποποιεί ή αντικαθιστά τα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα. 

 

ΆΡΘΡΟ 18  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

18.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του ΕΡΓΟΥ, για χρονική περίοδο δώδεκα (12) 

μηνών, από την ημερομηνία της υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από 

την αρμόδια ΕΠΕ. Σε περίπτωση τυχόν επουσιωδών παρεκκλίσεων, η εγγύηση ορίζεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης έγκρισης της οριστικής παραλαβής. 

18.2 Κατά την Περίοδο της εγγύησης, η ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αφορά όχι μόνο στο λογισμικό των 

εφαρμογών που έχει αναπτύξει αλλά και στη διόρθωση των σφαλμάτων που τυχόν θα προκύψουν 
με την ολοκλήρωση αυτών στο πλήρες περιβάλλον λειτουργίας του.  

18.3 Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του 

ΕΡΓΟΥ το οποίο υλοποίησε. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε 

βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους του 

ΕΡΓΟΥ για όλες τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.  

18.4 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παρέχει Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη 

τη διάρκεια παραγωγικής λειτουργίας (μέχρι την οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ) και Εγγύησης 

Καλής Λειτουργίας. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης βασίζονται στο πλαίσιο Εγγυημένου 

Επιπέδου, το οποίο αποτυπώνεται στο Παράρτημα V της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ κι αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της. 

18.5 Το πλαίσιο Υπηρεσιών Εγγύησης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα V της παρούσας 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ κι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

 

ΆΡΘΡΟ 19  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  

19.1 Η παράδοση και η παραλαβή του ΕΡΓΟΥ θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, 

όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

19.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης ΦΑΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ ή του συνόλου αυτού από 

υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιβάλλονται 

κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

19.3 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 

του ΠΔ 118/07 και ο εξοπλισμός ή το λογισμικό ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους 

συμβατικούς όρους, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 32 του 

ΠΔ 118/07, να καταβάλλει ποινική ρήτρα καθυστέρησης παράδοσης. Η ποινική ρήτρα για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης ανέρχεται σε ποσοστό 0,1% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία 

έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για την λειτουργία 

εξοπλισμού/ λογισμικού.  

19.4 Σε περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μετά από την έγκριση του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
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19.5 Εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τα προβλεπόμενα ανωτέρω πρόστιμα, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του 

ΕΡΓΟΥ, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

19.6 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων κάθε ΦΑΣΗΣ ανέρχονται επίσης στο 0,1% του 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΈΡΓΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), θα επιβάλλονται με 
απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ και θα παρακρατούνται από την 

επομένη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, με ισόποση κατάπτωση της 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

19.7 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

19.8 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 

υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης ΦΑΣΕΩΝ ή μη παράδοσης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του ΕΡΓΟΥ, από υπαιτιότητα του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

19.9 Με ίδια ως άνω απόφαση (βλ. παρ.  19.6) ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των ΦΑΣΕΩΝ του ΕΡΓΟΥ περατωθεί μέσα στη συνολική 

προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 

επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

19.10 Σε περίπτωση Ένωσης το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης, 

τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 

19.11 Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν παραδώσει έγκαιρα εντός της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης ή της 

παράτασης αυτής τις συμβατικές υπηρεσίες, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ κηρύσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. 

19.12 Επίσης, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑΔΟΧΟ με απόφασή του, ύστερα 

από γνωμοδότηση της ΕΠΕ, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, επιβάλλοντας αθροιστικά ή διαζευκτικά τις 

κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. 

19.13 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

19.14 Σε περίπτωση έκπτωσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

19.15 Εκτός των παραπάνω ρητρών, θα επιβάλλονται κατά περίπτωση και οι ρήτρες μη διαθεσιμότητας 
και λαθών όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα V της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

ΆΡΘΡΟ 20  ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

20.1 Οι ορισμοί των κλάσεων διαθεσιμότητας για τις ανάγκες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ καθώς και η κατάταξη των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στο πλαίσιο του ΕΡΓΟΥ σε αυτές 

περιγράφεται στο Παράρτημα V της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
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20.2 Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου Μη Διαθεσιμότητας για κάθε επιπλέον ώρα Μη 

Διαθεσιμότητας και για κάθε μονάδα/στοιχείο θα επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ ρήτρα ίση με το 

μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

•••• 0,15‰ επί του συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, για τον 
εξοπλισμό/λογισμικό/εφαρμογές στο πλαίσιο του παρόντος ΕΡΓΟΥ. 

20.3  Οι επιβαλλόμενες ρήτρες μη διαθεσιμότητας ανά περίπτωση περιγράφονται στο Παράρτημα V της 

παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

20.4 Θεωρείται ότι η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων 

του Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά 
από αυτήν και θα συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας.  

20.5 Αν η διαθεσιμότητα είναι ίση ή μικρότερη του 90% θα επιβάλλεται ρήτρα μη διαθεσιμότητας, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, για την μονάδα καθώς και για τον εξοπλισμό που εξαρτάται λειτουργικά 

από αυτήν. 

20.6 Αν η διαθεσιμότητα μίας μονάδας είναι για δύο (2) συνεχείς μήνες ίση ή μικρότερη του 90%, πέρα 

από την ρήτρα μη διαθεσιμότητας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα σ’ ένα μήνα, 

με δικό του κόστος, τον εξοπλισμό που προκαλεί βλάβη με ισοδύναμο και σύγχρονο εξοπλισμό, 

ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της ΕΠΕ, με τη σύμφωνη γνώμη της. 

20.7 Η είσπραξη της παραπάνω ρήτρας μη διαθεσιμότητας γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, από την εγγύηση καλής λειτουργίας, 

εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν καταθέσει το αντίστοιχο ποσό. 

 

ΆΡΘΡΟ 21  ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

21.1 Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί 

εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς 

τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των 

εργασιών του, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δύναται (α) να τερματίσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ πάραυτα με έγγραφη δήλωσή 

του προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η 

εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή (β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε 

άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή 

και πιστή εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί. 

21.2 Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά, πέραν των διατάξεων του άρθρου 10.7 της παρούσας, 

ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δωρεάν πάσης φύσεως υλικά (π.χ. 

μελέτες, κώδικα τεκμηρίωσης, προδιαγραφές ανταλλακτικών) που χρειάζονται για την εξασφάλιση 

της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και εφαρμογών.  

21.3 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ένωση και οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί σε 

κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός 

από τον τερματισμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να συνεχισθεί η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ από τους υπόλοιπους 

μετέχοντες στην Ένωση, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το ΕΡΓΟ σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος 

μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση εντός ευλόγου χρόνου και 
εγκριθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. 
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ΆΡΘΡΟ 22   ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

22.1  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

22.2 Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν 

από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις.  

 

ΆΡΘΡΟ 23   ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

23.1  Μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ και έκδοση 

σχετικής απόφασης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησής του ή στην περίπτωση που 

συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δεν επιβάλλονται κυρώσεις).  

 

ΆΡΘΡΟ 24  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

24.1 Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ, μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από 

αιτιολογημένο αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και έκδοσης 

σχετικής απόφασης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ με εφαρμογή των κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07 και του άρθρου 19 της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

ΆΡΘΡΟ 25  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

25.1 Η καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι δυνατόν να γίνει: 

(α) από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του άλλου, ή,  

(β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, και για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση,  

με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την 

πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι 
λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε 

ανάκληση της καταγγελίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 26  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

26.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, γίνει η 

αποπληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ. 
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ΆΡΘΡΟ 27  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

27.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. 

27.2 Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά 

στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 

δημιουργούνται από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

27.3 Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

27.4 Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το κείμενο της οποίας 

κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α. η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ  

β. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

γ. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

δ. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. 

 

ΆΡΘΡΟ 28   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

28.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 

παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα 

βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που πλήττεται από το περιστατικό 

ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις 

του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και 
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

28.2 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος 

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες 

προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν 

κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

28.3 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και 

δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί 
την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 29   ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

29.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 
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29.2 Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η σύνταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε άλλη γλώσσα, ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού 

κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, 

το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 

29.3 Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους 

σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, 
και ένα έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

 

 

  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

    

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

   

  

 


