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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Παπάγου, 05.03.2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ                

ΓΕΝΙΚΗ    ∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αριθµ.   Πρωτ.        

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          ΟΙΚ10885/1661         

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                                                                                               

                                                                             

Ταχ.  ∆/νση : Αναστάσεως  2 

Ταχ. Κώδικας : 101 91  Παπάγου 

Πληροφορίες : Ν. Πιατίδου- Ε. Υφαντή  

Τηλέφωνο : 213-130.8354 / 8393 

Fax : 213-130.8392 

e-mail : n.piatidou@yme.gov.gr 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο 1 / 2013 

∆ηµόσιος Ανοικτός  διαγωνισµός, σε  ευρώ, για την 

επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση 

του έργου : «Σύστηµα παραγωγής, διαχείρισης και 

ελέγχου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΓΙΑ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ :  

  - ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α  ΤΗΣ  Ε.Ε. 06/03/2013  

  - ΣΤΟ  «ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΗΣ    

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

  

 06/03/2013 

  - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΣΤΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΤΥΠΟ : 07/03/2013 

ΤΟΠΟΣ   ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ 

ΩΡΑ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ               

Αναστάσεως  2  -  Παπάγου, 6ος   

όροφος - Γραφείο  605 

25.04. 2013 Πέµπτη 

 

10.00΄π.µ. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.000.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 

Χρονική διάρκεια έργου: 

 

Κριτήριο κατακύρωσης:            

Τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της σύµβασης εκτός εάν ο  

προϋπολογισµός του έργου εξαντληθεί νωρίτερα. 

Η χαµηλότερη τιµή  

     Καταληκτική ηµεροµηνία  

 υποβολής προσφορών       

                

     24.04.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄. 

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

  

 

Έχοντας  υπόψη: 

 

1.      Τις  διατάξεις : 

α. του  άρθρου  24  του  ν. 2198/1994, σχετικά  µε  την  «παρακράτηση  φόρου   

εισοδήµατος  από  εµπορικές  επιχειρήσεις». 

β. του  ν. 2362/1995 « περί  ∆ηµοσίου  Λογιστικού, ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  

και  άλλες διατάξεις », όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική  

∆ιαχείριση  και  Ευθύνη» την  παρ. 3  του  άρθρου  9  του  ν. 3899/2010  « Επείγοντα  

µέτρα  εφαρµογής  του  προγράµµατος  στήριξης  της  ελληνικής  οικονοµίας » και τα 

άρθρα 45 και 50 του ν. 3941/2011  «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των 

ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» 

και  ισχύει  σήµερα. 

γ. του  π.δ. 293/1999 « Οργανισµός  του  Υπουργείου  Μεταφορών & Επικοινωνιών» 

όπως τροποποιήθηκε  µε  τα  π.δ.100/2002, 59/2003, 99/2005 και 186/2007  και  τους  ν. 

3897/2010 και 4053/2012  και ισχύει σήµερα.  

 δ. του  π.δ.  166/2003 « Προσαρµογή  της  Ελληνικής  Νοµοθεσίας  στην  Οδηγία  

2000/35  της 29-6-2000  για  την  καταπολέµηση  των  καθυστερήσεων  πληρωµών  στις  

Εµπορικές  συναλλαγές ». 

ε. του  άρθρου  90  του  Κώδικα  Νοµοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά  

Όργανα που  κυρώθηκε µε  το  άρθρο  πρώτο  του  π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση  της  

νοµοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά  όργανα». 

στ. του  π.δ.  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 ». 

    ζ.  του  π.δ. 118/2007 « Κανονισµός  Προµηθειών  ∆ηµοσίου ». 

            η. της παραγρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου». 

   θ. του  π.δ.  113/2010 « Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες ». 
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ι. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων  των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».   

ια. του  ν. 3886/2010 « ∆ικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δηµοσίων  

συµβάσεων…».  

 ιβ. του ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων..». 

ιγ. του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και 

κατάργηση υπηρεσιών». 

ιδ. του π.δ. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» . 

 

2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς: 

               

α) 35130/739/11-08-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών 

του άρθρου 83   παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 

προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

β) 36738/∆ΙΟΕ 872/ 21.8.2012 του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και 

δικαιώµατος υπογραφής…». 

γ) 2/64580/∆ΠΚΓ/ 02.10.20102 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών « Ανάληψη 

Υποχρέωσης» που αφορά στην ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού ενός 

εκατοµµυρίου ευρώ, #1.000.000,00€# για τα έτη 2013 έως 2016 (δαπάνη ανά έτος 

250.000,00€) για την εκτέλεση του έργου «Σύστηµα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου 

καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου».  

3.  Tο υπ. αριθµ. 5292/7-8-2012/10.08.2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και 

Πληροφορικής του  Υπουργείου µας προς την Υπηρεσία µας σχετικά µε την διαβίβαση των 

τεχνικών προδιαγραφών του έργου.  

4.      Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων  του διαγωνισµού 

και ΙΙ) εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών,  

σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στην Απόφαση υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-

11-2011 και στην Εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 26 του ν. 4024/2011. 

5.    Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο είναι ιδιαίτερης  τεχνικής πολυπλοκότητας και απαιτεί 

εξειδικευµένες γνώσεις από τους συµµετέχοντες υπαλλήλους στις αρµόδιες επιτροπές Ι) 

Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων  του διαγωνισµού και ΙΙ) εξέτασης και κρίσης των 
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διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών , προκειµένου για την 

κατανόηση, το χειρισµό και την αξιολόγηση των σύνθετων διαδικασιών. 

 

6. Την από 08.10.2012 ανακοίνωση περί πραγµατοποίησης δηµόσιας κλήρωσης τη 10.10.2012. 

 

7. Το από 10.10.2012 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης. 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

 

1. Προκηρύσσουµε δηµόσιο ανοικτό  διαγωνισµό, σε  ευρώ, µε  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαµηλότερη τιµή, για  την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:  «Σύστηµα 

παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου».  

 

2. Το αντικείµενο του έργου, όπως αυτό εκτενέστερα περιγράφεται στο  κεφάλαιο 3 - «Φυσικό 

Αντικείµενο του έργου» των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης, περιλαµβάνει:  

 

� την ανάπτυξη ολόκληρης της υποδοµής  που απαιτείται σε υλικό και λογισµικό και τις 

διασυνδέσεις µε άλλα συστήµατα για την έκδοση Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου (ΨΤ), 

καθώς και την παροχή υπηρεσιών έκδοσης καρτών Ψηφιακού κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο.  

 

� τη µεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο σε καθορισµένα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής, για το σύνολο του συστήµατος, έτσι ώστε µετά τη λήξη του έργου, 

η διαχείριση και τυχόν επέκταση του συστήµατος να περιέλθει στην ευθύνη της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. θα έχει την κυριότητα της προαναφερόµενης υποδοµής [λογισµικό (κώδικας 

και βάση δεδοµένων) και δίκτυα που υλοποιούν τις απαραίτητες διασυνδέσεις]. Επίσης, Το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. θα έχει την κυριότητα κάθε κάρτας ΨΤ που εκδίδεται και του υλικού που θα 

χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 5 «Αναλυτική Περιγραφή των 

Φάσεων και των Παραδοτέων», καθώς και στους πίνακες συµµόρφωσης της παραγράφου 7.5.5. 

του κεφαλαίου (7) «∆ιασφάλιση Επιπέδου Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών», του 

παραρτήµατος των «Τεχνικών Προδιαγραφών». 
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3. Η  επιλογή  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  τους  γενικούς  και  ειδικούς  όρους  που  

περιλαµβάνονται  στη  σχετική διακήρυξη, η  οποία  επισυνάπτεται  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  

και  ισοδύναµης  ισχύος  τµήµα  της παρούσης απόφασης. 

 

4. Ο  διαγωνισµός  θα  διενεργηθεί, ύστερα  από  κανονική  προθεσµία σαράντα οκτώ (48)  

ηµερών , από  την  ηµεροµηνία  αποστολής  της  περίληψης  της  προκήρυξης  στην  Επίσηµη  

Εφηµερίδα  των  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτοι την 25.04. 2013, ηµέρα Πέµπτη και  ώρα  10:00΄ 

π.µ., στο  κτίριο  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών  και  

∆ικτύων, (Τοµέας  Μεταφορών  και  ∆ικτύων), Αναστάσεως  2 & Τσιγάντε, Παπάγου.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να  αποστείλουν το φάκελο συµµετοχής τους µε απλό ταχυδροµείο ή 

Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 και 

Τσιγάντε - Παπάγου, ισόγειο), συνοδευόµενο από συστηµένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, 

θα πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, µέχρι 

και την 24.04.2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής 

αποστολής, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 

ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων που θα αποσταλούν. 

Επισηµαίνεται ότι, προσφορά που περιέλθει στο Υπουργείο µας µετά την ως άνω 

προθεσµία (24.04.2013), δεν αποσφραγίζεται, απορρίπτεται υποχρεωτικά ως απαράδεκτη 

και επιστρέφεται στον αποστολέα.  

 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  ∆ηµόσια, µετά  τη  λήξη  του  χρόνου  υποβολής  

τους, όπως περιγράφεται  στη  σχετική διακήρυξη. 

 

5. Οι  υποβαλλόµενες  στο  διαγωνισµό  προσφορές  ισχύουν  και  δεσµεύουν  τους  

προσφέροντες  για  εκατόν  ογδόντα ( 180 ) ηµέρες, προθεσµία  που  αρχίζει  από  την  εποµένη  

της  ηµεροµηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισµού. 

 

6. Για  κάθε  θέµα, που  δεν  ρυθµίζεται  στην  παρούσα  απόφαση, έχουν  εφαρµογή  οι  

διατάξεις  του ν. 2362/1995, του π.δ. 118/2007 και του π.δ. 60/2007, καθώς και οι όροι, που 

αναφέρονται  στη  σχετική  προκήρυξη. 

 

7. Ορίζουµε τη συγκρότηση των επιτροπών: Ι) αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων  του 

διαγωνισµού και ΙΙ) εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών 

προσφυγών, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στην Απόφαση υπ’ αριθµ. 

∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην Εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των 
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διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011,  λαµβάνοντας υπόψη  την τεχνική πολυπλοκότητα και 

έκταση του έργου, οι οποίες απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις από τους συµµετέχοντες 

υπαλλήλους στις αρµόδιες επιτροπές. 

 

Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσµατά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το οποίο 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας.  

 

 

Ι) Πενταµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων           

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 

      α) Γρηµανέλλης Ιωάννης,  ως Πρόεδρος,                                

      β)  Μαντζιώκας Αθανάσιος, ως µέλος, 

      γ) Λιακοπούλου Μάρθα, ως µέλος,             

      δ) Σαρρή Κατερίνα, ως µέλος και  

      ε) Πασχάλη Χριστιάνα, ως µέλος,  

                                          

µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους: Κατσικάτσου Μαρία (αναπληρώτρια του Προέδρου),  

Λουβερδή Γεράσιµο, Παθούλα Φλώρα, Μαργαρίτη Βασιλική, Νεαµονιτάκη Αργυρώ.  

Γραµµατέας της Επιτροπής ∆ιενέργειας ανεδείχθη εκ της κληρώσεως ο υπάλληλος Νικηταϊδης 

Ιωάννης µε αναπληρωτή τον υπάλληλο Τσαµαδιά Γεώργιο. 

 

 

ΙΙ) Πενταµελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης Ενστάσεων και των προδικαστικών 

προσφυγών 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

 

      α ) Σταµάτη Παναγιώτα, ως Πρόεδρος,                                

      β )  Κωνσταντοπούλου Σταµάτα, ως µέλος,    

      γ )  Κατσαρού Ευαγγελία, ως µέλος,        

      δ ) Χριστόπουλος Αλέξανδρος, ως µέλος, και 

      ε ) Πλεξίδα Έλενα, ως µέλος,                   

                             

µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους: Τσελίκα Παναγιώτη (αναπληρωτή της Προέδρου), 

Παπαθανασίου Χριστίνα, Ιωαννίδη Σωκράτη, Καραβασίλη Μαρία και Αθανασόπουλο ∆ηµήτρη. 
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 Γραµµατέας της Επιτροπής Ενστάσεων ανεδείχθη εκ της κληρώσεως η υπάλληλος Καψή 

Ευγενία µε αναπληρώτρια την υπάλληλο Γιατζόγλου Σοφία. 

 

Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας κάποιου εκ των παραπάνω µελών, η αναπλήρωση 

γίνεται µε φροντίδα του προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των 

αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον πρόεδρο, για τυχόν 

απουσία ή κώλυµά τους.  

 

8. Έργο των παραπάνω επιτροπών είναι :    

 

I) Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α.)  

� Η παραλαβή, µονογραφή και  αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και η µονογραφή 

των τριών ( 3 ) υποφακέλων. 

 

�  Η αποσφράγιση του υποφακέλου µε την  ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», η µονογραφή και ο 

έλεγχος του περιεχοµένου του και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το έργο ολοκληρώνεται  

από την επιτροπή, το αργότερο, µέσα σε πέντε  ( 5 ) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

�  Η αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η µονογραφή, ο 

έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχοµένου του και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το έργο 

ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο, µέσα σε οκτώ ( 8 ) εργάσιµες ηµέρες από 

την ηµεροµηνία έκδοσης της  απόφασης  έγκρισης  αποσφράγισης των τεχνικών 

προσφορών (και εφόσον παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων ή 

προδικαστικών προσφυγών κατ’ αυτής). 

 

�     Η µονογραφή  και αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχοµένου του. Η ΕΑΑ, µετά την 

αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών θα συντάξει πρακτικό µε την πρότασή της 

για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, που θα αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, προκειµένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται από 

την επιτροπή, το αργότερο, µέσα σε τρεις ( 3 ) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 

αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.  
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Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαµηλότερης τιµής. Η Ε.Α.Α. διαβιβάζει την 

Εισήγησή της για την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών – 

Τµήµα Προµηθειών. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης – ανάθεσης γίνεται βάσει του άρθρου 23 παρ.1 του π.δ.118/2007.  

 

ΙΙ) Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών  Ενστάσεων και των Προδικαστικών 

Προσφυγών 

Έργο  της  επιτροπής είναι η  εξέταση   και    κρίση  των   διοικητικών  και προδικαστικών 

προσφυγών  και  ενστάσεων,  που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν 

λόγω διαγωνισµού έως και την  κατακυρωτική απόφαση και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ. ∆. (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων). 

 

9. Αντίγραφα  της  παρούσας  διακήρυξης διατίθενται από το Τµήµα  Προµηθειών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων), Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου, 2ος όροφος, τηλ.: 213-

130.8354/ 213-130.8333, αρµόδιοι κα Ν. Πιατίδου, e-mail: n.piatidou@yme.gov.gr και κα Ε. 

Υφαντή  e-mail: e.ifanti@yme.gov.gr, όλες  τις  εργάσιµες  ηµέρες  και  ώρες, καθώς και από 

την ιστοσελίδα του Υπ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆) http://www.yme.gov.gr ).  

 

10. Προκειµένου για ερωτήµατα επί των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης, οι 

ενδιαφερόµενοι θα απευθύνονται στους κάτωθι αρµόδιους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. (Αναστάσεως και Τσιγάντε - Παπάγου): 

(1) κος Σεραφείµ Μακρής, τηλ.: 213.130.8199, e-mail: s.makris@yme.gov.gr και (2) κα 

Βαλεντίνη Παπαρίζου, τηλ: 213.130.8636  email: v.paparizou@yme.gov.gr.  

 

11. Οι  υποψήφιοι  µπορούν  να  ζητήσουν  διευκρινήσεις / συµπληρωµατικές πληροφορίες, για το 

περιεχόµενο των Τευχών του παρόντος διαγωνισµού υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στη 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 

Παπάγου – Αθήνα. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές 

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) 

ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης  κατά το 

άρθρο 15, παρ.2 παρ.α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες  

προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 

ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες αυτές παρέχονται το 

αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο 

προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15, παρ.2 του π.δ. 118/2007. Οι 
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διευκρινίσεις θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆, (Τοµέας Μεταφορών και 

∆ικτύων:  http://www.yme.gov.gr).  

 

Κανένας  υποψήφιος  δεν  µπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί  προφορικές  

απαντήσεις  εκ µέρους  του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

 

12.  Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικειµένου της 

Σύµβασης, θα γίνει, ως εξής: 

 

� Το τίµηµα των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 της Οικονοµικής 

Προσφοράς (ποσό 1.6), του παραρτήµατος Β, µε τον αναλογούντα ΦΠΑ, µετά την 

ολοκλήρωση της Φάσης 4 του έργου, µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής 

παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου. 

� Το τίµηµα των καρτών που έχουν παραδοθεί στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. από τον Ανάδοχο, ανά 

εξάµηνο της Φάσης 5 του έργου, µε τον αναλογούντα ΦΠΑ, µετά την υποβολή του 

πρακτικού της οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου. 

 

Οι νόµιµες κρατήσεις για τρίτους 3,172% στο χωρίς ΦΠΑ ποσό του τιµολογίου του αναδόχου, 

βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση παρακρατείται από τον προµηθευτή ο νόµιµος φόρος 

εισοδήµατος, σύµφωνα µε το αρθρ. 24 του ν. 2198/1994.  

 

13.  Περίληψη  της  προκήρυξης  να  δηµοσιευθεί:  

� Στην  επίσηµη  εφηµερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων,  

� Στο  “Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων” της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως και 

� Στις  ηµερήσιες  οικονοµικές  εφηµερίδες:  

    1. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

    2. ΚΕΡ∆ΟΣ 

    3.  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Τα  έξοδα  δηµοσίευσης  για  µεν  την  εφηµερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  βαρύνουν  την  

Ευρωπαϊκή Ένωση, για  δε  τον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνουν  το  Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆      

 

 Η   παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., Τοµέας 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων:  http://www.yme.gov.gr.  
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14. Η  δαπάνη  για  την  υλοποίηση του έργου, προϋπολογίζεται  στο  ποσό του ενός εκατοµµυρίου 

ευρώ #1.000.000,00€ #  ( συµπεριλαµβανοµένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.) και βαρύνει τις 

πιστώσεις των τακτικών προϋπολογισµών, των οικονοµικών ετών  2013 έως και 2016, σε 

βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1699 «Λοιπές προµήθειες» του Ε.Φ. 35/710, του 

προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων . 

    

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ                          

Η  σχετική  διακήρυξη                                                                                                              

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    

Υπ. Α. Αν. Υ.Με.∆:                                                                                      

∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής                                             

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)                                                                                                                                       

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                              

Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ: 

1 - Πολιτικό Γραφείο Υπουργού                                                       

 2 - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  

 3 - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 

 4 - Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών  

       Υπηρεσιών       

 5 - Γραφείο Γενικού ∆/ντή Μεταφορών  

 6-  Γραφείο Γενικής ∆/ντριας ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

 7 - ∆/νση Οργάνωσης και πληροφορικής 

 

Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                          

  Πανεπιστηµίου 44 , 106 79 - Αθήνα                                  

 Γ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

      Αγ. Κωνσταντίνου 3 , 185 31- Πειραιάς  

 ∆)  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

       ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 Λαγουµιτζή 23, 176 71 - Αθήνα 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

Α. ΠΙΑΤΙ∆ΟΥ 
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 Ε) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

     ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 ∆ωδεκανήσου 10Α,  54626 – Θεσσαλονίκη  

                                                                                                                                                                          

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ   ∆ΙΑΝΟΜΗ                                                                                                                                                                                                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών  

και  ∆ικτύων (Τοµέας  Υποδοµών, Μεταφορών  και  ∆ικτύων ) 

 (Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.) 

∆ιεύθυνση έδρας: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, ΤΚ 101 91 

Τηλέφωνο:            +30 213 130 8354 & +30 213 130 8333 

Fax:                       +30 213 130 8392 

E-mail:                   n.piatidou@yme.gov.gr & e.yfanti@yme.gov.gr 

Πληροφορίες: ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών :  

                       N. Πιατίδου  &  Ελ. Υφαντή 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
«Σύστηµα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου  

καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Υπουργείο  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών  και  ∆ικτύων 

(Τοµέας Μεταφορών  και  ∆ικτύων) 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Παροχή Υπηρεσιών,  

Ταξινόµηση κατά CPV: 48810000-9 Πληροφοριακά Συστήµατα. 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 

#813.008,13€#    πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Τακτικός προϋπολογισµός εξόδων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σε βάρος των 

πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 1699 «Λοιπές προµήθειες» του Ε.Φ. 35/710.  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός εάν ο 

προϋπολογισµός του έργου εξαντληθεί νωρίτερα. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να  αποστείλουν το φάκελο συµµετοχής 

τους µε απλό ταχυδροµείο ή Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό 

Πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου, 

ισόγειο), συνοδευόµενο από συστηµένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, 

θα πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

Τµήµα Προµηθειών, µέχρι και την Τετάρτη 24.04.19  και ώρα 15:00΄. 

ΗΜ/ΝΑΙ  ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:  
Πέµπτη 25.04.2013 
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 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 

Αποστολή ∆ιακήρυξης στην 

Ε.Ε.Ε.Κ 
Τετάρτη 06.03.2013 

Αποστολή για δηµοσίευση 

στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων» της 

Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης 

Τετάρτη 06.03.2013 

∆ηµοσίευση στον Ηµερήσιο 

Τύπο 
Πέµπτη 07.03.2013 
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ΑΡΘΡΟ 1:     ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

1.1 Το Υπουργείο  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών  και  ∆ικτύων, 

(Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.)  προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου 

που θα αναλάβει την εκτέλεση του  έργου: «Σύστηµα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου 

καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου» µε προϋπολογισµό οκτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων οκτώ 

ευρώ και δεκατριών λεπτών (813.008,13€), πλέον ΦΠΑ.  

Ο προϋπολογισµός του έργου συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ανέρχεται στο ποσό του ενός 

εκατοµµυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).  

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ καλεί επί ίσοις όροις, όσους έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην 

παρούσα αναλυτική διακήρυξη να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο διαγωνισµό µέχρι την 

24.04.2013 , ηµέρα Τετάρτη και ώρα  15:00΄.  

Στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλουν σχετική προσφορά όσοι ενδιαφέρονται και θεωρούν 

ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας. Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνταχθεί 

σύµφωνα µε τους όρους, τον τύπο και το περιεχόµενο που προβλέπει η ∆ιακήρυξη και θα 

συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 

Περίληψη της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης έχει σταλεί προς δηµοσίευση στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό Τύπο.  

 

1.2   Η ∆ιακήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή, διέπονται από:  

 

Α. Τις κάτωθι διατάξεις: 

α)  του  άρθρου  24   του  ν.  2198/1994, σχετικά  µε  την  «παρακράτηση  φόρου  

εισοδήµατος από  εµπορικές  επιχειρήσεις». 

β)    του ν. 2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση 

και Ευθύνη», την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής 

του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» και τα άρθρα 45 και 50 του ν. 

3941/2011  «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και  ισχύει  σήµερα. 

  γ)   του π.δ. 293/1999  « Οργανισµός του Υπουργείου  Μεταφορών &  Επικοινωνιών», όπως 

τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005,186/2007 και  τους ν. 3897/2010 

και 4053/2012 και ισχύει σήµερα. 

  δ)   του π.δ. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές 

συναλλαγές». 
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ε)  του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 

στ) του  π.δ.  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 ». 

ζ)  του π.δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

η)  του π.δ.  113/2010 « Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες ». 

θ)  του  ν. 3886/2010 « ∆ικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δηµοσίων    συµβάσεων…», 

ι)  του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος 

στήριξης της ελληνικής οικονοµίας».  

ια) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

ιβ) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-

βαθµολόγια, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 

πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

ιγ) του ν. 4013/2011 « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων..» 

ιδ) του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και 

κατάργηση υπηρεσιών». 

ιε) του π.δ. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» . 

 

Β. Τις αποφάσεις µε αριθµ.: 

         α) 35130/739/11-08-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών 

του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 

προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

β) 36738/∆ΙΟΕ 872/ 21.8.2012 του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και 

δικαιώµατος υπογραφής…». 

γ) 2/64580/∆ΠΚΓ/ 02.10.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών « Ανάληψη 

Υποχρέωσης» που αφορά στην ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.000.000€ για 

τα έτη 2013 έως 2016 (δαπάνη ανά έτος 250.000,00€) για την εκτέλεση του έργου 

«Σύστηµα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου».  
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1.3  Το κριτήριο για την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η  χαµηλότερη τιµή.  

 

1.4  Η  δαπάνη  για  την  υλοποίηση του έργου, προϋπολογίζεται  στο  ποσό του ενός 

εκατοµµυρίου ευρώ #1.000.000,00€#,συµπεριλαµβανοµένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α. 

και βαρύνει τις πιστώσεις των τακτικών προϋπολογισµών, των οικονοµικών ετών  2013 

έως και 2016, και Κ.Α.Ε. 1699 « Λοιπές προµήθειες » του Ε.Φ. 35/710, του 

προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

2.  Το αντικείµενο του έργου, όπως αυτό εκτενέστερα περιγράφεται στo  κεφάλαιο 3 - 

«Φυσικό Αντικείµενο του έργου» των τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης, 

περιλαµβάνει:  

 

� την ανάπτυξη ολόκληρης της υποδοµής  που απαιτείται σε υλικό και λογισµικό και 

τις διασυνδέσεις µε άλλα συστήµατα για την έκδοση Καρτών Ψηφιακού 

Ταχογράφου (ΨΤ), καθώς και την παροχή υπηρεσιών έκδοσης καρτών Ψηφιακού 

Ταχογράφου [σύµφωνα µε τις αναλυτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στον 

Κανονισµό (ΕΚ) της Ε.Ε. αριθ. 1360/2002 (Τεχνικό Παράρτηµα 1Β – Technical 

Annex 1B)], κατά τη διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο.  

 

� τη µεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο σε καθορισµένα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής, για το σύνολο του συστήµατος, έτσι ώστε µετά την λήξη του 

έργου, η διαχείριση και τυχόν επέκταση του συστήµατος να περάσει στην ευθύνη 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα έχει την κυριότητα της προαναφερόµενης υποδοµής [λογισµικό 

(κώδικας και βάση δεδοµένων) και δίκτυα που υλοποιούν τις απαραίτητες διασυνδέσεις]. 

Επίσης, Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα έχει την κυριότητα κάθε κάρτας ΨΤ που εκδίδεται και του 

υλικού που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 5 «Αναλυτική 

Περιγραφή των Φάσεων και των Παραδοτέων», καθώς και στους πίνακες συµµόρφωσης της 

παραγράφου 7.5.5. του κεφαλαίου (7) «∆ιασφάλιση Επιπέδου Ποιότητας Παρεχόµενων 

Υπηρεσιών», του παραρτήµατος των «Τεχνικών Προδιαγραφών». 

 

Οι υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει ο Ανάδοχος παρουσιάζονται στα κεφάλαια (4) 

«Προσφερόµενες Υπηρεσίες» και (5) « Αναλυτική Περιγραφή των Φάσεων και των 

Παραδοτέων του Έργου» του Παραρτήµατος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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3. Το προς υλοποίηση έργο ταξινοµείται κατά CPV: 48810000-9 Πληροφοριακά Συστήµατα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2:        ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1     ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

2.1.1.   Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προέρχονται ή είναι εγκατεστηµένα σε κράτη 

µέλη  της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς 

συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα πρέπει 

να έχουν νοµίµως συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία µίας από τις προαναφερθείσες 

χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο 

εσωτερικό µίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά τους να 

παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε µία από τις προαναφερθείσες χώρες. 

2.1.2  Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων/ κοινοπραξίες  που υποβάλλουν κοινή 

Προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α)  Στην Προσφορά (στον φάκελο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, βλέπε αρθ. 9) αναγράφεται 

απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου στο σύνολο της προσφοράς και 

το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

Έργου. Η σύνθεση της κοινοπραξίας / ένωσης δεν θα είναι δυνατόν να µεταβληθεί καθ' 

οιονδήποτε τρόπο µετά την υπογραφή της Σύµβασης του Αναδόχου, παρά µόνο µε 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν πλήρους αιτιολογηµένης απόφασής της και  

µόνο στην περίπτωση που υφίσταται ιδιαιτέρως σοβαρός λόγος και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάζεται η ποιότητα εκτέλεσης του παρόντος έργου. 

β) Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/ κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης 

λειτουργίας τους σε κράτη µέλη  της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν 

υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Τα υποψήφια νοµικά 

πρόσωπα πρέπει να έχουν νοµίµως συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία µίας από τις 

προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση 

ή έδρα τους στο εσωτερικό µίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά 

τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε µία από τις προαναφερθείσες 

χώρες. 

 

2.2     Απαραίτητη είναι η προηγούµενη εµπειρία του αναδόχου ή άλλων οικονοµικών φορέων 

ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε τον ανάδοχο σε επιτυχή υλοποίηση ή  

ολοκλήρωση µε επιτυχία κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον ενός έργου σχετικού µε την 

έκδοση και προσωποποίηση έξυπνων καρτών µε ενσωµατωµένα ψηφιακά πιστοποιητικά. 

Επίσης, στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, ο Υποψήφιος Ανάδοχος ή οι άλλοι οικονοµικοί 

φορείς, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε τον ανάδοχο, θα πρέπει να έχουν 
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εκδώσει και προσωποποιήσει τουλάχιστον χίλιες (1.000) έξυπνες κάρτες µε ενσωµατωµένα 

ψηφιακά πιστοποιητικά. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων που εντάσσονται στην παραπάνω 

περιγραφή, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος του 50% του προϋπολογισµού του 

παρόντος έργου (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

  

Επιπλέον, το ποσοστό συµµετοχής του προσφέροντος, αθροιστικά, στα παραπάνω 

έργα θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 20%, ή από το 30% στην περίπτωση 

κοινοπραξίας, του συνολικού προϋπολογισµού τους.  

 

2.3     Οι κοινοπραξίες / ενώσεις επιχειρήσεων που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν 

υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η 

επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση επιχειρήσεων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί 

συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής 

της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.  Τα µέλη της 

Κοινοπραξίας / Ένωσης θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής έκαστος 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο του έργου. 

2.4      Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στο διαγωνισµό µιας επιχείρησης σε 

περισσότερες από µία προσφορές (είτε ως σχήµατα διαγωνιζοµένων είτε ως υπεργολάβος). 

2.5      Οι ενώσεις υποψηφιών αναδόχων υποβάλλουν επιπλέον δικαιολογητικά σύµφωνα µε το 

άρθρο 7, του π.δ. 118 / 2007. 

 

Τα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο διαγωνιζόµενος προκειµένου να 

τεκµηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του που 

αντιστοιχούν στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή καθώς και τη µη 

συνδροµή στο πρόσωπό του των τυπικών λόγων αποκλεισµού από το διαγωνισµό, 

απαριθµούνται στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

3.1 Πλήρες αντίγραφο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 

Αρχής: http://www.yme.gov.gr  όπου θα δηµοσιεύονται και πληροφορίες για το 

∆ιαγωνισµό. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ του επίσηµου τεύχους 

της ∆ιακήρυξης και του αντιγράφου, το οποίο είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής, υπερισχύει το πρωτότυπο τεύχος. 

3.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να προµηθεύονται τα Τεύχη του διαγωνισµού από 

τα Γραφεία της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  (Ταχυδροµική 
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∆ιεύθυνση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, ΤΚ 101 91, 2ος όροφος), κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

3.3 Οι παραλήπτες των τευχών του διαγωνισµού υποχρεούνται άµεσα να τα ελέγξουν από 

άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό 

σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα 

στην ανωτέρω  ∆/νση και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου των τευχών του διαγωνισµού θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

3.4 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις / συµπληρωµατικές 

πληροφορίες για το περιεχόµενο των Τευχών του παρόντος διαγωνισµού, 

υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου – Αθήνα. Σε περίπτωση 

που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ 

της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης  κατά το άρθρο 

15, παρ.2 περ.α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες  

προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται 

από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες 

αυτές παρέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει 

του άρθρου 15, παρ.2 περ.α του π.δ. 118/2007. Οι διευκρινίσεις θα δηµοσιευθούν 

στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.:  http://www.yme.gov.gr.  

3.5 Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.   

3.6 Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο 

βαρύνουν το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., ενώ τα έξοδα δηµοσίευσης στην εφηµερίδα των 

ευρωπαϊκών κοινοτήτων βαρύνουν την Ε.Ε. 

3.7 Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού αποτελούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη και τα 

Παραρτήµατα αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4:     ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007, 

ειδικότερα δε ισχύουν τα εξής: 

4.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. 

4.1.1 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά 

και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
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κατά το άρθρο 25, παρ.1-4 και 7 του π.δ.118/2007 της οποίας το ποσό θα 

πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), ήτοι πενήντα χιλιάδες 

ευρώ #50.000,00 €#, σύµφωνα µε το άρθρο 25, παρ.4, περ.α του π.δ.118/2007.  

4.1.2    Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) 

ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

4.1.3  Σε περίπτωση µη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσµης προσκόµισης κατά 

την κατακύρωση, των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 9 του 

παρόντος παραρτήµατος, από τον υποψήφιο που αναδείχθηκε ως Ανάδοχος, 

τότε καταπίπτει υπέρ του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. η εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 20, 

παρ.2β περ.ΙΙ του π.δ.118/2007).  

4.1.4  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ο οποίος αναδείχθηκε ως Ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση 

του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., κηρύσσεται έκπτωτος µε Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών  και  ∆ικτύων και 

καταπίπτει υπέρ του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. η εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 23 παρ. 3 

και 5 και άρθρο 34 παρ.  5α του π.δ. 118/2007). 

4.1.5  Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στο συµµετέχοντα στον οποίο έγινε η 

κατακύρωση µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις 

των λοιπών συµµετεχόντων επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την 

ηµεροµηνία της οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης (άρθρο 25, παρ. 7 του 

π.δ. 118/2007).  

 

4.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

4.2.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σχετικής σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 5 του 

π.δ.118/2007. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 

τρεις (3) µήνες µεγαλύτερη από το συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του 

έργου. 

4.2.2 Η επιστροφή της ανωτέρω εγγυητικής θα γίνει µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. προς το πιστωτικό ίδρυµα που 

την εξέδωσε, αφού ο  Ανάδοχος καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας σύµφωνα 

µε το άρθρο 25 του π.δ.118/2007. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτός των 
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προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 118/2007, περιλαµβάνει και 

τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τον τίτλο του έργου.  

4.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

4.3.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής 

λειτουργίας να καταθέσει εγγυητική επιστολή, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, σε 

ευρώ, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του οικονοµικού αντικειµένου 

της  σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

4.3.2 Η κατάθεση της εγγυητικής καλής λειτουργίας είναι απαραίτητη για την 

αποπληρωµή του έργου. 

4.3.3 Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας του έργου θα γίνει 

µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου προς το 

πιστωτικό ίδρυµα που την εξέδωσε, µετά τη λήξη της χρονικής της διάρκειας. 

4.4 Επισηµαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και 

καλής λειτουργίας θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούν τα υποδείγµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα (Παράρτηµα Γ). 

4.5 Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να εκδίδονται από αναγνωρισµένο 

τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο οργανισµό που έχει κατά το νόµο δικαίωµα 

έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 

όπως ισχύει. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., να διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και να έχουν συνταχθεί στα 

ελληνικά,  ή σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, 

να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στα ελληνικά. Στην περίπτωση 

κοινοπρακτικού σχήµατος/ένωσης κλπ, οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην 

επωνυµία αυτού και καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, 

οι οποίοι και αναφέρονται στο σώµα της επιστολής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5:      ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

5.1 Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

5.2 Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δεν δικαιούται σε 

καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους κατά της απόρριψης των 

προσφορών αυτών. 

5.3 Επισηµαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά 

τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της 
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αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειτα σε κυρώσεις και ειδικότερα: α) Έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση, β)Κατάπτωση, µερική ή ολική της 

εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια και αποκλεισµός 

του από τους διαγωνισµούς του Υπουργείου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6:     ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισµού και της σύµβασης είναι η ελληνική 

και σε αυτή πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού, οι 

προσφορές των υποψηφίων και η σύµβαση. Κάθε ξενόγλωσσο κείµενο ή 

πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή µετάφρασή του στα ελληνικά επί 

ποινή αποκλεισµού του υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση 

επικρατεί η διατύπωση στην ελληνική γλώσσα.  

6.2 Τα Τεχνικά φυλλάδια και οι αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόµενων 

προϊόντων (υλικό, λογισµικό και υπηρεσίες διασύνδεσης), µη συντεταγµένα στην 

ελληνική γλώσσα, επιτρέπεται να κατατίθενται χωρίς µετάφραση.  

6.3 Οι τεχνικοί όροι που µπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και αν αυτοί δεν 

µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται µόνο στην Αγγλική. 

6.4 Έγγραφα, που εκδίδονται στο εξωτερικό, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 

µετάφραση στην Ελληνική. 

6.5 Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές, µεταξύ του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. αφενός, και 

των υποψηφίων και του αναδόχου αφετέρου, γίνονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος 

µεταφράσεων βαρύνει τους υποψήφιους και τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7:    ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  ΤΡΟΠΟΣ     

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

7.1 Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους 

όρους, τις προϋποθέσεις, το νοµικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων 

του ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους 

αντίθετους προς τη ∆ιακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και 

απορρίπτονται. Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούµενα από τη 

∆ιακήρυξη, οι όροι της οποίας στο σύνολό τους, χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και 

απαράβατοι, εκτός εάν αλλιώς ρητώς αναφέρονται.  

7.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν σβησίµατα, διαγραφές, διορθώσεις και 

παραποµπές.  

7.3 Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να  αποστείλουν το φάκελο συµµετοχής τους µε απλό 

ταχυδροµείο ή Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 
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Υπουργείου (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου, ισόγειο), συνοδευόµενο από 

συστηµένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, µέχρι και την 24.04.2013, 

ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 15:00΄.  Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, το 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών  και  ∆ικτύων, 

ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων που θα 

αποσταλούν. 

7.4 Επισηµαίνεται ότι προσφορά που θα περιέλθει στο Υπουργείο µας µετά την ως άνω 

προθεσµία, δεν  αποσφραγίζεται, απορρίπτεται υποχρεωτικά ως απαράδεκτη και 

επιστρέφεται στον αποστολέα. 

7.5 ∆εν γίνεται αποδεκτή καµία αντιπροσφορά-τροποποίηση ή διόρθωση της αρχικής 

προσφοράς.  

7.6 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7.7 Παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να γίνει βάσει του άρθρου 13, παρ.3 

του π.δ.118/2007. 

7.8 Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να παραδοθούν υπό τη µορφή 

ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. 

(κυρίως φάκελος προσφοράς). Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ.7 του 

π.δ.118/2007, ήτοι:  

α. Η λέξη «Προσφορά». 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) επιµέρους 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου και επιπλέον θα αναγράφουν: 

    α. Στον πρώτο φάκελο: ΦΑΚΕΛΟΣ Α: « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ » 

 β.  Στο δεύτερο φάκελο: ΦΑΚΕΛΟΣ Β: « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 γ.  Στον τρίτο φάκελο: ΦΑΚΕΛΟΣ Γ: « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   
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Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν το δικαίωµα να χαρακτηρίσουν τµήµατα των 

προσφορών τους ως εµπιστευτικά, σε περίπτωση που δεν επιθυµούν τη 

γνωστοποίησή τους σε άλλους συµµετέχοντες. Τα στοιχεία αυτά θα τοποθετηθούν 

εντός ειδικών φακέλων µε την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», οι οποίοι θα 

ενσωµατώνονται στους φακέλους και υποφακέλους που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως. 

7.9 Κάθε φάκελος από τους παραπάνω, περιλαµβάνει αναλυτικότερα: 

7.9.1 Φάκελος ∆ικαιολογητικών.  

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα ∆ικαιολογητικά που πρέπει να 

υποβληθούν µαζί µε την προσφορά, σύµφωνα µε τα άρθρο 9, του παρόντος  

Παραρτήµατος.  

7.9.2 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς.  

         Ο εν λόγω φάκελος  θα ακολουθεί το υπόδειγµα του παραρτήµατος Γ.  

         Η Τεχνική Προσφορά θα υποβάλλεται επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή (µη 

επανεγγράψιµος οπτικός δίσκος - CD - εξαιρουµένων βεβαίως των τεχνικών 

φυλλαδίων) και συµβατή µε την οικογένεια προγραµµάτων Microsoft Office 2003. 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τυχόν έντυπα κατασκευαστών των 

προµηθευόµενων προϊόντων και τεχνικά φυλλάδια. 

7.9.3 Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. 

         Ο φάκελος αυτός περιέχει όλα τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. Η µη 

πλήρης συµπλήρωση του συνηµµένου στο Παράρτηµα Γ: «Εντύπου Οικονοµικής 

Προσφοράς» συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Η Οικονοµική 

Προσφορά υποβάλλεται επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή (µη επανεγγράψιµος 

οπτικός δίσκος -CD) συµβατή µε την οικογένεια προγραµµάτων Microsoft Office 

2003. 

7.10 Τα περιεχόµενα και των τριών φακέλων (∆ικαιολογητικών - Τεχνικής Προσφοράς- 

Οικονοµικής Προσφοράς) υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, σε δύο (2) 

αντίτυπα, στην Ελληνική γλώσσα. Ένα (1) εκ των αντιτύπων, θα φέρει την ένδειξη 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", θα έχει αριθµηµένες τις σελίδες του και κάθε σελίδα του θα είναι 

µονογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου και θα περιέχει 

πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, το δε άλλο θα φέρει την ένδειξη  

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και µπορεί να περιέχει απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων 

εγγράφων. Το "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" επικρατεί όλων (συµπεριλαµβανοµένων και των 

ηλεκτρονικών αντιγράφων), σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. 

7.11   Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
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ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

7.12 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. 

7.13 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. (άρθρο 11.1) 

7.14   Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 

15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει 

απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε 

την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, 

τους ανωτέρω όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8:     ΤΙΜΕΣ 

8.1  Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του συστήµατος ελευθέρου από  

πάσης φύσεως έξοδα και δαπάνες και εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.   

8.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιµή για την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

8.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9:    ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 

 

 

9.1.1 Αίτηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε την µορφή επιστολής), στην οποία θα πρέπει 

να αναφέρονται τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον προσφέροντα 

και υποβάλλουν την προσφορά. Στην Αίτηση, η οποία υπογράφεται από το νόµιµο 

εκπρόσωπο του συµµετέχοντα (σε περίπτωση ένωσης από τους νόµιµους 

εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων στην ένωση), θα δηλώνονται επίσης τα 

ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους και ο κοινός νόµιµος εκπρόσωπος της ένωσης.  
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9.1.2 Υπεύθυνη ∆ήλωση ∆ιορισµού Αντικλήτου:  

Η παραπάνω αίτηση συµµετοχής  θα συνοδεύεται και από Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

διαγωνιζοµένου, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής,  µε την οποία θα διορίζει 

Αντίκλητο, κάτοικο Αθηνών, µε τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, 

αριθµό τηλεφώνου, Fax κ.λ.π.) για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί. 

Προκειµένου περί Κοινοπραξίας ή Ένωσης, ο Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα 

µέλη της Κοινοπραξίας ή  της Ένωσης και η δήλωση θα υπογράφεται από τους 

νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών. Ο ως άνω διοριζόµενος αντίκλητος θα 

δηλώσει εγγράφως την αποδοχή του διορισµού του. 

9.1.3   Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ 

της παρούσας. 

9.1.4  Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

II. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο υποψήφιος 

ανάδοχος: 

1. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

2.  δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

3. είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

4. είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

5. είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 

κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς),   

6. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα 

µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες 

επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

7. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για συµµετοχή  σε εγκληµατική 

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

8. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 

αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 

της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
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9. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK  του  

Συµβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες (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). 

10. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας , άρθρο 43 του π. δ/τος 60/2007. 

11. δεν καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που 

αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους. 

12. δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 

οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή. 

13. δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχει 

παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

9.1.5 Υπεύθυνη ∆ήλωση έγκαιρης προσκόµισης δικαιολογητικών: 

 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

Ι.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για την απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, εφόσον η κατακύρωση πρόκειται να γίνει σε αυτόν, θα προσκοµίσει στο αρµόδιο 

συλλογικό όργανο του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση. 

3. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς 

τους οργανισµούς . 
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4. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ή 

επαγγελµατικής ένωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου 

αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 

από αρµόδια Αρχή. 

6. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί µε καταδικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα 

της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται  στο άρθρο 43 του 

π.δ. 60/2007. 

ΙΙΙΙ. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα προσκοµίσουν εγκαίρως το 

απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο, θα υπογράψουν για: 

Α. τις Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές, 

Β. τις Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές, 

Γ. τις Α.Ε. ο πρόεδρος και  ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

∆. σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί  του. 

ΙV. Για υποψηφίους αναδόχους που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, η Υπεύθυνη 

∆ήλωση για την προσκόµιση του ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτου έγγραφο, 

υποβάλλεται για κάθε φυσικό και κάθε νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  θα αφορά όλους τους 

απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος που 

είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 

ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) όπως για παράδειγµα ΤΕΒΕ, 

ΤΣΜΕ∆Ε κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος θα προκύπτει κατά 

κανόνα από θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο 

ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρησης 

ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα 

της.  

Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια 

αρχή τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την 

ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης 

αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση µε την οποία βεβαιώνεται το 
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περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση 

δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση επιπλέον θα 

δηλώνεται ότι δεν προβλέπεται η ζητούµενη ένορκη δήλωση.  

9.1.6 Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης:  

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

Ι.   Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 

ΙΙ.  Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης,  των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση. 

IV. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

VI. Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

µε βάση αµετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34, και 39 του π.δ. 118/2007 κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση 

ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους. 

VIΙ. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία, Ν.Π.∆..∆. ή 

Ν.Π.Ι.∆. του δηµοσίου τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

VIIΙ. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, 

κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από αναθέτουσες αρχές σχετικά µε 

την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 

ΙΧ. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικό µε 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.) για αναβολή ή ακύρωση 

του διαγωνισµού. 

Χ. Να δηλώνεται ότι συµµετέχει σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισµού. 

9.1.7 Υπεύθυνη ∆ήλωση περί των όρων της «Hellenic CA Policy for the Digital 

Tachograph System» 

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της «Hellenic CA 

Policy for the Digital Tachograph System», όπως ισχύει, και ο διαγωνιζόµενος 

αποδέχεται πλήρως το ρόλο και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την «Hellenic CA 

Policy for the Digital Tachograph System», όπως ισχύει. 
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9.1.8  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: Υπεύθυνη ∆ήλωση πρόθεσης συµµετοχής και γνώσης των 

όρων και των εργασιών. 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος χρησιµοποίει Υπεργολάβο, υπεύθυνη 

δήλωση ή επιστολή του Υπεργολάβου, από την οποία να προκύπτει η πρόθεσή 

του να συµµετάσχει στο έργο και να αναλάβει το τµήµα που έχει συµφωνηθεί µε τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο, όπως περιγράφεται στην προσφορά. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει επιπλέον, για κάθε ένα από τους δηλούµενους 

υπεργολάβους του, υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

του Υπεργολάβου στην οποία να αναφέρεται ότι ο Υπεργολάβος έχει λάβει γνώση 

των όρων του διαγωνισµού και της εργασίας που θα του ανατεθεί σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος του έργου.  

9.1.9 Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του 

υποψηφίου αναδόχου προσφέροντος µε το οποίο: 

Α.        Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 

Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνεται, µε σχετικό πρακτικό απόφασης του 

διοικούντος οργάνου του νοµικού προσώπου, η συµµετοχή εκάστης εταιρίας στο 

διαγωνισµό και η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της ένωσης. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο. 

Β. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, και να παραστεί στην αποσφράγιση των 

προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, καθώς και να υπογράψει 

οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

9.1.10 Για υποψήφιους – νοµικά πρόσωπα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα 

σύστασης νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά 

έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το 

νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους. 

9.1.11 ΕΝΩΣΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:  

   9.1.11 (α) Για υποψήφιους προµηθευτές που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, 

συµφωνητικό συνεργασίας των µελών τους, φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε το 

οποίο (κατ’ ελάχιστον) να : 

Α. δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη για την 

εκπλήρωση της  προµήθειας, 
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Β. ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή στο 

διαγωνισµό και εν τη γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

Γ. αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου στο σύνολο 

της προσφοράς και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο 

της υλοποίησης του Έργου. 

∆. ορίζεται το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για 

την υλοποίηση του έργου (leader). 

 9.1.11 (β) Για υποψήφιους προµηθευτές που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, 

συµβολαιογραφικό έγγραφο όπου παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της 

ένωσης ή κοινοπραξίας να υπογράφει για λογαριασµό της τα έγγραφα της 

προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τον διαγωνισµό έγγραφο. 

 

9.2 ∆ικαιολογητικά Πληρότητας Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό: 

Για την εξασφάλιση της επαρκούς τεχνικής και οικονοµικής φερεγγυότητας των 

συµµετεχόντων ζητούνται από το συµµετέχοντα µε την αίτηση συµµετοχής (µέσα στον 

φάκελο µε την ένδειξη « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ») και τα ακόλουθα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 

9.2.1 Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών:  

Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγούµενων οικονοµικών 

χρήσεων του έτους του διαγωνισµού στις περιπτώσεις που προκύπτει από το νόµο 

υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού µε το άρθρο 8, παρ.2 περ.β σηµείο ΙΙ του 

π.δ.118/2007, από όπου πρέπει να προκύπτει επί ποινής αποκλεισµού ότι έχουν µέσο 

κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία (3) έτη ύψους ίσου  ή µεγαλύτερου από το 50% 

του προϋπολογισµού του έργου. 

Στις περιπτώσεις µη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισµών, δύναται ο διαγωνιζόµενος να 

προσκοµίσει ένορκη βεβαίωση περί του µέσου ετήσιου κύκλου εργασιών.  

 

9.2.2  Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά µε το Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Κάρτας: 

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν 1599.1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης του έργου, θα εξασφαλίσει για το 

ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆., Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου για τον προσφερόµενο τύπο κάρτας, 

από κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρµογή της στο σύστηµα του 

Ψηφιακού Ταχογράφου.  
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9.2.3 Πίνακας µε τα κυριότερα έργα:  

Πίνακας µε τα κυριότερα έργα του υποψηφίου αναδόχου ή άλλων οικονοµικών 

φορέων, που απαρτίζουν τον προσφέροντα, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών 

τους µε τον ανάδοχο, τα οποία θα πρέπει  να υλοποιεί επιτυχώς ή να έχει 

ολοκληρώσει µε επιτυχία κατά την τελευταία τριετία, σχετικά µε την έκδοση και 

προσωποποίηση έξυπνων καρτών µε ενσωµατωµένα ψηφιακά πιστοποιητικά. Επίσης, 

στο πλαίσιο των παραπάνω έργων, θα πρέπει να έχει  εκδώσει και προσωποποιήσει 

τουλάχιστον χίλιες (1.000) έξυπνες κάρτες µε ενσωµατωµένα ψηφιακά πιστοποιητικά. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων που εντάσσονται στην παραπάνω 

περιγραφή, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος του 50% του προϋπολογισµού του 

παρόντος έργου (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 

  

Επιπλέον, το ποσοστό συµµετοχής του προσφέροντος, αθροιστικά, στα παραπάνω 

έργα θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 20%, ή από το 30% στην περίπτωση 

κοινοπραξίας, του συνολικού προϋπολογισµού τους.  

 

Οι αναλήψεις και παραλαβές των έργων θα αποδεικνύονται, εάν µεν πρόκειται για 

προµήθειες αναθετουσών αρχών µε πιστοποιητικά θεωρούµενα από την αρµόδια 

αρχή, εάν δε πρόκειται για προµήθειες ιδιωτών, µε βεβαιώσεις από τον αγοραστή ή 

εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα δηλούται υπεύθυνα από τον προµηθευτή ότι πράγµατι 

έγινε. 

 

Για κάθε ένα από τα έργα πρέπει να αναφερθούν, σε µορφή Πίνακα, τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
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Η σειρά µε την οποία θα παρατεθούν τα αποδεικτικά / πιστοποιητικά των έργων να 

είναι ακριβώς η ίδια µε την σειρά που αναφέρονται τα έργα στον πίνακα. 

 

 9.3    Υπεργολάβοι: Υπηρεσίες, Χαρακτηριστικά & εµπειρία 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει ρητά στην προσφορά του τις 

υπηρεσίες που αναλαµβάνουν τυχόν υπεργολάβοι καθώς και να παρουσιάσει τα 

χαρακτηριστικά του υπεργολάβου  και την εµπειρία του.  

 

9.4   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

οριστική κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να 

   

1 Φορέας / Πελάτης   

2 Χρονολογία έναρξης του έργου  

3 ∆ιάρκεια του έργου (σε µήνες)  

4 Προϋπολογισµός του έργου  

5 Απασχόληση (σε ανθρωποµήνες)  

6 Αντικείµενο του έργου  

7 Ρόλος του προσφέροντος (κύριος συµβαλλόµενος, 

υπεργολάβος, κτλ) 
 

8 Άλλοι συµµετέχοντες  

9 Ποσοστό συµµετοχής του Προσφέροντα σε οικονοµικά 

µεγέθη 
 

10 Αρµόδιος ή αρµόδια υπηρεσία του πελάτη από όπου 

µπορούν να ζητηθούν στοιχεία (όνοµα, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax ή Email) 

 

11 Έκδοση και προσωποποιήση έξυπνων καρτών µε 

ενσωµατωµένα ψηφιακά πιστοποιητικά. (Αριθµός) 

(όπου ισχύει) 
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υποβάλει στη ∆ιευθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., σε 

σφραγισµένο φάκελο µε συνηµµένη επιστολή, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

απαριθµούνται στο άρθρο 6, παρ.2 του π.δ.118/2007 ήτοι: 

 

9.4.1 Οι  Έλληνες  Πολίτες / Περιγραφή ∆ικαιολογητικών: 

  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό  και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 

επίδοσης της   έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό  

επάγγελµα, απαιτείται σχετική  βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή  

του  ∆ηµοσίου  ή  του  οικείου  Ο.Τ.Α.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 

δεν έχει καταδικαστεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για : α) αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,  β) συµµετοχή σε εγκληµατική 

οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 

της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, δ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 

της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  και ε)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει  εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και  πτωχευτικό συµβιβασµό. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και  πτωχευτικό 

συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 
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5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία  κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

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

είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

 

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 ∆ήλωση του υποψήφιου ανάδοχο ενώπιον συµβολαιογράφου 

ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση.  

 

9.4.2 Οι  Αλλοδαποί  Πολίτες/ Περιγραφή ∆ικαιολογητικών. 

1. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραµµένοι στα µητρώα  του  οικείου  Επιµελητηρίου   ή  σε  

ισοδύναµες  επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την  ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 

και εξακολουθούν  να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της  ως  άνω  

έγγραφης  ειδοποίησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 
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2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί, µε αµετάκλητη  για : α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  β) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου  γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου δ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ε)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες.  

Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας  εγκατάστασής τους 

,από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας  εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας  εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας  εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης 

σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, της χώρας  εγκατάστασής 
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τους, που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του Παραρτήµατος 

ΣΤ, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του προµηθευτή 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 ανάδοχου ή, 

στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου 

ανάδοχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου ανάδοχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

 

9.4.3. Τα  ηµεδαπά  ή  αλλοδαπά  Νοµικά  πρόσωπα/ Περιγραφή ∆ικαιολογητικών. 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψήφιου ανάδοχο σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής 

µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η 

βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ( για τον ή τους νόµιµους εκπροσώπους) από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για : α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  β) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου  γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου δ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ε)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 
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3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και πτωχευτικό 

συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και υπό διαδικασία θέσης σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 9.1.3 της παρούσης, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 

είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

  

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους  ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και  Ε.Π.Ε., 

τον Πρόεδρο  και τον  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  και σε 

κάθε άλλη  περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους  εκπροσώπους  του. 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια  Υπηρεσία της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
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εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 

7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 

ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

-  Επί  ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του  Πρωτοδικείου 

της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  επιχείρησης 

 

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  ∆ήλωση  του  υποψήφιου ανάδοχο ενώπιον 

συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.  

 

9.4.4 Οι  συνεταιρισµοί/ Περιγραφή ∆ικαιολογητικών. 

 

1. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

υποψήφιου  ανάδοχο, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων 

δηµοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου  ανάδοχο, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 

υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 

2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος  ανάδοχος  λειτουργεί νόµιµα.  

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος  ανάδοχος  δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία  κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 
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Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 

αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου προµηθευτή ενώπιον συµβολαιογράφου 

ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση.  

 

  9.4.5 Ενώσεις – Κοινοπραξίες/ Περιγραφή ∆ικαιολογητικών. 

 

1. Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας µε το οποίο : 

να εγκρίνεται  η συµµετοχή του κάθε µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας : 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος  ανάδοχος  δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και 

πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία  κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος  ανάδοχος  δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση . Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία  

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος  ανάδοχος  δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία  κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος  ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και σε διαδικασία θέσης σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία  κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος  

ανάδοχος  δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος  ανάδοχος  είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος  

ανάδοχος  είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 

ηµεροµηνία  κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. 
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o στην Ένωση/ Κοινοπραξία και 

o στο ∆ιαγωνισµό. 

− να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς.  

 

 Τα εν λόγω δικαιολογητικά αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του π.δ. 118/2007. Όλα τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπη µορφή και συνοδεύονται από ένα 

αντίγραφο. 

 

9.5    Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω 

προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, προκειµένου να συµµετάσχει στη διαδικασία του 

διαγωνισµού. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας εταιρειών, επιτρέπεται η µερική 

κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της, αρκεί συνολικά να καλύπτονται όλες. Σε 

κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκµηρίωση της πλήρωσης των 

προϋποθέσεων. 

 

9.6    Όλα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε 

νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα και στις υπεύθυνες δηλώσεις να υπάρχει θεωρηµένο 

το γνήσιο της υπογραφής. Όλα τα ∆ικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Ελληνική 

γλώσσα, όσα δε εξ αυτών εκδίδονται σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση. 

 

9.7 Ένωση προσώπων ή κοινοπραξία:  

Η µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν 

την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ, που έλαβε µέρος στον διαγωνισµό και 

υπέβαλε προσφορά ισοδυναµεί µε υπαίτια, εκ µέρους του διαγωνιζόµενου, απόσυρση 

της προσφοράς του και αποκλεισµό του από την περαιτέρω διαδικασία του 

διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ενώ 

δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας που ενδέχεται να υποστεί 

το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. από την ως άνω µεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζοµένου. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά / απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, θεωρούνται ουσιώδη και η 

παράλειψη υποβολής ενός εκ των παραπάνω αποκλείει τον διαγωνιζόµενο από τις περαιτέρω 

διαδικασίας του διαγωνισµού. 
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9.8     Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο σχετικό 

έγγραφο κριθεί απαραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµοποιητικών και λοιπών 

εγγράφων στοιχείων που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους και οι 

διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να το προσκοµίσουν.   

 

ΑΡΘΡΟ 10:     ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10.1 Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται 

την απόρριψη της προσφοράς. 

10.2 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας 

Επιτροπής (παρ. 11.1), αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές των τευχών του ∆ιαγωνισµού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

10.3 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

10.4 Προσφορά στην οποία θα διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των στοιχείων της 

τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

10.5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.6 Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι 

υποχρεούνται να τα παράσχουν.  

10.7 Η απόρριψη προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.,  ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

10.8 Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. διατηρεί το δικαίωµα αιτιολογηµένα, κατά την αποκλειστική κρίση 

του και αζηµίως για αυτό, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το ∆ιαγωνισµό 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11:     ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

11.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:  

Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών θα γίνει σε δηµόσια ανοικτή 

συνεδρίαση την Πέµπτη 25.04.2013 και ώρα 10:00 π.µ., ενώπιον της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (ΕΑΑ). Η ΕΑΑ αρµόδια για την παραλαβή και 

αποσφράγιση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

11.1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο 

υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και µονογράφονται από την ΕΑΑ. Μετά την 
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ολοκλήρωση του ελέγχων των δικαιολογητικών κάθε προσφέροντος, συντάσσει 

πρακτικό που θα αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την 

περαιτέρω διαδικασία. 

11.1.2 Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται µόνο για 

όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό, βάσει του υποφακέλου 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και µονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. Λαµβάνει 

χώρα η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών σε κλειστές συνεδριάσεις της 

ΕΑΑ.  

Τονίζεται ότι κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, η ΕΑΑ δύναται να 

ζητήσει από τους προσφέροντες να αποστείλουν τεχνικά εγχειρίδια, 

πιστοποιητικά, φυλλάδια και δηλώσεις κατασκευαστών, που να τεκµηριώνουν 

και να στοιχειοθετούν τις απαντήσεις στους Πίνακες Συµµόρφωσης των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν τα στοιχεία που 

ζητούνται ή τα στοιχεία αυτά δεν τεκµηριώνουν τις δηλώσεις που έχουν γίνει, η 

προσφορά θα απορρίπτεται. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων των τεχνικών 

προσφορών κάθε προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό που θα αποστείλει στη 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την περαιτέρω διαδικασία. 

11.1.3 Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν - κατά τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων - αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγιστούν, µετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί, σε αυτούς που έλαβαν µέρος και έγινε τεχνικά 

αποδεκτή η προσφορά τους στο διαγωνισµό, µε σχετική ανακοίνωση που θα 

τους αποσταλεί, µε fax, ή έγγραφο, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες προ 

της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές.  

11.1.4 Σε περίπτωση που η προσφορά κριθεί ασυνήθιστα χαµηλή (κάτω από το 60% 

του προϋπολογισµού) σε σχέση µε το αντικείµενό της Σύµβασης, η ΕΕΑ 

δύναται να ζητήσει γραπτώς διευκρινήσεις ως προς τα επιµέρους στοιχεία της 

προσφοράς. Προσφορές για τις οποίες οι διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα 

µε την παράγραφο δε δικαιολογούν τις χαµηλές τιµές που έχουν προσφερθεί, 

θα απορρίπτονται.    

11.1.5 Η ΕΑΑ, µετά την αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών θα συντάξει 

πρακτικό µε την πρότασή της για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, που θα 

αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, προκειµένου να εκδοθεί η 

σχετική απόφαση.  
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11.1.6 Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και εφόσον παρέλθει άπρακτη η 

προθεσµία υποβολής ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών, ο 

υποβάλλων την προσφορά, µετά την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας 

Αρχής, εντός είκοσι (20) ηµερών, θα υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος παραρτήµατος, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19 παρ. 6 του π.δ.118/2007. Επίσης 

γνωστοποιείται εγγράφως στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ο χρόνος και ο 

τόπος αποσφράγισης του φακέλου, τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες νωρίτερα από 

την αποσφράγιση του. 

11.1.7 Σε περίπτωση µη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσµης προσκόµισης των 

δικαιολογητικών του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήµατος, εφαρµόζονται τα 

οριζόµενα στο άρθρο 20, παρ.2β περ.ΙΙ του π.δ.118/2007. 

11.2 Μετά την περαίωση της ως άνω διαδικασίας γίνεται η ανακήρυξη του Αναδόχου µε 

απόφαση που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  Η ανακοίνωση της 

απόφασης γίνεται εγγράφως από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. 

   

ΑΡΘΡΟ 12:     ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

12.1      Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν εµπρόθεσµα ενστάσεις κατά: 

• Της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

• Της συµµετοχής οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή της διενέργειας 

του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών.  

• Της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού.  

12.2  Ο τρόπος, οι προθεσµίες υποβολής, οι σχετικές κοινοποιήσεις και το ύψος του 

απαραίτητου παραβόλου περιγράφονται στο άρθρο 15 του π.δ.118/2007. 

12.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 

προαναφεροµένους, δεν γίνονται δεκτές. 

12.4 Οι συµµετέχοντες δύνανται, να υποβάλλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων που 

επιβάλλουν οποιασδήποτε  µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική 

προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσης τους. Η απόφαση επί της 

προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

12.5 Προδικαστικές προσφυγές, κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, υποβάλλονται για τους 

λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 3886/2010 «∆ικαστική 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 
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µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 

∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α’/30-09-2010).   

  

ΑΡΘΡΟ 13:     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη τιµή. Η ΕΑΑ διαβιβάζει την 

Εισήγησή της για την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών – Τµήµα Προµηθειών. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών  και  ∆ικτύων. Για την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική 

συµπεριφορά του συµµετέχοντος. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης – ανάθεσης γίνεται 

βάσει του άρθρου 23 παρ.1 του π.δ.118/2007.  

13.2 Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν τηρήσει τις 

υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 23 παρ.2 και 3 του π.δ.118/2007, τότε κηρύσσεται 

έκπτωτος (άρθρο 23 παρ.5 του π.δ.118/2007), καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του και επιλέγεται ο συµµετέχων µε τον επόµενο καλύτερο 

υπολογισµένο λόγο προσφοράς (βάσει συγκριτικού κόστους και τεχνικής βαθµολογίας).  

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  δεν έχει καµιά υποχρέωση και ευθύνη 

έναντι των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό αυτό, εξ’ αιτίας των διαδικασιών του 

διαγωνισµού, της υποβολής των προσφορών, της αξιολόγησης αυτών και της τελικής 

επιλογής, καθώς επίσης και από τις διαπραγµατεύσεις που ενδεχοµένως θα 

ακολουθήσουν. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 14:    ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                    

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο υπογράφεται και από τα 

δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα 

∆ιακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή, συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της 

προσφοράς του αναδόχου µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία 

προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί 

οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη 

του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς 

του προµηθευτή (άρθρο 24 παράγραφος 1 του  π.δ. 118/2007). 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων 

ή παραδροµών (άρθρο 24 παράγραφος 3 του π.δ. 118/2007).  
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Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισµού 

έχει χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσµεύει µε τους όρους τους οποίους 

περιέχει τόσο  την Αναθέτουσα Αρχή, που διενεργεί το διαγωνισµό, όσο και τους 

διαγωνιζόµενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια 

του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη 

διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 15:    ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Με την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα καταθέσει στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  

συµβολαιογραφική πράξη διορισµού εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό του για όλα τα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύµβαση. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, ένωσης ή σύµπραξης, 

η συµβολαιογραφική πράξη διορισµού κοινού εκπροσώπου θα υπογράφεται υποχρεωτικά 

από τους νοµίµους εκπροσώπους έκαστου των µελών του Αναδόχου και στους οποίους θα 

κοινοποιούνται τα οποιαδήποτε έγγραφα της αλληλογραφίας µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων 

µερών. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του 

αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει µετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. Ο 

Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι,  µεταξύ άλλων, 

εξουσιοδοτηµένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη σύµβαση και 

να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη 

σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε  και όπου κληθούν σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:    ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μέχρι και τρεις (3) µήνες πριν το τέλος της Φάσης 5: «Παραγωγική  Λειτουργία του 

Συστήµατος» (βλέπε κεφ. 5 του Παραρτήµατος Β) του έργου, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει µονοµερώς από τον Ανάδοχο την επέκταση της διάρκειας της 

υπηρεσίας έκδοσης καρτών για ένα (1) έτος πλέον της προβλεπόµενης διάρκειας, µε έναρξη 

αµέσως µετά το τέλος της Φάσης 5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει να 

προµηθεύει το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  µε κάρτες ΨΤ, µε το ίδιο τίµηµα ανά κάρτα, και χωρίς αξίωση 

για οποιαδήποτε επιπλέον αποζηµίωση. 

 

Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου εξακολουθεί 

να είναι σε ισχύ το σύνολο των όρων της παρούσης σχετικά µε το επίπεδο ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών (βλ. κεφ. (7) του παραρτήµατος Β, « ∆ιασφάλιση Επιπέδου 

Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών». Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την 

έγκαιρη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, σε περίπτωση που αυτή δεν 
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καλύπτει πλήρως το χρονικό διάστηµα της επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου 

προσαυξηµένο κατά τρεις (3) µήνες. 

 

Η αµοιβή του Αναδόχου κατά την επέκταση του έργου, θα γίνει µε τον ακόλουθο τρόπο: 

� Το τίµηµα των καρτών που έχουν παραδοθεί στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. από τον 

Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της επέκτασης του έργου, µε τον 

αναλογούντα ΦΠΑ, µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής παραλαβής του 

Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου. 

 

� Το τίµηµα των καρτών που έχουν παραδοθεί στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  από τον 

Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου της Φάσης 5 του έργου, µε τον 

αναλογούντα ΦΠΑ, µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής παραλαβής του 

Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17:    ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1     Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, ως την ολοκλήρωση της Σύµβασης και σε 

οποιαδήποτε φάση του Έργου, να διακόψει, κατά την απόλυτη κρίση του, την εκτέλεσή του. 

 

17.2     Στις περιπτώσεις καταγγελίας της Σύµβασης κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, ο Ανάδοχος 

δικαιούται να αποζηµιωθεί για όσες εργασίες έχει εκτελέσει σύµφωνα µε τη Σύµβαση και για 

τις όποιες θετικές ζηµίες υπέστη συνεπεία της καταγγελίας της Σύµβασης και για το χρόνο 

από της έγγραφης περί τούτου όχλησης του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Κάθε 

άλλη αξίωσή της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για αποθετικές ζηµίες, ρητά 

αποκλείεται.  

 

17.3     Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  διατηρεί επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση των εργασιών 

και σε οποιαδήποτε φάση ή στάδιο εκτέλεσης αυτών, να καταγγείλει οποτεδήποτε τη 

Σύµβαση, εφόσον ο Ανάδοχος παραβαίνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν τηρεί µε 

τον προσήκοντα τρόπο τους όρους της Σύµβασης ή δεν συµµορφώνεται προς τις έγγραφες 

οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

 

17.4      Σε περίπτωση που θα συντρέξει ένας από τους λόγους της ανωτέρω παραγράφου, το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος της παράβασης και την 

πρόθεσή του να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης και στην έκπτωση της, θέτοντας 

δεκαήµερη προθεσµία συµµόρφωσης. Εάν ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει την παράβαση εντός 

της προθεσµίας αυτής, ή δεν προσκοµίσει ικανοποιητικά στοιχεία λήψης άµεσων µέτρων για 
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την θεραπεία της παράβασης αυτής, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  µπορεί να προχωρήσει στην 

καταγγελία της Σύµβασης και στην κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου.   

 

17.5     Στην περίπτωση αυτή, οφείλεται στον Ανάδοχο µόνο η αµοιβή που αντιστοιχεί στις 

εργασίες που έγιναν εφόσον αυτές έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, 

ενώ κάθε άλλη αξίωση του Αναδόχου για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί, για θετικές ή 

αποθετικές ζηµίες, ρητά αποκλείεται. Από την οφειλόµενη στον Ανάδοχο αµοιβή 

παρακρατούνται ενδεχόµενες οικονοµικές απαιτήσεις του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., όπως αυτές 

προβλέπονται από τη Σύµβαση. Στις απαιτήσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες 

στις οποίες θα υποβληθεί το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. για την ολοκλήρωση του συµβατικού 

αντικειµένου µε κατάρτιση νέας Σύµβασης. Καταπίπτουν επίσης αυτοδικαίως σε όφελος του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  και οι εγγυητικές επιστολές που έχουν δοθεί υπέρ του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18:    ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

18.1     Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα, για εύλογη αιτία, να ζητήσει από τον Ανάδοχο 

να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται µε 

το Έργο, µερικώς ή ολικώς, για ορισµένο χρόνο, κοινοποιώντας του, εγγράφως,  την 

ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής και τη χρονική διάρκεια αυτής. 

18.2   Με τη λήψη σχετικής ειδοποίησης ο Ανάδοχος πρέπει να αναστείλει όλες τις 

δραστηριότητές του που σχετίζονται µε το Έργο ή τα τµήµατα του Έργου στα οποία 

επιβάλλεται η αναστολή, εκτός από εκείνες που ενδεχοµένως είναι απαραίτητες για την 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων συνέχισης του Έργου µετά την λήξη της ως άνω αναστολής 

των εργασιών. 

18.3     Αν ο χρόνος αναστολής διαρκέσει σωρευτικά, αθροίζοντας δηλαδή τη διάρκεια όλων 

των τυχόν διαδοχικών αναστολών κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, µέχρι και ενενήντα 

(90) ηµέρες, τότε µε την έγγραφη λήξη της αναστολής ο Ανάδοχος πρέπει αµέσως να 

αναλάβει εκ νέου την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Οι προθεσµίες που 

προβλέπονται στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου, θα παραταθούν αντίστοιχα.  

18.4      Εάν η χρονική διάρκεια της αναστολής υπερβεί τα χρονικά όρια που προβλέπονται 

στο παρόν άρθρο, ο Ανάδοχος εφόσον δεν συµφωνεί, έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη 

σύµβαση, οπότε στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί καταγγελίας 

εκ µέρους του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19:    ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ή 

ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

19.1.     Σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής εκτέλεσης ή λύσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεργασθεί µε το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.. για τη διαβίβαση πληροφοριών, 
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στοιχείων, κτλ, και την παράδοση των εργασιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη. 

19.2     Το πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου. Η µη συνεργασία του Αναδόχου δεν αναβάλλει ούτε τον έλεγχο, ούτε 

την παραλαβή από την επιτροπή των εκτελεσθεισών εργασιών. Η επιτροπή αυτή θα 

πιστοποιήσει το κόστος των εκτελεσθεισών εργασιών και θα καθορίσει το ύψος της τυχόν 

οφειλόµενης αποζηµίωσης στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παρούσα 

προκήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 20:     ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΡΤΩΝ 

20.1    Ανεξάρτητα από: 

(α) οποιοδήποτε αριθµό καρτών που αναφέρεται στα έγγραφα της Σύµβασης ως εκτίµηση του 

αριθµού καρτών που ενδεχοµένως θα χρειαστεί η Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης,  

(β) οποιαδήποτε εκτίµηση δόθηκε ή δίνεται από οποιονδήποτε είτε µε βάση τη Σύµβαση είτε 

µε άλλη βάση ή χωρίς βάση, 

(γ) οποιαδήποτε στατιστική πληροφορία ή δεδοµένο που αφορά σε οδηγούς, οχήµατα, 

επιχειρήσεις, συνεργεία ή οτιδήποτε άλλο σχετικό µε το αντικείµενο της Σύµβασης, που 

δηµοσιεύεται ή δεν δηµοσιεύεται από αρµόδιες κρατικές ή άλλες υπηρεσίες ή από 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 

(δ) οποιαδήποτε υποχρέωση υπέχει οποιοσδήποτε µε βάση τον Ευρ. Κανονισµό 

85/3821/ΕΟΚ, οι οποίοι τροποποιήθηκαν µε τον Ευρ. Κανονισµό 1360/2002/ΕΚ και 

561/2006/ΕΚ, όπως ισχύουν, 

 

η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για τον αριθµό καρτών που θα παραγγείλει από τον 

Ανάδοχο µέχρι το τέλος της Σύµβασης, ούτε δεσµεύεται για το ρυθµό που θα 

παραγγέλλονται οι κάρτες, τόσο ανά ηµέρα όσο και συνολικά. 

 

20.2    Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, το πλήθος των καρτών που θα 

παραχθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου, θα ανέλθει στις τριάντα χιλιάδες 

(30.000). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσφέρει όλες τις κάρτες που θα παραχθούν, 

στην ίδια τιµή, όπως αυτή καθορίζεται στην οικονοµική του προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ - 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

21.1 Η εκτέλεση του Έργου από τον Προµηθευτή και η παράδοση / παραλαβή του θα γίνει 

µε βάση τα αναφερόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας διακήρυξης, και σε όσα θέµατα 
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δεν αντιµετωπίζονται στο συγκεκριµένο τεύχος θα ισχύουν τα αναφερόµενα στα σχετικά 

άρθρα του Κανονισµού Προµηθειών. 

21.2 Στις προθεσµίες που αναφέρονται στο χρονοδιάγραµµα αλλά και στην 

προαναφερθείσα συνολική προθεσµία περιλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες του 

Προµηθευτή για την υλοποίηση του Έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας 

∆ιακήρυξης.  

21.3 Για την εµπρόθεσµη υλοποίηση του Έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος µε την υποβολή 

της προσφοράς του, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις προαναφερθείσες τµηµατικές και 

συνολικές, προθεσµίες περάτωσης των καθορισµένων εργασιών.  

21.4 Ο χρόνος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου ορίζεται σε  τέσσερα (4) έτη από 

την υπογραφή της σύµβασης, εκτός εάν ο προϋπολογισµός του έργου εξαντληθεί νωρίτερα.  

21.5 Οι φάσεις, η οργάνωση  και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου παρατίθενται 

αναλυτικά στο κεφ.5 « Αναλυτική Περιγραφή των Φάσεων και των Παραδοτέων του Έργου» 

του Παραρτήµατος Β: «Τεχνικές Προδιαγραφές». Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να 

συµµορφωθούν προς τις προδιαγραφές αυτές. Τονίζεται πως οι Ανάδοχοι έχουν τη 

δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δράσεων και αλλαγής του χρονοπρογραµµατισµού των 

δράσεων (βλ. κεφ 6, του Παραρτήµατος Β).  

 

ΑΡΘΡΟ 22:    ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου του αναδόχου θα οριστεί από το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.,  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης µε βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

έργου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και να τη διευκολύνει στο έργο της. 

 

ΑΡΘΡΟ 23:    ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης του Έργου των Τεχνικών Προδιαγραφών (παράρτηµα Β), κεφ. (5):                       

« Αναλυτική Περιγραφή των Φάσεων και των Παραδοτέων του έργου»  και του κεφ. (6)                    

« Χρονοδιάγραµµα Έργου»  του ιδίου παραρτήµατος, το οποίο είναι δεσµευτικό για τον 

Ανάδοχο. 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης παραδοτέου ή ενδιάµεσης φάσης του Έργου ή του 

συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

 

• Για τις Φάσεις 1 έως και 4 του έργου, αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες 

παράδοσης και το υλικό, το λογισµικό ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύµφωνα µε 

τους συµβατικούς όρους και την προσφορά του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 

0,1% επί της συµβατικής αξίας του έργου. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα δύο (2) 

µηνών από τις συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

•  Κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου (Φάση 5), στην περίπτωση 

καθυστερήσεων προβλέπεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο κεφ. 

(7) « ∆ιασφάλιση Επιπέδου Ποιότητας Παρεχοµένων Υπηρεσιών» του παραρτήµατος 

Β:  Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιριών οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται αναλογικά 

σε όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 24:     ΠΛΗΡΩΜΗ 

24.1 Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο ευρώ #1.000.000,00€#, 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

24.2 Όπου µέσα στο κείµενο αναφέρεται ο όρος «συµβατικό τίµηµα», εννοείται το συνολικό 

συµβατικό τίµηµα της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τον 

προϋπολογισµό του έργου. 

24.3 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 

αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνει, ως εξής: 

 

   24.3.1 Το τίµηµα των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 της 

Οικονοµικής Προσφοράς (ποσό 1.6), του παραρτήµατος Β, µε τον 

αναλογούντα ΦΠΑ, µετά την ολοκλήρωση της Φάσης 4 του έργου, µετά την 

υποβολή του πρακτικού της οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι 

τιµολογίου. 

24.3.2 Το τίµηµα των καρτών που έχουν παραδοθεί στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. από τον 

Ανάδοχο, ανά εξάµηνο της Φάσης 5 του έργου, µε τον αναλογούντα ΦΠΑ, 
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µετά την υποβολή του πρακτικού της οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, 

έναντι τιµολογίου. 

24.4 Για την αποπληρωµή του έργου είναι απαραίτητη η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής 

καλής λειτουργίας. 

24.6 Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει δεκτός 

και η προσφορά θα απορρίπτεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 25:    ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

25.1     Η οριστική παραλαβή του έργου πραγµατοποιείται µε πρωτόκολλο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που εκδίδεται, το αργότερο, εντός του 

τριµήνου από την ολοκλήρωση της Φάσης 5 του έργου ή στην περίπτωση που το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. κάνει χρήση των όρων περί επέκτασης του έργου που αναγράφονται στο 

Άρθρο 18 του παρόντος Παραρτήµατος (Α):  « Επέκταση Σύµβασης», εντός τριµήνου από 

την ολοκλήρωση της επέκτασης του έργου. 

25.2      Παρερχοµένης απράκτου της, κατά την προηγούµενη παράγραφο προθεσµίας, η 

παραλαβή του έργου θεωρείται ως αυτοδίκαια συντελεσθείσα, µετά πάροδο µηνός από την 

υποβαλλόµενη, µετά την εκπνοή της προθεσµίας, ειδική προς τούτο αίτηση του Αναδόχου 

για διενέργεια της παραλαβής. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 26:      ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 

προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του 

τµήµα του Έργου. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την 

Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 9.2.8). Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και 

αµέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και 

για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Ο 

Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του µε αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο. Προκειµένου να συνάψει νέα 

υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα 

τµήµατα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου 

κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την 

ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 27:     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 27.1     Ειδικά σε ότι αφορά το επιστηµονικό προσωπικό του Αναδόχου, που θα προταθεί 

σύµφωνα µε την Προκήρυξη και για το οποίο υπάρχει ρητή - βάσει της πρότασής του - 
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δέσµευσή του ως προς τη συµµετοχή του στον Προσφέροντα, θα επιτρέπεται η αντικατάσταση 

του, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του Αναδόχου, µε άλλο ισοδύναµης εµπειρίας και 

προσόντων στέλεχος. 

 

27.2      Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συµπεριφορά όλου του προσωπικού του, καθώς 

και για τη συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., 

ύστερα από σχετική έκθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και 

κατά την απόλυτη κρίση του, έχει δικαίωµα να απαιτήσει την εξαίρεση και την αντικατάσταση 

από την οµάδα έργου του Αναδόχου οποιουδήποτε µέλους αυτής κριθεί ως µη ικανό ή ως µη 

συµπεριφερόµενο κατά τον προσήκοντα τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 28:   ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

28.1    Όλα τα δικαιώµατα επί των στοιχείων, εκθέσεων, µελετών, κτλ, που θα εκπονηθούν – 

παραχθούν από τον Ανάδοχο σε εκτέλεση του Έργου θα ανήκουν αποκλειστικά στο 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  µε την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος ή του αντίστοιχου τµήµατος 

αυτού. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει µέρος ή το σύνολο αυτών για άλλο 

σκοπό, χωρίς προηγούµενη έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.   

 

28.2    Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και δεδοµένα σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, κτλ, που θα 

δοθούν από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.   ή ∆ηµόσιες εν γένει Υπηρεσίες στον Ανάδοχο ή θα 

περιέλθουν σε γνώση του, θα φυλαχθούν ως εµπιστευτικά από τον Ανάδοχο, δεν θα 

χρησιµοποιηθούν παρά µόνο για την εκπόνηση των εργασιών της παρούσας Σύµβασης, χωρίς 

να έχει ο Ανάδοχος δικαίωµα διάθεσής τους και θα επιστραφούν µε την ολοκλήρωση και 

παραλαβή των εργασιών. 

 

28.3    Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, 

οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 

περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 
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28.4     Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς 

την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 

ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

 

28.5    Με την ολοκλήρωση του Έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο 

το υλικό (στοιχεία, εκθέσεις, προτάσεις, έγγραφα, µηχανογραφικά αρχεία, κτλ) που έχει 

παραχθεί. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατήσει αντίγραφα αυτών, αλλά δε µπορεί να τα 

χρησιµοποιήσει για σκοπούς που δε σχετίζονται µε την παρούσα Σύµβαση, χωρίς την 

προηγούµενη ειδική έγγραφη έγκριση του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  

 

28.6   Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  έχει το αυτονόητο δικαίωµα, χωρίς οποιαδήποτε άλλη πληρωµή 

πέραν του Συµβατικού Τιµήµατος, να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε στοιχείο, µελέτη, πρόταση, 

έγγραφο, κτλ, που θα παράσχει ο Ανάδοχος στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., ή που θα διαµορφωθεί ή 

αναπτυχθεί από αυτόν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, διατηρεί δε το δικαίωµα αυτό και µετά 

τη λύση της Σύµβασης, η οποία έχει ισχύ εγγράφου µεταβίβασης και εκχώρησης όλων των 

παραπάνω στοιχείων και δικαιωµάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 29: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, 

ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 

29.1    Ο Ανάδοχος θα ενεργεί ως «εκτελών επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων». Ως εκ 

τούτου θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΟΚ και του Ν. 2472/97 

περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

αυτός ισχύει. Για τους πιο πάνω λόγους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και από κάθε άλλη µορφή αθέµιτης 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόµη και κατά τη διαβίβαση δεδοµένων 

ηλεκτρονικά µέσω δικτύου. 

 

29.2     Ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης κάρτας, να λαµβάνει 

τα κατάλληλα µέτρα ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Ευρ. Κανονισµού 1360/2002/ΕΚ, 

όπως ισχύει και ιδιαιτέρα, ότι ικανοποιούνται οι στόχοι ασφάλειας του δέκατου προσαρτήµατος 

και τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στο εντέκατο προσάρτηµα του εν λόγω 

κανονισµού.  
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29.3    Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των προνοιών των παραγράφων α και β του 

παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:  

(1) Μετά από γραπτή προειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος θα 

επιστρέφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται µε τη Σύµβαση και θα καταστρέφει κάθε έγγραφο ή 

πληροφορία που αφορά στη Σύµβαση και ιδιαίτερα, προσωπικά δεδοµένα προσώπων για 

τα οποία εκδόθηκε κάρτα ΨΤ, περιλαµβανοµένων και ηλεκτρονικών πληροφοριών και 

δεδοµένων. Τούτο ισχύει και µετά τη λήξη της Σύµβασης και σε περίπτωση που 

πληροφορία ή δεδοµένο κατακρατηθεί και αποτελέσει, λόγω αµέλειας, κακής ή κακόβουλης 

χρήσης του από τον Ανάδοχο, αιτία πρόσκλησης ζηµιάς (χρηµατικής ή άλλης) για την 

Αναθέτουσα Αρχή, τότε η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να απαιτήσει ανάλογες αποζηµιώσεις 

µέσω δικαστηρίου.  

(2) Ο Ανάδοχος δε θα αποκαλύπτει τη Σύµβαση ή µέρος της ή πρόνοιες της ή 

οποιαδήποτε πληροφορία ή δεδοµένο που ο Ανάδοχος λαµβάνει ως αποτέλεσµα της 

Σύµβασης ή σε σχέση µε αυτή ή κατά τη διάρκεια της, σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός αν 

αυτό χρειάζεται για την ετοιµασία της υποδοµής ή για την οµαλή λειτουργία της ώστε να 

τηρείται η Σύµβαση ή για να τηρείται η Σύµβαση και πάντα έπειτα από την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις οδηγίες της Αναθέτουσας 

Αρχής που αφορούν στην αποκάλυψη ή µη αποκάλυψη πληροφοριών και δεδοµένων που 

σχετίζονται µε τη Σύµβαση σε τρίτα πρόσωπα. 

(3) Επιπρόσθετα των προνοιών της παραγράφου (2), ο Ανάδοχος θα φροντίζει ώστε 

σχετικές πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδοµένα και δεδοµένα ασφάλειας της 

κάρτας:  

(i) να αποκαλύπτονται στον ελάχιστο αριθµό προσώπων που απαιτείται για να τηρείται η 

Σύµβαση, 

(ii) να αποκαλύπτονται µόνο στην έκταση που είναι απαραίτητο σε κάθε ένα από τα 

πρόσωπα αυτά ώστε να ασκούν τα καθήκοντα τους που σχετίζονται µε τη Σύµβαση και τα 

πρόσωπα αυτά να µην αποκαλύπτουν σε άλλους τις πληροφορίες που έρχονται στην 

κατοχή ή γνώση τους.  

(4) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων ή 

συνεργατών του σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση και, 

ιδιαίτερα, σε σχέση µε το παρόν άρθρο.  

 

ΑΡΘΡΟ 30:    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

30.1     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει το έργο, κατά οικονοµοτεχνικώς άρτιο τρόπο, 

σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, τους όρους της Σύµβασης και τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
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30.2    Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, η κάρτα που χρησιµοποιείται για 

τους σκοπούς της Σύµβασης διαφοροποιηθεί ή τροποποιηθεί ως προς τα χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν ή σχετίζονται µε την έγκριση τύπου της εν λόγω κάρτας, είτε αυτά 

διαφοροποιηθούν ή τροποποιηθούν λόγω εισαγωγής νεότερης τεχνολογίας, είτε λόγω αλλαγής 

της νοµοθεσίας είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο Ανάδοχος, µε δικά του έξοδα και 

διευθετήσεις, θα εξασφαλίσει, ή θα φροντίσει ώστε να εξασφαλιστεί έγκριση τύπου της νέας 

κάρτας που θα χρησιµοποιείται. Η έγκριση τύπου πρέπει να εξασφαλίζεται πριν η νέα κάρτα 

αντικαταστήσει την παλαιότερη. 

30.3   Ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος της Σύµβασης µε απόφαση του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., εφόσον δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις από την Σύµβαση υποχρεώσεις 

του ή δεν συµµορφώνεται µε τις, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τη Σύµβαση, έγγραφες 

εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

30.4   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει τυχόν χορηγηθησόµενα, από το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.   ή άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, στοιχεία κατά την εκπόνηση του έργου. Εάν τα 

χορηγηθέντα στοιχεία παρουσιάζουν ανακρίβειες, οι οποίες από την φύση τους είναι δυνατόν 

να διαπιστωθούν από τον Ανάδοχο κατόπιν γενικής θεώρησης ή κατόπιν σύγκρισης και 

συσχέτισης διαφόρων διαθεσίµων στοιχείων στο πλαίσιο των εργασιών της εκπόνησης του 

έργου ή ακόµη παρουσιάζουν ασάφειες ή είναι ανεπαρκή, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η 

αρτιότητα ή η µη έγκαιρη εκπόνηση του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως 

περί τούτου το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., ευθυνόµενος, άλλως, για τις επιζήµιες συνέπειες κατά τα εν 

συνεχεία αναφερόµενα. 

30.5   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης ή την ηµεροµηνία παράδοσης 

στοιχείων από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  να υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής τυχόν προτάσεις του για τη συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων που του 

παραδόθηκαν. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη εκ µέρους του Αναδόχου, τότε 

θεωρείται ότι αυτός αποδέχθηκε την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που του 

παραδόθηκαν και είναι υποχρεωµένος να αρχίσει την εκτέλεση του Έργου. Αν υποβληθεί από 

τον Ανάδοχο πρόταση τροποποίησης ή συµπλήρωσης, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  οφείλει, µέσα σε 

διάστηµα είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της πρότασης, να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που αποδέχεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 31:    ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

31.1      Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επανόρθωση παντός ελαττώµατος ή παράλειψης του 

έργου, τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησης όσον και µετά την αποπεράτωση και έγκριση αυτού. 

Σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  δύναται να προβεί στην 

επανόρθωση των ως άνω ελαττωµάτων ή παραλείψεων σε βάρος και για λογαριασµό του 
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Αναδόχου µε απ’ ευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε Ανάδοχο που διαθέτει τα 

απαιτούµενα προσόντα για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Η σε βάρος του Αναδόχου 

εκτέλεση των συµπληρώσεων αυτών αίρεται εφόσον αυτός αποδείξει ότι δεν υφίσταται 

ελάττωµα ή παράλειψη στην εκτέλεση του έργου ή ότι δεν οφείλονται αυτά σε υπαιτιότητά του. 

31.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου να συνεργάζεται µε την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, µε σκοπό να ανταποκριθεί το έργο 

πληρέστερα προς τις ανωτέρω ανάγκες του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  Τούτο δεν απαλλάσσει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τον Ανάδοχο της ευθύνης του για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα του 

σχεδιασµού και υλοποίησης του έργου του, κτλ. 

31.3  Η έγκριση, εκ µέρους του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  των φάσεων του Έργου, δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο της ευθύνης για την άρτια, ορθή κι από κάθε άποψη πλήρη εκπόνηση αυτού. Στην 

περίπτωση ελαττωµάτων ή παραλείψεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάστασή τους, 

χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 32:     ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, µέρους ή του συνόλου, 

των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την 

Αναθέτουσα Αρχή πλην, της απαίτησης για την καταβολή του συµβατικού τιµήµατος που 

δύναται να εκχωρηθεί σε νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της 

Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α) και πάντοτε κατόπιν της έγγραφης 

σύµφωνης γνώµης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 33:     ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση του Έργου εν όλο ή εν µέρει από 

άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  δικαιούται να 

προχωρήσει στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 34:     ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας.  

 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα 
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απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 

(20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο 

άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 35:     ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή  ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

35.1   Σε περίπτωση πτώχευσης ενός εκ των µελών του Αναδόχου, οι λοιποί αναλαµβάνουν 

έναντι του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. όλες τις ευθύνες εκτέλεσης του έργου, ως αυτοί µόνο να είχαν 

συµβληθεί µε το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., των σχέσεων αυτών µετά του πτωχεύσαντος ως και των 

δανειστών αυτού ρυθµιζόµενων από τις σχετικές περί πτώχευσης διατάξεις. 

35.2    Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των µελών του Αναδόχου που ανέλαβε την εκπόνηση 

του έργου, συνεχίζεται υπό των λοιπών µετεχόντων στην ένωση, κοινοπραξία ή σύµπραξη 

αυτή, εις ολόκληρον ευθυνοµένων, η εκπόνηση του αρξαµένου σταδίου έργου έστω και αν κατά 

τη συστατική πράξη αυτής προβλεπόταν διάλυση της οµάδας λόγω θανάτου ενός των µελών. 

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. µπορεί πάντοτε, στην περίπτωση αυτή προς άρτια εκπόνηση του έργου να 

ζητήσει τη σύµπραξη µε άλλη οµάδα ή να κηρύξει διαλυµένη τη σύµβαση ή και να δεχθεί τη 

συνέχιση της εκπόνησης του έργου και για τα επόµενα στάδια αυτής, εάν πεισθεί ότι υφίστανται 

οι δυνατότητες εκπόνησής της. 

 

ΑΡΘΡΟ 36:     ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ - ΛΥΣΗ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

36.1   Σε περιπτώσεις υπερηµερίας του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. περί την εκπλήρωση των συµβατικών 

ή νοµίµων υποχρεώσεών του, γεννάται υπέρ του Αναδόχου δικαίωµα αποζηµίωσης µόνο για 

τις θετικές ζηµίες αυτής και για το χρόνο από της έγγραφης περί τούτου όχλησης του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., από τον Ανάδοχο. 

36.2   ∆ικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης έχει επίσης ο Ανάδοχος σε περίπτωση διακοπής 

των εργασιών εκτέλεσης του έργου συνεπεία διαταγής του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. επί χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) µηνών, αρχόµενο από την κοινοποίηση της διαταγής 

περί διακοπής ή προκειµένου περί διακοπής οφειλόµενης σε πταίσµα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., 

από την ηµέρα της επίδοσης από τον Ανάδοχο στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., ειδικής δήλωσης περί 

διακοπής των εργασιών. 

36.3    Ασκηθέντος, από του Αναδόχου του κατά τα ανωτέρω, δικαιώµατος λύσης της 

σύµβασης, δύναται, συναινέσει αυτής, να συνεχισθεί η σύµβαση, µαταιουµένης της 

καταγγελίας, κατόπιν αποζηµίωσης του Αναδόχου. 

36.4 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η αποζηµίωση καθορίζεται ανάλογα προς τις θετικές 

ζηµίες του Αναδόχου κατά το χρόνο διακοπής ή καθυστέρησης έναρξης εκπόνησης του έργου, 

µε ιδιαίτερη συµφωνία των µερών. 
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ΑΡΘΡΟ 37:     ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

37.1 Η ∆ιακήρυξη και η σύµβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του διαγωνισµού 

µε βάση τη ∆ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου ρητά συµφωνείται ότι διέπεται από το 

ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. 

37.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της ∆ιακήρυξης και στην εκτέλεση της 

σύµβασης, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

37.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα από την εµφάνιση της, τα µέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της 

στην αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων που εδρεύουν στην Αθήνα.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 3821/85, ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 

2135/98 και Κανονισµό (ΕΚ) 1360/2002, όπως ισχύει (επίσης γνωστό σαν Τεχνικό 

Παράρτηµα 1Β), τα φορτηγά οχήµατα άνω των 3,5 τόνων και τα επιβατικά άνω των 9 

θέσεων που θα κυκλοφορούν στην Ε.Ε. και που µέχρι τώρα κατασκευάζονταν εξοπλισµένα 

µε αναλογικό ταχογράφο, θα πρέπει να κατασκευάζονται από τις εταιρίες εξοπλισµένα µε 

Ψηφιακό Ταχογράφο (ΨΤ). Ο ΨΤ καταγράφει το σύνολο των δραστηριοτήτων του οδηγού, 

όπως τις ώρες εργασίας του, καθώς και τις υπερβάσεις ταχύτητας, µε τρόπο που εγγυάται 

την προστασία των δεδοµένων. Ο στόχος είναι µέσω του ΨΤ να διευκολυνθεί ο έλεγχος των 

οδηγών για την τήρηση του ωραρίου εργασίας τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Με βάση τον κανονισµό ΕΚ 561/ 2006, που τροποποιεί τους κανονισµούς ΕΚ 3821/85 και 

ΕΚ 2135/98,  ο Ψηφιακός Ταχογράφος καθίσταται υποχρεωτικός από την 1η Μαΐου 2006. 

Μετά την ηµεροµηνία αυτή, τα κράτη-µέλη δεν επιτρέπεται να ταξινοµούν καινούργια 

οχήµατα εξοπλισµένα µε αναλογικό ταχογράφο, αλλά αποκλειστικά µε ψηφιακό. 

Μεταχειρισµένα οχήµατα που διαθέτουν αναλογικό ταχογράφο µπορούν πάντως να 

ταξινοµούνται χωρίς πρόβληµα και µετά από την ηµεροµηνία αυτή. 

 

Με τον υπ. αρίθµ. 3534/07 νόµο  (ΦΕΚ Α 40/23.02.2007 - παρ. Α και Β  του άρθρου 11) 

ορίστηκε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ως αρµοδία αρχή (Member State 

Authority) για την εφαρµογή του ΨΤ στην Ελλάδα και  η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και 

Πληροφορικής ως αρχή για την έκδοση των καρτών ΨΤ (Card Issuing Authority) 

Η λειτουργία του Ψηφιακού Ταχογράφου (ΨΤ) βασίζεται σε τέσσερα είδη έξυπνων καρτών 

(smart cards) που επιτρέπουν διαφορετικές λειτουργίες: 

 

• Κάρτα οδηγού: Κάθε οδηγός οχήµατος που είναι εξοπλισµένο µε ΨΤ, υποχρεούται 

να κατέχει µια κάρτα οδηγού που θα την εισάγει στον ΨΤ του οχήµατος, για όλη την 

διάρκεια της εργασίας του. Οι δραστηριότητες του οδηγού καταγράφονται τόσο στην 

κάρτα του, όσο και στη συσκευή του ΨΤ. 

• Κάρτα εταιρίας: Η κάρτα εταιρίας δίνει στον ιδιοκτήτη οχηµάτων εξοπλισµένων µε 

ΨΤ πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τον ΨΤ. 
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• Κάρτα συνεργείου: Η κάρτα συνεργείου επιτρέπει στον τεχνικό του συνεργείου την 

τροποποίηση παραµέτρων του ΨΤ. Για µεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν 

κωδικό PIN. 

• Κάρτα ελέγχου: Η κάρτα ελέγχου δίνει στα σώµατα ελέγχου πρόσβαση σε δεδοµένα 

που έχει καταγράψει ο ΨΤ. 

 

Η έκδοση καρτών αποτελεί το κλειδί για την λειτουργία του συστήµατος του ψηφιακού 

ταχογράφου. Η διαδικασία της έκδοσης καρτών θα πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια του 

όλου συστήµατος. Για τον λόγο αυτό κάθε κάρτα θα περιέχει ψηφιακό πιστοποιητικό 

αναγνωρίσιµο από τις συσκευές του ΨΤ, ενώ οι έλεγχοι κατά την έκδοση θα διασφαλίζουν 

µεταξύ άλλων τη µοναδικότητα των καρτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Στην παρούσα φάση το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. επιθυµεί ο Ανάδοχος να αναπτύξει ολόκληρη την 

υποδοµή που απαιτείται σε υλικό, λογισµικό και διασυνδέσεις µε άλλα συστήµατα για την 

έκδοση καρτών ΨΤ και να παρέχει κατά τη διάρκεια της σύµβασης, ως υπηρεσία, την 

έκδοση καρτών ΨΤ. Ωστόσο, θα υπάρχει µεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στα 

στελέχη του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. που θα καθοριστούν για το σύνολο του συστήµατος κατά τη 

φάση εκτέλεσης του έργου έτσι ώστε µετά τη λήξη του έργου, η διαχείριση και τυχόν 

επέκτασή του να περάσει στην ευθύνη των καθορισµένων στελεχών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. 

Ειδικότερα, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. θα είναι κύριος της υποδοµής που αναφέρθηκε 

προηγουµένως, δηλαδή του λογισµικού (κώδικας και βάση δεδοµένων) και των δικτύων 

που υλοποιούν τις απαραίτητες διασυνδέσεις. Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. είναι επίσης κύριος κάθε 

κάρτας ΨΤ που εκδίδεται και του υλικού που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος όπως 

προβλέπεται στην αναλυτική περιγραφή των φάσεων και των παραδοτέων στο κεφάλαιο 5 

καθώς και στους πίνακες συµµόρφωσης του παρόντος.       

 

Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος πρόκειται να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

• Υλικό και λογισµικό για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων  για έκδοση κάρτας 

ΨΤ σε διαδικτυακή εφαρµογή. Επιπλέον, διαχείριση των στοιχείων των 

καταχωρηµένων αιτήσεων και των παραχθέντων καρτών ΨΤ, καθώς και να αντλεί 

αυτόµατα συγκεντρωτικά στοιχεία και να εξάγει αναφορές. 

• Μετάπτωση των δεδοµένων από τις ήδη παραχθείσες κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου 

ώστε αυτά να χρησιµοποιηθούν στους ελέγχους που απαιτούνται από το σύστηµα 

(βλέπε και στο Κεφάλαιο: Προσφερόµενες Υπηρεσίες) 
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• Υποστήριξη του Tachonet. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποστηρίζει πλήρως το σύστηµα 

Tachonet (γραµµογράφηση, πρότυπα διασύνδεσης, κτλ), προκειµένου να 

διενεργείται το σύνολο των αναγκαίων ελέγχων που αφορούν στην έκδοση και 

διαχείριση καρτών ΨΤ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Υλικό και λογισµικό για τον ποιοτικό έλεγχο των παραχθέντων καρτών. Το 

προσωπικό του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους στις κάρτες ΨΤ που θα παραδίδει ο Ανάδοχος, 

προκειµένου να διαπιστώσει πιθανές δυσλειτουργίες και να επιβεβαιώσει τη 

συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές παραγωγής των καρτών ΨΤ.  

• Υλοποίηση διασυνδέσεων/εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) όπου απαιτείται  

• Εκπαίδευση του προσωπικού του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. στη χρήση όλων των παραπάνω 

και µεταφορά τεχνογνωσίας. 

• Κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης. 

• Υπηρεσία παραγωγής καρτών ΨΤ. Ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους 

του θα αναλάβουν τον ρόλο του MSCA (Member State Certification Authority) και τον 

ρόλο του CP (Card Personalization organization), όπως αυτοί ορίζονται από την Ε.Ε. 

και αναλύονται στην §3 «Φυσικό Αντικείµενο Έργου» της παρούσης. Πιο 

συγκεκριµένα: 

o ∆ηµιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών για τις κάρτες ΨΤ. Ο Ανάδοχος 

πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστηµα παραγωγής & αποθήκευσης 

ψηφιακών κλειδιών και ψηφιακών πιστοποιητικών για εισαγωγή στις 

κάρτες ΨΤ. Επίσης θα συνεργάζεται µε το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. στη 

διαδικασία παράδοσης των Ελληνικών ψηφιακών κλειδιών από την Ε.Ε. 

o Προσωποποίηση και εκτύπωση καρτών ΨΤ, σύµφωνα µε προηγούµενη 

συνεννόηση µε το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. σχετικά µε την εµφάνιση των 

καρτών. 

o Αποστολή των έτοιµων προς χρήση καρτών ΨΤ στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. 

µέσα σε χωριστούς φακέλους µε τη διεύθυνση του δικαιούχου. 

o ∆ηµιουργία αριθµού PIN για τις κάρτες συνεργείου, και αποστολή στο 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. µέσα σε ξεχωριστούς φακέλους µε τη διεύθυνση του 

δικαιούχου 

 

 

Τα παραπάνω αναλύονται διεξοδικά στην §3 «Φυσικό Αντικείµενο Έργου» της παρούσης. 
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Σηµειώνεται ότι αλλαγές στο MSA policy καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες που 

απαιτούνται για την ενσωµάτωση των αλλαγών και την ανακοίνωση τους στα αρµόδια 

ευρωπαϊκά όργανα αλλά και στη δηµοσιότητα δεν αποτελούν υποχρεώσεις του αναδόχου ο 

οποίος όµως καλείται να συνεργαστεί µε τα στελέχη του Υπουργείου για την παραγωγή του 

MSA policy. 
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν δίδεται µια συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου αναφοράς 

του έργου. Παρουσιάζονται οι εµπλεκόµενοι Φορείς, η υφιστάµενη υποδοµή τους και τα 

συναφή µε το αντικείµενο του έργου συστήµατα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.1.1 Εµπλεκόµενοι Φορείς του ∆ηµοσίου 

Στο παρόν έργο εµπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς του ∆ηµοσίου: 

• Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. (Αναθέτουσα Αρχή)  

• Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και δυνατότητα 

επέκτασης της υποδοχής αιτήσεων για έκδοση καρτών ΨΤ και σε άλλα σηµεία 

εξυπηρέτησης του κοινού, π.χ. ΚΕΠ   

 

2.1.2 Η παραγωγή καρτών ΨΤ στο πλαίσιο της σύµβασης 3/2008 

Η έκδοση καρτών αποτελεί το κλειδί για τη λειτουργία του συστήµατος του ψηφιακού 

ταχογράφου. Η διαδικασία της έκδοσης καρτών εγγυάται την ασφάλεια του όλου 

συστήµατος. Για τον λόγο αυτό κάθε κάρτα περιέχει ψηφιακό πιστοποιητικό αναγνωρίσιµο 

από τις συσκευές του ΨΤ, ενώ οι έλεγχοι κατά την έκδοση διασφαλίζουν µεταξύ άλλων τη 

µοναδικότητα των καρτών οδηγού σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Tachonet). 

Το έτος 2006, το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, (πλέον: Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆), 

σαν καθ’ ύλη αρµόδιο να παρέχει κάρτες ΨΤ στους δικαιούχους αποφάσισε να προκηρύξει 

διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου. 

Ο διαγωνισµός ολοκληρώθηκε και υπογράφτηκε µε την ανάδοχο εταιρεία η σύµβαση 

3/2008. Συνεπώς, µέχρι σήµερα και στο πλαίσιο της σύµβασης 3/2008 ο Ανάδοχος 

προσφέρει την έκδοση καρτών ΨΤ ως υπηρεσία (service) προς το Υπουργείο µας για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (42 µήνες) και προκαθορισµένο πλήθος καρτών (35.000), 

χρησιµοποιώντας τη δική του υποδοµή, αλλά και προµηθεύοντας µας  µε το κατάλληλο 

υλικό και λογισµικό για την απαιτούµενη διασύνδεση, προκειµένου οι αιτήσεις για κάρτες ΨΤ 

να προωθούνται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του.  

Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος  προσφέρει τα ακόλουθα είδη και υπηρεσίες: 

• Κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου, έτοιµες προς χρήση, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές της. 

• Υλικό και λογισµικό για τη δηµιουργία ενός Κέντρου Εισαγωγής Αιτήσεων για κάρτες 

ΨΤ. Το Κέντρο Εισαγωγής Αιτήσεων βρίσκεται στην ∆.Ο.Π (∆/νση και Οργάνωσης 
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Πληροφορικής), στελεχωµένο µε δικό µας προσωπικό. Στο Κέντρο Εισαγωγής 

Αιτήσεων εισάγονται τα στοιχεία των αιτήσεων, από όπου και προωθούνται αυτόµατα 

στην υποδοµή του Αναδόχου µε σκοπό την έκδοση καρτών ΨΤ. 

• Υλικό και λογισµικό για την παρακολούθηση των στοιχείων των ψηφιοποιηµένων 

αιτήσεων και των παραχθέντων καρτών ΨΤ. Με την συγκεκριµένη υποδοµή δίνεται  

δυνατότητα στο προσωπικό του Υπουργείου µας  να ανακτά όλα τα στοιχεία που 

αφορούν στις αιτήσεις και τις παραχθείσες κάρτες, καθώς και να αντλεί αυτόµατα 

συγκεντρωτικά στοιχεία για τα παραπάνω. 

• Υπηρεσία εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) του Υπουργείο µας  µε το σύστηµα του 

Αναδόχου. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού µας στην χρήση του υλικού και λογισµικού του 

Αναδόχου. 

• Υπηρεσία παραγωγής καρτών ΨΤ. Ο Ανάδοχος µε  υπεργολάβους του έχουν 

αναλάβει τον ρόλο του MSCA (Member State Certification Authority) και τον ρόλο του 

CP (Card Personalization organization), όπως αυτοί ορίζονται από την Ε.Ε.  

 

Η υπηρεσία παραγωγής καρτών ΨΤ που προσφέρει ο Ανάδοχος στο Υπουργείο µας  

προσφέρει την ακόλουθη λειτουργικότητα: 

• Καταγραφή των στοιχείων όλων των αιτήσεων καθώς και των παραχθέντων καρτών 

ΨΤ. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται από το σύστηµα και συντηρούνται υπό την 

ευθύνη του Αναδόχου, όµως η κυριότητά τους µας ανήκει. 

• Υποστήριξη του Tachonet. Ο Ανάδοχος υποστηρίζει πλήρως την διασύνδεση µε το 

δίκτυο Tachonet (γραµµογράφηση, πρότυπα διασύνδεσης, αλλαγές λογισµικού κτλ), 

προκειµένου να διενεργείται το σύνολο των αναγκαίων ελέγχων που αφορούν στην 

έκδοση και διαχείριση καρτών οδηγού ΨΤ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

• ∆ηµιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών για τις κάρτες ΨΤ. Ο Ανάδοχος διαθέτει 

κατάλληλο σύστηµα παραγωγής & αποθήκευσης ψηφιακών κλειδιών και ψηφιακών 

πιστοποιητικών για εισαγωγή στις κάρτες ΨΤ (µέσω πιστοποιηµένου Συνεργάτη). 

Επίσης συνεργάζεται µε µας στη διαδικασία παράδοσης των Ελληνικών ψηφιακών 

κλειδιών από την Ε.Ε. 

• Προσωποποίηση και εκτύπωση καρτών ΨΤ 

• Αποστολή των έτοιµων προς χρήση καρτών ΨΤ στο Υπ. Μ.&Ε., µέσα σε χωριστούς 

φακέλους µε τη διεύθυνση του δικαιούχου. 

• ∆ηµιουργία αριθµού PIN για τις κάρτες συνεργείου, και αποστολή τους µέσα σε 

ξεχωριστούς φακέλους µε τη διεύθυνση του δικαιούχου 
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Το Υπουργείο, ως καθ’ ύλη αρµόδιο, οργάνωσε το θεσµικό πλαίσιο και µε το νόµο υπ. 

αρίθµ. 3534/07 (ΦΕΚ Α 40/23.02.2007 –παρ. Β του άρθρου 11 του και της παρ.1α του 

αριθµού 14) ορίστηκε το (τότε) ΥΠ&Μ&Ε ως αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του Ψ.Τ (MSA: 

Member State Authority) στην Ελλάδα. Παράλληλα, ορίστηκε η ∆/νση Οργάνωση και 

Πληροφορικής ως υπεύθυνη αρχή για την έκδοση των καρτών Ψ.Τ (CIA :Card Issuing 

Authority). 

Η διοικητική διαδικασία για την έκδοση καρτών στο πλαίσιο της σύµβασης 3/2008 ορίστηκε 

µε την Υπουργική Απόφαση Οικ 51873/6746/22-9-2008 (ΦΕΚ Β-1949). Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ανωτέρω ΥΑ αναλύονται διεξοδικά στον ιστότοπο του Υπουργείου 

στη διεύθυνση: http://www.yme.gov.gr/index.php?getwhat=1&oid=825&id=&tid=839 όπου 

επίσης υπάρχουν και οι σηµερινές έντυπες αιτήσεις για την έκδοση καρτών ΨΤ. Επίσης στη 

διεύθυνση: http://www.yme.gov.gr/index.php?getwhat=1&oid=669&id=&tid=669 υπάρχει το 

γενικότερο νοµοθετικό πλαίσιο για τον Ψηφιακό Ταχογράφο. 

 

2.1.3 Εγκρίσεις Τύπου Καρτών ΨΤ  

Βάση του Κοινοτικού Κανονισµού 1360/2002, έγκριση Τύπου δίνεται από τον Αρµόδιο 

Οργανισµό Πιστοποίησης του Κράτους Μέλους (Τype Approval Authority) που θα εκδίδει 

τους τέσσερις τύπους καρτών στους αιτούντες. 

Στην περίπτωση της χώρας µας δεν διαθέτουµε τον ανάλογο οργανισµό πιστοποίησης 

οπότε χρησιµοποιήθηκε η ΚΒΑ που είναι Γερµανικός Οργανισµός Πιστοποίησης για κάθε 

προαπαιτούµενο στάδιο πιστοποίησης.  

Στην παρούσα σύµβαση, ο χρόνος που απαιτήθηκε ήταν περίπου 3 µήνες για την χρονική 

περίοδο 07/2008 έως 10/2008 µε την ακόλουθη σειρά 

1. Security Certification (EK 1360/2002 σηµείο 274) – Η τεκµηρίωση και η 

επικαιροποίηση των διαδικασιών είχε διάρκεια 4 εβδοµάδες 

2. Functional Certification (Ε.Κ 1360/2002 σηµείο 275) – O Γερµανικός Οργανισµός 

Πιστοποίησης (ΚΒΑ) εκτέλεσε δοκιµές για τρείς εβδοµάδες. 

3. Interoperability Certification (Ε.Κ 1360/2002 σηµείο 278) – Για να εκτελεστεί η 

συγκεκριµένη διαδικασία είχαν ολοκληρωθεί στα στάδια (1) & (2) και η διάρκεια 

εκτέλεσής ήταν 3 εβδοµάδες 

4. Type Approval Certification (Ε.Κ 1360/2002 σηµείο 288) : Η τελική έγκριση τύπου 

είχε δοθεί από την ΚΒΑ εφόσον είχε λάβει όλα τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά. Η 

διάρκεια της συγκεκριµένης διαδικασίας ήταν 1 εβδοµάδα. 

 

2.1.4 Έγκριση Εθνικής Πολιτικής και Απόκτησης Ελληνικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών  

Το τότε ΥΠ.Μ&Ε (MSA : Member State Authority) υπέβαλε (09.07.2008) αίτηση στην ERCA 

(European Root Certification Authority – Ευρωπαϊκή Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης) για την 
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έγκριση Εθνικής Πολιτικής Εφαρµογής του συστήµατος Ψ.Τ (GR-MSA Policy ver 1.1 – 

National Certification Authority Policy). To Member State Authority Policy ορίζει τους 

εµπλεκόµενους ρόλους στη διαδικασία έκδοσης των καρτών ΨΤ καθώς και τις δεσµεύσεις 

που αναλαµβάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο της γενικότερης Πολιτικής Ασφάλειας του 

συστήµατος του ΨΤ και συνεπακόλουθα των εµπλεκόµενων µερών (Ανάδοχος & 

Υπεργολάβοι του). Με τον υπ’ αριθµ G07-TRVA-JB/jb/(2008) D19261 έγγραφο της 

(28.07.2008) η ERCΑ γνωστοποίησε στο τότε Υπ.Μ&Ε (και πλέον Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ή Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι) την έγκριση 

της έκδοσης 1.1 του Certification Authority για την Ελλάδα. Κατόπιν, στις 20.08.2008, έγινε 

η πρώτη «συνάντηση υπογραφής κλειδιών» (Κey Ceremony) για την Ελλάδα στα γραφεία 

της ERCA και παρήχθησαν τα ελληνικά ψηφιακά κλειδιά (digital keys) για τις κάρτες ΨΤ. 

Σύµφωνα µε το ελληνικό MSA Policy προκύπτουν οι εξής ρόλοι στην διαδικασία έκδοσης 

καρτών Ψ.Τ. : 

• Greek Member State Authority (GR-MSA) – Εθνική Αρχή Ψηφιακού Ταχογράφου: 

Υπ.Μ.&Ε (πλέον: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων ή Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆). 

• Greek Card Issuing Authority (GR-CIA) – Αρχή Έκδοσης Καρτών Ψ.Τ. : ∆ιεύθυνση 

Οργάνωσης και Πληροφορικής  

• Greek Member State Certification (GR-MSCA) – Εθνική Αρχή Πιστοποίησης : Verizon 

Business Belgium (πρώην Cybertrust) 

• Greek Card Personaliser (GR-CP)-Υπεύθυνος Προσωποποίησης Καρτών Ψ.Τ.: 

Giesecke& Devrient Belgium  

Σύµφωνα µε το MSA Policy ορίζεται η υποχρέωση για τον πρώτο έλεγχο συµµόρφωσης 

(audit) εντός ενός έτους από το πρώτο Key Ceremony και πριν την επόµενη συνάντηση 

υπογραφής κλειδιών. Τελικώς το πρώτο audit, µετά και από συνεννόηση µε την ERCA, 

πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2012 από την TUV Hellas. 

 

2.1.5 Η εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος στο πλαίσιο της 

σύµβασης 3/2008 

Η εγκατάσταση του λογισµικού συµφωνήθηκε µε τον Ανάδοχο να πραγµατοποιηθεί 

σταδιακά µε παράδοση διαφορετικών εκδόσεων (releases) του λογισµικού. Μετά από την 

εγκατάσταση κάθε έκδοσης εκτελούνται εκτεταµένες δοκιµές ελέγχου µε σκοπό των 

εντοπισµό αδυναµιών της εφαρµογής και αποκλίσεων από τον συµφωνηθέντα σχεδιασµό. 

Παράλληλα µε την πρόοδο στην υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος, ο Ανάδοχος 

πραγµατοποιούσε τις απαραίτητες δοκιµές για την ορθή ενσωµάτωση της λειτουργίας 

εγγενούς επικοινωνίας της εφαρµογής µε το δίκτυο Testa (Τachonet test environment).  
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Το συγκεκριµένο σύστηµα βρίσκεται σε λειτουργία από 3 Νοεµβρίου 2008. Οι αιτήσεις 

έκδοσης καρτών Ψ.Τ. αποστέλλονται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες στο τµήµα ∆ της 

∆.Ο.Π., υπεύθυνο για την λειτουργία του συστήµατος και κατ’ επέκταση της έκδοσης 

καρτών.  

Για την χρονική περίοδο (11/2008 - 08/2012) , έχουν εκδοθεί 23.685  κάρτες ψηφιακού 

ταχογράφου (δες παρακάτω πίνακα διανοµής) από τις οποίες περίπου 1% έχουν 

χαρακτηριστεί ως δυσλειτουργικές µε πιθανό  κατασκευαστικό ελάττωµα. 

 

 Βάση του προβλεπόµενου συνολικού πλήθους καρτών ταχογράφου 35.000 υπάρχει 

απόκλιση 15.475  κάρτες. Τα καθαρά έσοδα του Κράτους ανέρχονται στα 2.216.923   για τα 

5 πρώτα εξάµηνα . Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανοµή ανά κάρτα και µε το 

ελάχιστο κόστος. 

 

 

 

Σύνολο 

Καρτών 

Παράβολο 

έκδοσης  

Συνολικό  

εισαχθέν   

Πόσο  € 

Τιµή  

Κόστος  

Ανά Κάρτα 

προς 

Ανάδοχο) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικό 

Κόστος ανά 

Τύπο Κάρτας 

(Προς 

Ανάδοχο) 

Κάρτα 

Οδηγού 

22.532 

 
150 3.379.800 32,68 

 

736.345,76 

Κάρτα 

Εταιρείας 
321 200 64.200 32,68 

 

10.490,28 

Κάρτα 

Συνεργείου 
152 300 45.600 32,68 

 

4.967,36 

Κάρτα 

Ελέγχου 
680 

∆ωρεάν 

στις αρχές 

ελέγχου 

 32,68 
 

22.222,4 

ΣΥΝΟΛΑ 23.685  3.489.600  
774.025,80 

 

 

2.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΠΕ ΤΟΥ ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆. 

Στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. λειτουργεί σύστηµα κεντρικοποιηµένης αρχιτεκτονικής, Mainframe Bull 

DPS7000 µε λειτουργικό σύστηµα GCOS7 και σειριακά τερµατικά. Στο σύστηµα αυτό 

εκτελούνται εφαρµογές γραµµένες στη γλώσσα προγραµµατισµού Cobol, σε περιβάλλον 
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TDS (Transaction Driven System), που εξυπηρετούν συνολικά 550 χρήστες στις 81 

Υπηρεσίες Μ&Ε των ΠΕ και στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Ο µεγαλύτερος αριθµός των εφαρµογών 

αφορά στην οργάνωση και διαχείριση των λειτουργικών περιοχών έκδοσης αδειών 

κυκλοφορίας οχηµάτων και αδειών οδήγησης. Οι Υπηρεσίες Μ&Ε των ΠΕ. έχουν πρόσβαση 

στο σύστηµα µέσω Εθνικού ∆ικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

 

Στο χώρο του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. έχει εγκατασταθεί εξυπηρετητής µε σχεσιακή βάση 

δεδοµένων στην οποία έχουν µεταφερθεί τα δεδοµένα του µηχανογραφικού συστήµατος 

που αφορούν σε άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων και άδειες οδήγησης. Ο συγκεκριµένος 

εξυπηρετητής δεν συνδέεται on-line στο µηχανογραφικό σύστηµα DPS 7000 αλλά τηρεί 

ενηµερωµένο αντίγραφο των δεδοµένων του µηχανογραφικού συστήµατος σε ηµερήσια 

βάση. Η διαχείρισή και η χρήση του γίνεται αποκλειστικά από στελέχη του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

 

Το τοπικό δίκτυο (LAN) του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. περιλαµβάνει ενεργό και παθητικό εξοπλισµό 

(δοµηµένη καλωδίωση, switches, hubs) που καλύπτει τους χώρους εγκατάστασης των 

κεντρικών συστηµάτων και τα γραφεία του κτιρίου του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Μέσω του δικτύου 

παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και 

γενικές υπηρεσίες δικτύου σε όλα τα στελέχη του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

 

2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεµατικών 

υπηρεσιών µεγάλης έκτασης και κλίµακας. Καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας 

µε παρουσία σε περίπου 4.500 σηµεία. Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού ∆ηµόσιου 

Τοµέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά 

επεκτείνονται περιλαµβάνοντας προηγµένες υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων και εικόνας. 

Στόχος είναι να αποτελέσει το Εθνικό ∆ίκτυο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το οποίο για τρία 

χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό 

υπηρεσίες όπως : 

• ∆ιασύνδεση σε ένα Ενιαίο ∆ίκτυο ∆εδοµένων και φωνής περί των 4.500 φορέων της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

• Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου 

• ∆ιαδικτυακή Πύλη µε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου, 

εφαρµογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε   όλους τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 

• Υποδοµή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 

• Ηλεκτρονικό σύστηµα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) 
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• Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης                             

• ∆ωρεάν τηλεφωνία τόσο µεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις 

συνδεδεµένες Υπηρεσίες. 

Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι: 

• Ο ευρυζωνικός χαρακτήρας του έργου. Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αποτελεί το πρώτο έργο 

ευρυζωνικού δικτύου µεγάλης έκτασης στην Ελλάδα. 

• Η προµήθεια δικτυακών υπηρεσιών και όχι υποδοµών. Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ακολουθεί τη 

λογική της προµήθειας των υπηρεσιών σε επίπεδο παρεχόµενης υπηρεσίας µε 

προσυµφωνηµένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά (SLA). 

• Ο εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (υλοποίηση του µοντέλου της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) µε την παροχή προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών 

και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας: προηγµένες υπηρεσίες τηλεφωνίας, fax, κλήσεις 

προς/από σταθερά και κινητά τηλέφωνα καθώς και τηλεφωνία εξωτερικού, πρόσβαση 

στο ∆ιαδίκτυο µε όλες τις παρελκόµενες υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, 

υπηρεσίες GPRS, υπηρεσία υποδοµής δηµοσίου κλειδιού, κλπ.  

• Η διάδοση των δυνατοτήτων του δικτύου στα στελέχη του ∆ηµοσίου Τοµέα. Οι 

ενέργειες κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου, αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα του συνόλου των ενεργειών κατάρτισης που προβλέπονται στο 

πλαίσιο της αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού του δηµοσίου τοµέα, τόσο όσον 

αφορά την κατάρτιση στη χρήση πληροφορικών συστηµάτων, όσο και στην απόκτηση 

βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

• Η ενοποιηµένη αναβάθµιση των παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, µέσω 

αυτοµατοποιηµένων και φιλικών προς τον χρήστη συστηµάτων πληροφόρησης και 

διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο. 

• Η µείωση του «ψηφιακού χάσµατος» στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι 

φορείς είναι διεσπαρµένοι σε όλη την έκταση της χώρας. Το δίκτυο διανοµής θα 

αριθµεί αθροιστικά περί τα 120-180 PoPs δίνοντας τη δυνατότητα στους αναδόχους 

να προωθήσουν παρόµοιες υπηρεσίες και σε άλλους πελάτες πανελλαδικά, 

επαναχρησιµοποιώντας την εγκατεστηµένη υποδοµή για την επέκταση του έργου 

καθώς και για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τόσο προς εταιρικούς όσο και 

οικιακούς χρήστες. 

• Η ανάπτυξη του ανταγωνισµού. Η εµφάνιση ενός τόσο µεγάλου έργου όπως το 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αναµένεται να επηρεάσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως στην 

παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό το έργο κατατµήθηκε σε 9 

υποέργα. Τα επτά από αυτά αποτελούν αµιγώς έργα τηλεπικοινωνιακού 

ενδιαφέροντος ενώ τα δύο αναφέρονται στην αγορά πληροφορικής και υπηρεσιών 
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καλύπτοντας ανάγκες ασφαλείας και ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και θεµάτων 

τηλεκπαίδευσης στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης. 

 

Η ουσιαστική κατεύθυνση του έργου είναι η ενοποιηµένη εξυπηρέτηση των πολιτών, µέσω 

αυτοµατοποιηµένων και φιλικών προς τον χρήστη συστηµάτων πληροφόρησης και 

διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο. Οι στόχοι που επιδιώκονται µε το έργο 

"ΣΥΖΕΥΞΙΣ" είναι: 

• Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν ως 

πηγή φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα. 

• Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες απαιτούν 

εµπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέα, µε τελικό στόχο την παροχή υπηρεσιών µιας 

στάσης. 

• Η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των πληροφορικών συστηµάτων των φορέων του 

∆ηµόσιου Τοµέα µέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστηµάτων αυτών, της 

εγκατάστασης ιεραρχικού δικτύου εξυπηρετητών και της διαχείρισης των τελικών 

χρηστών στη λογική κλειστών περιβαλλόντων.  

• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και 

χρηµατοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων. 

• Η µείωση του κόστους της επικοινωνίας µεταξύ των φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα µε 

ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών.  

• Η εκµετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή επικαλύψεων - 

επαναλήψεων σε βάσεις δεδοµένων και δικτυακές εγκαταστάσεις. 

• Η αποτελεσµατική διαχείριση της διακίνησης των δεδοµένων των φορέων του 

∆ηµόσιου Τοµέα και η κεντρική και κατανεµηµένη υποστήριξη των τηλεµατικών 

εφαρµογών. 

Περισσότερα για το ∆ίκτυο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" στον ιστοχώρο του ∆ικτύου: 

http://www.syzefxis.gov.gr 

 

2.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ TACHONET 

 

Το δίκτυο TACHONET είναι ένα δίκτυο τηλεµατικής για την υποστήριξη του ΨΤ στο οποίο 

συµµετέχουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόµβος 

που συνδέει τα συστήµατα των Κρατικών Υπηρεσιών των κρατών-µελών της ΕΕ που είναι 

υπεύθυνες για την έκδοση των καρτών ψηφιακού ταχογράφου. Μέσω του TACHONET 

πραγµατοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν και 
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επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη παρακολούθηση της έκδοσης καρτών ψηφιακού 

ταχογράφου σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

 

Οι βασικές (λειτουργικές και µη) απαιτήσεις του δικτύου TACHONET είναι: 

• ∆υνατότητα αυτόµατης αποστολής επειγόντων µηνυµάτων (alerts). 

• ∆υνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του κεντρικού συστήµατος για την κατάσταση µιας 

κάρτας (π.χ. σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί) - 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την 

εβδοµάδα. 

• Ανεξαρτησία από τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία των επιµέρους συστηµάτων και την 

οργάνωση των δεδοµένων τοπικά σε κάθε κράτος-µέλος. 

 

Η υλοποίηση του TACHONET βασίζεται στις τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου (HTTP, XML, Web 

Services) για την ανταλλαγή µηνυµάτων, χρησιµοποιεί την υποδοµή δηµόσιου κλειδιού 

(PKI) της ΕΕ προκειµένου να εξασφαλιστεί η πιστοποίηση των εµπλεκοµένων µερών και η 

ασφάλεια στη µεταφορά των δεδοµένων και χρησιµοποιεί επίσης την υποδοµή του δικτύου 

STESTA για τη δικτυακή διασύνδεση των κρατών-µελών. 

 

2.5 ∆ΙΚΤΥΟ STESTA 

Το STESTA (Secured Trans-European Services for Telematics bet ween 

Administrations) . είναι το ιδιωτικό, βασισµένο στο πρωτόκολλο IP, δίκτυο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και προσφέρει µια πλατφόρµα διασύνδεσης τηλεπικοινωνιών που ανταποκρίνεται 

στην αυξανόµενη ανάγκη για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των ευρωπαϊκών 

∆ηµόσιων Υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο IP, παρόµοιο µε το ∆ιαδίκτυο 

ως προς την προσιτότητά του, που όµως είναι επικεντρωµένο στις απαιτήσεις δια-

διοικητικής επικοινωνίας και στην παροχή εγγυηµένων επιπέδων απόδοσης. Με λίγα λόγια, 

το STESTA στοχεύει στο να παρέχει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για την ανταλλαγή 

δεδοµένων που απαιτούνται για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής πολιτικής.  

 

Το STESTA είναι ένα δίκτυο δικτύων. Αποτελείται από ένα δίκτυο-κορµό (EuroDomain) και 

ένα σύνολο από τοπικά δίκτυα περιοχών. Τα τοπικά δίκτυα µπορούν να είναι εθνικά ή 

περιφερειακά δίκτυα, δίκτυα Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων, Φορέων και Οργανισµών. Το δίκτυο-

κορµός ενεργεί ως πλατφόρµα επικοινωνίας µεταξύ των τοπικών δικτύων περιοχών. Αυτό 

επιτρέπει σε οποιαδήποτε υπηρεσία µιας περιοχής που συνδέεται µε το δίκτυο-κορµό να 

επικοινωνήσει µε οποιαδήποτε υπηρεσία µιας άλλης συνδεδεµένης περιοχής. Το 

EuroDomain είναι αποµονωµένο από το ∆ιαδίκτυο. Αυτό εγγυάται την περιορισµένη 

πρόσβαση δεδοµένου ότι µόνο οι υπηρεσίες µπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
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EuroDomain. Η ασφάλεια ενισχύεται επίσης από την εφαρµογή τεχνολογίας IPSEC. Η 

αρχιτεκτονική του STESTA επιτρέπει στις εθνικές υπηρεσίες να συνδεθούν µε τις 

ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών διατηρώντας την εθνική αυτονοµία στην υλοποίηση 

δικτύων. 

 

Το STESTA άρχισε να υλοποιείται το 1996 και µπήκε στη δεύτερη φάση υλοποίησης 

(STESTA-II) αρχές του 2000 µε σκοπό από το 2004 να ικανοποιήσει τις ανάγκες για τη 

µεταφορά διαβαθµισµένων πληροφοριών στο επίπεδο EU RESTRICTED σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση 001/264/EΚ). Η γενική 

χρήση του STESTA αυξάνεται γρήγορα, µε την συνολική κίνηση δικτύου να αυξάνεται κατά 

µέσο όρο 30% το µήνα. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο συνδέεται µε το δίκτυο STESTA-II µέσω του 

∆ικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 
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3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΈΡΓΟΥ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το αντικείµενο του έργου είναι η παραγωγή καρτών ψηφιακού ταχογράφου σύµφωνα 

µε τις αναλυτικές προδιαγραφές που αναφέρονται στον Κανονισµό (ΕΚ) της Ε.Ε. 

αριθ. 1360/2002 (Τεχνικό Παράρτηµα 1Β – Technical Annex 1B), όπως ισχύει. Για την 

πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, βασικά στοιχεία της διαδικασίας έκδοσης 

καρτών αναφέρονται στο έγγραφο «EU-MIDT/CINC/028-2005: Card Issuing Best Practice 

Guidelines». Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω έγγραφα, 

σε ηλεκτρονική µορφή από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

Ο ψηφιακός ταχογράφος (ΨΤ) είναι µια συσκευή που καταγράφει τις δραστηριότητες του 

οδηγού, όπως τις ώρες εργασίας του και τις υπερβάσεις ταχύτητας, µε τρόπο που εγγυάται 

την προστασία των δεδοµένων και πρόκειται να αντικαταστήσει τον αναλογικό ταχογράφο 

στα οχήµατα νέας κατασκευής. Η λειτουργία του Ψηφιακού Ταχογράφου (ΨΤ) βασίζεται σε 

τέσσερα είδη έξυπνων καρτών (smartcards) που επιτρέπουν διαφορετικές λειτουργίες: 

 

• Κάρτα οδηγού: Κάθε οδηγός οχήµατος που είναι εξοπλισµένο µε ΨΤ, υποχρεούται 

να κατέχει µια κάρτα οδηγού που θα την εισάγει στον ΨΤ του οχήµατος, για όλη τη 

διάρκεια της εργασίας του. Οι δραστηριότητες του οδηγού θα καταγράφονται τόσο 

στην κάρτα του, όσο και στη συσκευή του ΨΤ. 

• Κάρτα εταιρίας: Η κάρτα εταιρίας δίνει στον ιδιοκτήτη οχηµάτων εξοπλισµένων µε 

ΨΤ πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τον ΨΤ. 

• Κάρτα συνεργείου: Η κάρτα συνεργείου επιτρέπει στον τεχνικό του συνεργείου την 

τροποποίηση παραµέτρων του ΨΤ. Για µεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν 

κωδικό PIN. 

• Κάρτα ελέγχου: Η κάρτα ελέγχου δίνει στα σώµατα ελέγχου πρόσβαση σε 

δεδοµένα που έχει καταγράψει ο ΨΤ. 

 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται µια περιγραφή σε υψηλό επίπεδο του συστήµατος που 

πρόκειται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία κατ’ εντολή της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του έργου. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέµατα: 

 

• Χαρακτηριστικά της ∆ιαδικασίας Έκδοσης Καρτών ΨΤ. ∆ίνεται µια κατά το 

δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της διαδικασίας που θα ακολουθείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση των καρτών ψηφιακού ταχογράφου, καθώς και 
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των εµπλεκόµενων σε αυτή ρόλων. Παρατίθενται χαρακτηριστικά των καρτών, και 

των αιτήσεων. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να µελετήσουν την περιγραφόµενη 

ροή εργασίας προκειµένου να προσφέρουν την καταλληλότερη και πληρέστερη 

τεχνική λύση. 

• Λειτουργικότητα και Χαρακτηριστικά της Προσφερόµενης Λύσης. Σύµφωνα µε 

την περιγραφή που προηγήθηκε σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης κάρτας ψηφιακού 

ταχογράφου, καθορίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της 

προσφερόµενης λύσης. 

• Ενδεικτική Αρχιτεκτονική Συστήµατος. ∆ίδεται µια συνοπτική περιγραφή της 

προτεινόµενης λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήµατος που θα 

προσφερθεί από τους Υποψήφιους Αναδόχους. Σηµειώνεται πως η παρουσίαση 

είναι ενδεικτική, και δεν αποκλείει εναλλακτικούς σχεδιασµούς. Ωστόσο, το 

προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ικανοποιεί τις 

λειτουργικές προδιαγραφές της παρούσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ικανοποιεί, επί 

ποινή αποκλεισµού, τους όποιους περιορισµούς αναφέρονται σχετικά µε τη 

διασύνδεσή µε άλλα συστήµατα που εντάσσονται στο περιβάλλον του έργου. 

 

 

3.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΈΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΨΤ 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η διαδικασία που προτίθεται να ακολουθήσει η 

Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου. Επιπλέον, αναλύονται οι 

ρόλοι όσων εµπλέκονται στη διαδικασία, καθώς και οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις 

τους στο πλαίσιο της ανωτέρω ροής εργασίας. Αναφέρονται στοιχεία των καρτών και των 

αιτήσεων. 

 

Τονίζεται πως τα περιγραφόµενα χαρακτηριστικά και διαδικασίες θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, να υποστηρίζονται πλήρως από το προσφερόµενο σύστηµα. Οι Υποψήφιοι 

Ανάδοχοι ενθαρρύνονται να εντοπίσουν τυχόν αδυναµίες ή/και παραλήψεις της 

περιγραφόµενης διαδικασίας, αναλύοντας στην τεχνική τους προσφορά τον τρόπο µε τον 

οποίο η προσφερόµενη από αυτούς λύση αίρει τις όποιες αδυναµίες της παρούσης. 

 

3.2.1 Εµπλεκόµενοι στην έκδοση καρτών 

Σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα της Ε.Ε., στην έκδοση καρτών υπάρχουν οι εξής διακριτοί 

ρόλοι: 
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• MSA – Member State Authority . Είναι η υπεύθυνη Αρχή για τη συνολική διαδικασία 

της έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου. Υποδεικνύει τις υπόλοιπες Αρχές: CIA, 

MSCA, και CP (βλ. ακολούθως). Το ρόλο αυτό θα έχει το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι.  

• CIA – Card Issuing Authority . Το ρόλο αυτό θα αναλάβει η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης 

και Πληροφορικής του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. Στις ευθύνες της εν λόγω Αρχής 

συγκαταλέγονται: 

o Η τήρηση της βάσης δεδοµένων των εκδοθέντων καρτών. 

o Η αποστολή των καρτών. 

• MSCA – Member State Certification Authority . Το ρόλο αυτό θα αναλάβει ο 

Ανάδοχος ή κάποιος υπεργολάβος του. Στις ευθύνες της εν λόγω Αρχής 

συγκαταλέγονται: 

o Η δηµιουργία ψηφιακών κλειδιών. 

o Η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. 

o Η τήρηση αρχείων των εκδοθέντων πιστοποιητικών. 

o Η διαχείριση των κλειδιών Αισθητήρα Κίνησης (για τις κάρτες συνεργείου). 

• CP – Card Personalization organization . Το ρόλο αυτό θα αναλάβει ο Ανάδοχος ή 

κάποιος υπεργολάβος του. Στις ευθύνες της εν λόγω Αρχής συγκαταλέγονται: 

o Η οπτική και ηλεκτρονική εξατοµίκευση των καρτών. 

• ERCA – European Root Certification Authority . Ο ρόλος της Αρχής είναι η 

πιστοποίηση των κλειδιών των κρατών-µελών ώστε να σχηµατιστεί µια ασφαλής 

αλυσίδα ψηφιακών πιστοποιητικών. 

 

Επιπλέον, στη διαδικασία έκδοσης καρτών συµµετέχουν οι εξής: 

 

• Ενδιαφερόµενοι. Πρόκειται για το σύνολο των φυσικών και νοµικών προσώπων 

που µπορούν να αιτηθούν την έκδοση κάρτας ΨΤ. 

• Υπηρεσίες Μ&Ε των ΠΕ και ΚΕΠ. Τα αρµόδια στελέχη υποδέχονται τους 

ενδιαφερόµενους, και καταχωρούν στην διαδικτυακή εφαρµογή τις αιτήσεις καρτών 

ΨΤ . Οι χρήστες αυτοί της εφαρµογής αυθεντικοποιούνται σε κάθε είσοδό τους στην 

εφαρµογή και ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης που τους έχουν δοθεί από τον 

διαχειριστή του συστήµατος, έχουν πρόσβαση στην αντίστοιχη λειτουργικότητα της 

εφαρµογής    

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις ευθύνες που 

απορρέουν από το ρόλο του ως MSCA και CP, όπως αυτές περιγράφονται στα 

έγγραφα (διαθέσιµα από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες): 
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• Hellenic CA Policy for the Digital Tachograph System, όπως ισχύει 

• DG MOVE_TCN_ MAINTENANCE NSR v1.11. 

• Digital Tachograph System European Root Policy, v.2.1,  

 

3.2.2  ∆ιαδικασία έκδοσης κάρτας 

∆ιακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις για την έκδοση µιας κάρτας ΨΤ: 

 

• Πρώτη έκδοση (first issue) : Αίτηση για την έκδοση κάρτας έχουν δικαίωµα να 

κάνουν τόσο οι Έλληνες πολίτες, όσο και οι πολίτες άλλων κρατών-µελών που 

διαµένουν στην Ελλάδα. Η µοναδικότητα της κάρτας οδηγού ελέγχεται σε σχέση µε 

τα υπόλοιπα κράτη-µέλη µέσω του Tachonet. 

• Ανταλλαγή (exchange) : Αίτηση για αλλαγή στοιχείων (πχ. όνοµα, διεύθυνση, κτλ). 

Αν πρόκειται για µετακίνηση σε άλλο κράτος-µέλος η ανταλλαγή αντιµετωπίζεται σαν 

πρώτη έκδοση. 

• Αντικατάσταση (replacement) : Έκδοση νέας κάρτας προς αντικατάσταση 

υπάρχουσας κάρτας που δηλώθηκε ως χαµένη, κλεµµένη, κατεστραµµένη ή 

ελαττωµατική. ∆εν απαιτείται έλεγχος µέσω του Tachonet. 

• Ανανέωση (renewal) : Έκδοση κάρτας προς αντικατάσταση κάρτας που έχει λήξει ή 

που επίκειται η λήξη της. 

 

Η διαδικασία έκδοσης είναι παρόµοια για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και περιγράφεται 

στη συνέχεια. Οι έλεγχοι πάντως για την έγκριση της αίτησης, καθώς και τα στοιχεία που 

ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους, διαφοροποιούνται σε σχέση µε το είδος της κάρτας 

(οδηγού, συνεργείου, εταιρίας, ελέγχου). 

 

Σ.1. Στάδιο 1 – Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης 

Σ.1.1. Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται στην Υπηρεσία Μ&Ε των ΠΕ  µε τα 

αναγκαία δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένου της ψηφιοποιηµένης 

φωτογραφίας και υπογραφής, εφόσον απαιτείται      

Σ.1.2. Ο υπάλληλος της Υπηρεσία Μ&Ε των ΠΕ  πιστοποιεί την ταυτότητα του  

ενδιαφερόµενου και ελέγχει την πληρότητα των προσκοµιζόµενων 

δικαιολογητικών. 

Σ.1.3. Ο υπάλληλος της Υπηρεσία Μ&Ε των ΠΕ  αυθεντικοποιείται από την 

εφαρµογή και καταχωρεί τα στοιχεία της αίτησης στην διαδικτυακή 

εφαρµογή. Η ψηφιοποιηµένης φωτογραφία και η υπογραφή, όπου 
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απαιτείται,  θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της αίτησης και καταχωρούνται 

ως στοιχεία της αίτησης.   

Σ.1.4. Ελέγχεται αυτόµατα και σε πραγµατικό χρόνο (real time) η εγκυρότητα της 

άδειας οδήγησης (εφόσον προβλέπεται για το είδος της κάρτας) µε το αρχείο 

αδειών οδήγησης και αντλούνται από αυτό τα στοιχεία του οδηγού που 

απαιτούνται. 

Σ.1.5. Ελέγχεται αυτόµατα και σε πραγµατικό χρόνο (real time) η εγκυρότητα του 

ΑΦΜ του ενδιαφεροµένου (εφόσον προβλέπεται για το είδος της κάρτας) µε 

το αρχείο ΑΦΜ  

Σ.1.6. Ελέγχεται η µη κατοχή άλλου τύπου κάρτας ΨΤ για τον ενδιαφερόµενο 

(εφόσον προβλέπεται για το είδος της κάρτας)  

Σ.1.7. Εκτυπωµένο αντίγραφο της αίτησης παραδίδεται στον ενδιαφερόµενο, ο 

οποίος και επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης. Ο 

υπάλληλος της Υπηρεσία Μ&Ε των ΠΕ  επιβεβαιώνει την ηλεκτρονική 

υποβολή της αίτησης   

Σ.1.8. Επιτυχηµένη καταχώρηση της αίτησης θέτει την αίτηση σε κατάσταση προς 

έγκριση από τον χρήστη του επόµενου επιπέδου ελέγχων. Επίσης, 

αποδίδεται αυτόµατα ένας µοναδικός αριθµός στην αίτηση που 

χρησιµοποιείται και σαν πρωτόκολλο της αίτησης.   

 

Σ.2. Στάδιο 2: Έγκριση Αίτησης 

Σ.2.1. Ο χρήστης αυθεντικοποιείται από την εφαρµογή και πλοηγείται σε λίστα µε 

όλες τις καταχωρηµένες αιτήσεις του προηγούµενου σταδίου (Σ.1.)     

Σ.2.2. Εφόσον πρόκειται για κάρτα οδηγού,  ελέγχεται η µοναδικότητα της κάρτας 

µέσω του Tachonet 

Σ.2.3.  Σε περίπτωση που ο έλεγχος είναι αρνητικός ειδοποιείται από το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. η αρµόδια Υπηρεσία Μ&Ε της ΠΕ για το λόγο απόρριψης 

της αίτησης    

Σ.2.4. Εγκρίνονται οι αιτήσεις και προωθούνται προς εκτύπωση των καρτών  

 

Σ.3. Στάδιο 3: Παραγωγή Κάρτας ΨΤ 

Σ.3.1. Προσωποποίηση Κάρτας ΨΤ, όπου τυπώνεται στην εξωτερική της όψη και 

εισάγεται στη smartcard η κατά περίπτωση προβλεπόµενη πληροφορία. 

Σ.3.2. Αυτόµατη παραγωγή από τον Ανάδοχο των προβλεπόµενων ψηφιακών 

πιστοποιητικών, κλειδιών, PIN, και εισαγωγή τους στην κάρτα. 

Σ.3.3. Η κάρτα εισάγεται µέσα σε φάκελο µαζί µε έντυπο που εξηγεί τη χρήση της 

και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει το όνοµα και τη 
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διεύθυνση του τελικού παραλήπτη της κάρτας, καθώς και τον κωδικό της 

Υπηρεσία Μ&Ε των ΠΕ που παρέλαβε την αίτηση. Σε περίπτωση κάρτας µε 

PIN, το PIN αποστέλλεται στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. σε διαφορετικό φάκελο από 

την αντίστοιχη κάρτα. Και πάλι ο φάκελος αναφέρει το όνοµα και τη 

διεύθυνση του τελικού παραλήπτη και τον κωδικό της Υπηρεσία Μ&Ε των 

ΠΕ.  Οι φάκελοι µε τις κάρτες και τα PIN αποστέλλονται µέσα σε ενιαία 

συσκευασία (που πιθανά περιέχει πολλούς φακέλους) στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

Αυτή η ενιαία συσκευασία πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή που να 

καταγράφει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλµένου υλικού (αριθµός κάθε 

κάρτας, όνοµα δικαιούχου, κτλ).  

 

Σ.4. Στάδιο 4: Επίδοση Κάρτας ΨΤ 

Σ.4.1. Η συσκευασία µε τους φακέλους παραλαµβάνεται από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  

Σ.4.2. Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. είναι δυνατό να διενεργήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο της 

κάρτας για την καλή της λειτουργία. 

Σ.4.3. Ο χρήστης της εφαρµογής ενηµερώνει το σύστηµα σχετικά µε την  

παραλαβή των καρτών  

Σ.4.4. Η κάρτα ΨΤ αποστέλλεται στην αντίστοιχη Υπηρεσία Μ&Ε των ΠΕ. Ο 

ενδιαφερόµενος παραλαµβάνει το φάκελο µε την κάρτα από την Υπηρεσία 

Μ&Ε των ΠΕ  και υπογράφει για την παραλαβή. Το PIN αποστέλλεται από 

το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. απευθείας στον ενδιαφερόµενο µε συστηµένη επιστολή.  

 

3.2.3  Χαρακτηριστικά των καρτών 

Η διάρκεια ισχύος των καρτών θα είναι ως εξής: 

 

• Κάρτα οδηγού, ισχύς πέντε (5) έτη. 

• Κάρτα συνεργείου, ισχύς ένα (1) έτος. 

• Κάρτα ελέγχου, ισχύς πέντε (5) έτη. 

• Κάρτα εταιρίας, ισχύς πέντε (5) έτη. 

 

Σε σχέση µε τα υποχρεωτικά στοιχεία που θα περιέχονται σε κάθε είδος κάρτας, ισχύει ό,τι 

αναφέρεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 (Τεχνικό Παράρτηµα 1Β – Technical 

Annex 1B), όπως ισχύει. Σε σχέση µε τα προαιρετικά στοιχεία που αναφέρονται στο Τεχνικό 

Παράρτηµα 1Β ισχύουν τα παρακάτω: 
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• Κάρτα οδηγού: θα είναι εξατοµικευµένη και θα περιέχει επιπλέον τη διεύθυνση του 

κατόχου. 

• Κάρτα συνεργείου: θα είναι εξατοµικευµένη και θα περιέχει επώνυµο, όνοµα, 

φωτογραφία, και υπογραφή του τεχνικού. 

• Κάρτα ελέγχου: δε θα είναι εξατοµικευµένη και δε θα περιέχει επώνυµο, όνοµα, 

φωτογραφία και υπογραφή του ελεγκτή. 

• Κάρτα εταιρίας: δε θα είναι εξατοµικευµένη και δε θα περιέχει επώνυµο, όνοµα, 

φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου. 

 

Για την εξατοµίκευση της κάρτας θα χρησιµοποιούνται οι φωτογραφίες και υπογραφές που 

προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος σε ψηφιακή µορφή κατά την υποβολή της αίτησης στην 

αρµόδια Υπηρεσία Μ&Ε των ΠΕ. 

  

Καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης οι κάρτες που χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

έχουν την προβλεπόµενη έγκριση τύπου την οποία είναι υποχρεωµένος να  εξασφαλίσει. 

 

Ο καλλιτεχνικός σχεδιασµός της κάρτας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δεν 

καθορίζεται από την παρούσα, θα καθοριστεί από το Υπ.Α.Αν. Υ.Με.∆. σε συνεννόηση µε 

τον Ανάδοχο. 

 

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται οι απαιτήσεις για τις λειτουργίες που πρέπει να 

προσφέρει το σύστηµα του Αναδόχου.  

 

3.3.1 Λειτουργίες υποστηριζόµενες από το σύστηµα 

Το σύστηµα του Αναδόχου πρέπει να υποστηρίζει την εκτέλεση της παρακάτω 

λειτουργικότητας  από τους αυθεντικοποιηµένους χρήστες: 

 

1. Πρώτη έκδοση κάρτας (first issue). 

2. Ανανέωση κάρτας (renewal). 

3. Ανταλλαγή κάρτας (exchange). 

4. Αντικατάσταση κάρτας (replacement). 

5. Αλλαγή κατάστασης (status) µιας κάρτας. 

6. Αναζήτηση αιτήσεων και καρτών µε διάφορα κριτήρια. 

7. Παραµετροποίηση εφαρµογής - ∆ιαχείριση χρηστών εφαρµογής. 

8. Αποστολή ερωτηµάτων στο Tachonet για την ύπαρξη και την κατάσταση κάρτας 
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9. Παραγωγή αναφορών και συγκεντρωτικών στοιχείων (reports) 

10. Παραγωγή και εκτύπωση συνοδευτικών εγγράφων για την αποστολή των καρτών 

στις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.  

 

Οι παραπάνω διαδικασίες πρέπει, όπου προβλέπεται, να χρησιµοποιούν το σύστηµα 

Tachonet για να ανταλλάσουν πληροφορία µε τα αντίστοιχα συστήµατα των άλλων κρατών-

µελών (βλέπε §3.3.3). 

 

Το σύνολο των ενδείξεων για την κατάσταση µιας κάρτας και οι επιτρεπόµενες µεταβάσεις 

από µια κατάσταση κάρτας σε µια νέα θα οριστικοποιηθούν στη φάση 1 του έργου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα status της κάρτας ΨΤ: 

 

• Application: Αίτηση έχει υποβληθεί από ενδιαφερόµενο στη CIA και η πληροφορία 

έχει καταχωρηθεί από το σύστηµα του αναδόχου. 

• Approved: Η αίτηση έγινε αποδεκτή και η κάρτα πρόκειται να εκδοθεί. 

• Personalised: Η κάρτα εξατοµικεύτηκε. 

• Dispatched: Η κάρτα έχει αποσταλεί από τον Ανάδοχο στη CIA. 

• HandedOver: Η κάρτα παραδόθηκε στον ενδιαφερόµενο. 

• Confiscated: Αρµόδια Αρχή έχει κατάσχει την κάρτα. 

• Suspended: Η ισχύς της κάρτας ανεστάλη προσωρινά από Αρµόδια Αρχή. 

• Withdrawn: Η κάρτα έχει αποσυρθεί. Η ισχύς της κάρτας ανεστάλη µόνιµα από 

Αρµόδια Αρχή. 

• Surrendered: Ο κάτοχος της κάρτας την επέστρεψε και δήλωσε ότι δεν τη χρειάζεται. 

• Lost: Έχει δηλωθεί απώλεια της κάρτας. 

• Stolen: Έχει δηλωθεί κλοπή της κάρτας. 

• Malfunctioning: Έχει δηλωθεί ότι η κάρτα δε λειτουργεί κανονικά. 

• Expired: Η διάρκεια ισχύος της κάρτας έχει παρέλθει. 

• Replaced: Η κάρτα έχει δηλωθεί ως lost, stolen ή malfunctioning και έχει 

αντικατασταθεί. 

• Renewed: Η κάρτα έχει ανανεωθεί. 

• In Exchange: Έχει παραληφθεί αίτηση για να γίνει ανταλλαγή κάρτας που εκδόθηκε 

από άλλο κράτος µέλος. Το κράτος µέλος που έκδωσε την αρχική κάρτα 

ενηµερώθηκε και έχει καταγράψει την έναρξη διαδικασίας ανταλλαγής. 

• Exchanged: Έχει εκδοθεί κάρτα σε ανταλλαγή κάρτας που εκδόθηκε από άλλο 

κράτος µέλος. Το κράτος µέλος που έκδωσε την αρχική κάρτα ενηµερώθηκε και έχει 

καταγράψει την ανταλλαγή. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει το Υπ. Υ.Με.∆ι. µε τον αναγκαίο µηχανισµό (υλικό / 

λογισµικό) για το δειγµατοληπτικό έλεγχο των καρτών που θα παραδίδει. Ο µηχανισµός 

αυτός θα επιτρέπει τον έλεγχο του ολοκληρωµένου κυκλώµατος (chip) και του περιεχοµένου 

της κάρτας. Τέλος, ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει το Υπ. Υ.Με.∆ι.  µε µία (1) συσκευή 

απενεργοποίησης καρτών.  

 

3.3.2 Υποστήριξη της έκδοσης καρτών 

Στη συνέχεια αναλύεται για κάθε ένα από τα στάδια της διαδικασίας έκδοσης κάρτας που 

αναφέρεται στην §3.2.2, η εµπλοκή του Αναδόχου του έργου, σε σχέση µε τη 

λειτουργικότητα του προτεινόµενου συστήµατος και των προσφερόµενων από αυτόν 

υπηρεσιών. 

 

Σ.1.1 – Σ.1.3 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει διαδικτυακή εφαρµογή για την ηλεκτρονική 

καταχώρηση των αιτήσεων. Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα ορίσει τις διαφορετικές οµάδες χρηστών 

(π.χ. καταχωρητές, διαχειριστές, κτλ). Για την εισαγωγή στο σύστηµα, οι χρήστες θα 

εισάγουν µοναδικό όνοµα χρήστη και κωδικό εισόδου (username / password). Οι ενέργειες 

των χρηστών θα καταγράφονται στο σύστηµα, καθώς και το σύνολο των πληροφοριών που 

εισάγουν και τροποποιούν. Σε καµία περίπτωση δε θα επιτρέπεται η διαγραφή παλαιότερης 

καταχώρησης, παρά µόνο η εισαγωγή και η τροποποίηση υφιστάµενης. Σε περίπτωση 

τροποποίησης αποθηκευµένης πληροφορίας, το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να τηρεί 

αρχείο ιστορικότητας. Οι ψηφιοποιηµένες εικόνες θα πρέπει να αποθηκεύονται µόνιµα στο 

σύστηµα, ενώ θα πρέπει να είναι αδύνατη η διαγραφή τους. Στην περίπτωση της κάρτας 

οδηγού και συνεργείου, η ψηφιοποιηµένη φωτογραφία και η υπογραφή θα 

χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για την εξατοµίκευση της κάρτας.  Η εφαρµογή θα πρέπει 

να µπορεί να διαχειρίζεται διαφορετικούς τύπους (format) αρχείων φωτογραφιών και να τις 

µετατρέπει στις κατάλληλες διαστάσεις.   

 

Σ.1.4 

Το σύστηµα ελέγχει την ύπαρξη κατάλληλης άδειας οδήγησης, σύµφωνα µε τα δεδοµένα 

του αντίστοιχου µηχανογραφικού αρχείου του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Ο έλεγχος θα αφορά (α) 

στην αναζήτηση έγκυρης άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας, (β) στη συµφωνία της 

µηχανογραφικής εικόνας της άδειας οδήγησης σε σχέση µε τα αντίστοιχα πεδία στην άδεια 

του ενδιαφερόµενου. Για την υλοποίηση του παραπάνω έλεγχου ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

σχεδιάσει και να προσφέρει web service µε την οποία θα διασυνδέσει το σύστηµά του µε το 

αρχείο αδειών οδήγησης του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., ώστε κατά την εισαγωγή µιας αίτησης για 

κάρτα οδηγού να αντλούνται αυτόµατα τα απαραίτητα στοιχεία από την καταχωρηµένη 
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άδεια οδήγησης. Για το σκοπό αυτό, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  πρόκειται να προσφέρει  

πρόσβαση στο αρχείο αδειών οδήγησης σε σχεσιακή µορφή, καθώς και την πλήρη  

τεκµηρίωση της γραµµογράφησής του. Το µηχανογραφικό αρχείο των αδειών οδήγησης 

φιλοξενείται σε εξυπηρετητή που είναι τοποθετηµένος στο εσωτερικό δίκτυο του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Η πρόσβαση του Αναδόχου στον εν λόγω εξυπηρετητή θα γίνεται µέσω 

ασφαλούς, κρυπτογραφηµένης σύνδεσης. 

 

Σ.1.5 

Το σύστηµα ελέγχει αυτόµατα και σε πραγµατικό χρόνο (real time) την εγκυρότητα του ΑΦΜ 

του ενδιαφεροµένου (εφόσον προβλέπεται για το είδος της κάρτας) σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα του αντίστοιχου µηχανογραφικού αρχείου ΑΦΜ.  Για την υλοποίηση του 

παραπάνω έλεγχου ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να προσφέρει web service µε 

την οποία θα διασυνδέσει το σύστηµά του είτε µε την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονοµικών είτε µε το αρχείο ΑΦΜ που έχει στη διάθεσή της η Αναθέτουσα Αρχή, ώστε 

κατά την εισαγωγή µιας αίτησης για κάρτα οδηγού να αντλούνται αυτόµατα τα απαραίτητα 

στοιχεία από την καταχωρηµένη άδεια οδήγησης. Για το σκοπό αυτό, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  

πρόκειται να προσφέρει  πρόσβαση στο αρχείο αυτό. Η πρόσβαση του Αναδόχου στον εν 

λόγω εξυπηρετητή θα γίνεται µέσω ασφαλούς, κρυπτογραφηµένης σύνδεσης. 

 

Σ.2 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διασυνδέσει το σύστηµά του µε το Tachonet για τη 

διεξαγωγή των προβλεπόµενων ελέγχων. Στην περίπτωση πρώτης έκδοσης ή ανταλλαγής 

κάρτας οδηγού, το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν έχει εκδοθεί 

άλλη κάρτα οδηγού στο ίδιο άτοµο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να 

ελέγχει το αρχείο των εκδοθέντων καρτών και στη συνέχεια τα αρχεία των άλλων χωρών 

µέσω του Tachonet. Στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί ή που πρόκειται να χορηγηθεί 

στον αιτούντα κάρτα οδηγού από άλλο κράτος µέλος, η κάρτα δε θα εκδίδεται από το 

σύστηµα του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλιστεί η µοναδικότητα της κάρτας οδηγού.  

 

Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει άδεια οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος-

µέλος, µε την έκδοση της κάρτας το σύστηµα πρέπει να ειδοποιήσει µέσω Tachonet το 

κράτος-µέλος αυτό για το γεγονός της έκδοσης της κάρτας. Αντίστοιχα, αν άλλο κράτος-

µέλος εκδώσει κάρτα για οδηγό µε Ελληνική άδεια οδήγησης και αποστείλει ειδοποίηση 

µέσω του Tachonet, το σύστηµα του Αναδόχου πρέπει να καταχωρήσει την πληροφορία 

αυτή για την κάρτα οδηγού που έχει εκδοθεί από την ξένη Αρχή για τον οδηγό µε την 

Ελληνική άδεια οδήγησης. Περισσότερες πληροφορίες για τη διασύνδεση µε το Tachonet 

δίνονται στην §3.3.3 
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Σ.3.1 

Με βάση τη στοίβα των εγκεκριµένων προς έκδοση καρτών από το σύστηµα του Αναδόχου, 

ο Ανάδοχος προχωρεί στην παραγωγή καρτών. Τα στοιχεία των καρτών που παράγονται 

θα αποθηκεύονται µόνιµα στο σύστηµα. Επίσης, το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να 

παρακολουθεί την πορεία έκδοσης κάθε κάρτας και να αναφέρει τη φάση στην οποία 

βρίσκεται. 

 

Για τις ανάγκες της παραγωγής καρτών είναι δυνατόν δεδοµένα σχετικά µε τις κάρτες να 

αντιγραφούν σε δευτερεύον αρχείο («Βάση ∆εδοµένων Αναδόχου») για χρήση από το 

µηχάνηµα εκτύπωσης και εγγραφής καρτών. Τα δεδοµένα αυτά πρέπει να διαγράφονται 

από το δευτερεύον αρχείο µετά την παραγωγή της κάρτας και σε κάθε περίπτωση δεν 

πρέπει να διατηρούνται για περισσότερο του ενός (1) µήνα στο δευτερεύον αυτό αρχείο. 

 

Σ.3.2  

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει κατάλληλο σύστηµα για την παραγωγή ζεύγους κλειδιών (Card.PK, 

Card.SK) και εισαγωγή του σε κάθε κάρτα. Επίσης, θα παράγει και θα εισάγει σε κάθε κάρτα 

ψηφιακό πιστοποιητικό του δηµοσίου κλειδιού της κάρτας, υπογεγραµµένο από το Ελληνικό 

ιδιωτικό κλειδί (MS.SK), καθώς και το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό του Ελληνικού δηµοσίου 

κλειδιού µαζί µε το Ευρωπαϊκό δηµόσιο κλειδί. Το σύστηµα θα καταγράφει τα πιστοποιητικά 

για κάθε κάρτα που εκδίδει. Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να είναι σε θέση να 

δηµιουργεί και να αποθηκεύει τα Ελληνικά ζεύγη κλειδιών, όπως επίσης και αιτήσεις για 

πιστοποίηση των κλειδιών από την ERCA. Ειδικά για την κάρτα συνεργείου, θα πρέπει να 

εισάγει το Κλειδί Αισθητήρα Κίνησης KmWC και τον απαραίτητο αριθµό PIN.  

 

Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες και τις προδιαγραφές 

ασφαλείας που ορίζονται στα: 

• Hellenic CA Policy for the Digital Tachograph System, όπως ισχύει 

• DG MOVE_TCN_ MAINTENANCE NSR v1.11. 

• Digital Tachograph System European Root Policy, v.2.0, Special Publication I.04.131 

 

Σ.3.3 

Ο Ανάδοχος αποστέλλει µε δική του ευθύνη την κάρτα ΨΤ και το κατά περίπτωση PIN στο 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράφει στο σύστηµά του την ηµεροµηνία 

αποστολής του κάθε φακέλου στο Υπ.Αν.Αν.Υ.Με.∆.  
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Σ.4.1  

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. παραλαµβάνει την κάρτα ΨΤ και το κατά περίπτωση PIN σε 

σφραγισµένους φακέλους. Πολλοί φάκελοι είναι δυνατόν να αποσταλούν στο 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. σε µια ενιαία συσκευασία. Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να 

επιτρέπει την καταχώρηση στοιχείων για την παραλαβή, π.χ. της ηµεροµηνίας άφιξης στο 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  

 

Σ.4.2 και Σ.4.3  

Τα αρµόδια στελέχη του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  ελέγχουν την κάρτα ΨΤ, τόσο εξωτερικά, όσο και 

ως προς το περιεχόµενό της. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει στο 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  τον αναγκαίο εξοπλισµό. Επίσης, το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να 

επιτρέπει την καταχώρηση και αποθήκευση των αποτελεσµάτων του ελέγχου, τηρώντας 

αρχείο για τις ελαττωµατικές κάρτες.   

 

Σ.4.4  

Η CIA διανέµει στις αρµόδιες Υπηρεσίες Μ&Ε των ΠΕ τις κάρτες σε σφραγισµένους 

φακέλους, και αποστέλλει το κατά περίπτωση PIN σε σφραγισµένους φακέλους στους 

αποδέκτες. Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να επιτρέπει την καταχώρηση στοιχείων 

της αποστολής, π.χ. της ηµεροµηνίας αποστολής των φακέλων από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  

 

3.3.3  Επικοινωνία µε Tachonet 

Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να χρησιµοποιεί το Tachonet, όπου προβλέπεται, για 

την επικοινωνία µε τα αντίστοιχα µηχανογραφικά συστήµατα των CIA των άλλων κρατών-

µελών. Το Tachonet είναι στην ουσία ένας διαβιβαστής που µεταφέρει συγκεκριµένα 

µηνύµατα από µια χώρα σε όλες τις άλλες και προωθεί όλες τις απαντήσεις πίσω στην 

αρχική χώρα. 

  

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει το µηχανισµό ανταλλαγής 

µηνυµάτων στο πλαίσιο του Tachonet, ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η λήψη πληροφοριών 

σχετικών µε εκδοθείσες κάρτες ΨΤ από άλλα κράτη-µέλη, όσο και η απάντηση σε 

ερωτήµατα κρατών-µελών σχετικά µε τις εκδοθείσες κάρτες ΨΤ στην Ελλάδα. Η υποστήριξη 

του Tachonet θέτει απαιτήσεις στις διαδικασίες του συστήµατος του Αναδόχου και στα 

περιεχόµενα της βάσης δεδοµένων του συστήµατος. Θα πρέπει για παράδειγµα, µε κάθε 

καταχώρηση νέας κάρτας οδηγού να υπολογίζονται και να αποθηκεύονται: 

• Τα στοιχεία του οδηγού (όνοµα, επίθετο, τόπος και ηµεροµηνία γέννησης, αριθµός 

άδειας οδήγησης) όχι µόνο µε ελληνικούς, αλλά και µε λατινικούς χαρακτήρες 

(transliteration). 
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• Κλειδιά ανεύρεσης αυτής της κάρτας (phonex search keys) που χρησιµοποιούνται από 

το Tachonet. 

 

Για τα παραπάνω θα χρησιµοποιηθούν διαθέσιµες υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στα 

έγγραφα που ακολουθούν. 

 

• XML messaging reference guide, v.1.5 διαθέσιµο στο 

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/doc/tcn_xmlmessagingrefguide_

v1.5.pdf 

• TACHOnet Test Plan Version 01_40 διαθέσιµο στο 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2007/sc1aetr/Test_Plan.pdf 

• SNRA-WG3-TF5-029: TACHOnet network and security guide, v1.10 

• Tachonet Global Business Analysis διαθέσιµο στο 

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/doc/tcn_global_business_01-

30.pdf 
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3.4 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η ενδεικτική λογική και φυσική αρχιτεκτονική του 

συστήµατος που θα προσφέρει ο Ανάδοχος. Σηµειώνεται πως η παρουσίαση είναι καθαρά 

ενδεικτική, χωρίς να αποκλείει εναλλακτικούς σχεδιασµούς. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

υποβάλλει τεχνική λύση που ακολουθεί διαφορετική λογική ή/και φυσική αρχιτεκτονική, θα 

πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα υποσυστήµατα που την απαρτίζουν και να καταδείξει 

την αντιστοίχησή τους µε τα υποσυστήµατα που αναλύονται στη συνέχεια. Σε κάθε 

περίπτωση, το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες λειτουργικές 

προδιαγραφές της παρούσης. Επιπλέον, θα πρέπει να ικανοποιεί τους όποιους 

περιορισµούς αναφέρονται στην παρούσα ενότητα σχετικά µε τη διασύνδεσή του µε άλλα 

συστήµατα που εντάσσονται στο περιβάλλον του έργου. 

 

3.4.1 Ενδεικτική λογική αρχιτεκτονική 

Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζονται τα υποσυστήµατα της προτεινόµενης λογικής 

αρχιτεκτονικής της προσφερόµενης λύσης. Με λευκό χρώµα σηµαίνονται τα υποσυστήµατα 

που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο του έργου. Με γκρι χρώµα σηµαίνονται τα 

υποσυστήµατα που θα διατεθούν από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. ή στα οποία το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

θα προσφέρει διασύνδεση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Αναλυτικότερα:  
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∆ιάγραµµα 1: Ενδεικτική Λογική Αρχιτεκτονική 

Κλειδιά και 

Πιστοποιητικά

Βάσεις Δεδομένων 

(ερωτήματα, 

διαδικασίες , 

εκθέσεις)

Σύστημα 

Παρακολούθησης 

της SLA Agreement

LOGS 

Αρχεία Συστήματος

Διαχείριση Διασυνδέσεων / Συναλλαγών 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ/VPN/TACHONET

Αυθεντικοποίηση χρηστών και 

απόδοση δικαιωμάτων 

πρόσβασης

Σχεδιασμός Διαδικτυακής εφαρμογής 

για την καταχώρηση της αίτησης.

Έλεγχοι Άδειας Οδήγησης και ΑΦΜ (σε 

πραγματικό χρόνο, ουσιαστικά 

υλοποιούν διασυνδέσεις με άλλα 

συστήματα/βάσεις δεδομένων)

Υπόλοιποι Έλεγχοι Διαδικτυακής 

Εφαρμογής 

Προσωποποίηση και Παραγωγή Κάρτας ΨΤ

Παραγωγή αναφορών και στατιστικών

Ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Tachonet

Διαχείριση κύκλου ζωής της κάρτας (status 

updates)

Παραμετροποίηση Εφαρμογής

Χρήστης 

Επιπέδου 1

Χρήστης 

Επιπέδου 3

Χρήστης 

Επιπέδου 2

Σ1: Ηλεκτρονική 

Υποβολή Αίτησης

Διαχείριση 

Χρηστών

Σ2: Έγκριση 

Αίτησης

Παραμετροποί

ηση Εφαρμογής

Σ3: 

Παραγωγή 

Κάρτας ΨΤ 

Ασφάλεια 

Σ4: Επίδοση 

Κάρτας  ΨΤ

Κώδικας, ΒΔ, 

Παρακολούθηση 

SLA Agreement

Επίπεδο 
Χρήστη (client 
layer)

Επίπεδο 

Επιχειρησιακής 
Διάταξης 
(business layer)

Επίπεδο Δεδομένων 
(data layer)

Επίπεδο πρόσβασης 
στα Δεδομένα (data 
access layer)
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3.4.2 Ενδεικτική φυσική αρχιτεκτονική 

Στο ∆ιάγραµµα 2 παρατίθεται µια ενδεικτική προσέγγιση για τη φυσική αρχιτεκτονική 

του συστήµατος που θα προσφέρει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος, για τη λειτουργία του 

συστήµατος, θα προσφέρει ένα σύνολο εξυπηρετητών καθώς και έναν εξυπηρετητή 

στον οποία θα αποθηκεύονται τα αντίγραφα των log του συστήµατος. 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Σχετικά µε τη διασύνδεση του παραπάνω εξοπλισµού, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

• Ο Ανάδοχος θα προσφέρει στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. υπηρεσία VPN για τη 

διασύνδεση του συστήµατός του µε τους υπολογιστές που θα χρησιµοποιούν 

οι χρήστες για να χρησιµοποιούν την εφαρµογή, τον εξυπηρετητή για την 

τήρηση των log, τον εξυπηρετητή που θα προσφέρει τη διασύνδεση µε το 

µηχανογραφικό αρχείο αδειών οδήγησης και το Tachonet. Οι αναγκαίες 

ρυθµίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω στο τοπικό 

δίκτυο του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο, µε τη 

συνδροµή των αρµόδιων στελεχών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 
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• Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα διασυνδεθεί στο VPN του Αναδόχου µέσω του 

Internet, στο οποίο έχει πρόσβαση µέσω του δικτύου δηµόσιας διοίκησης 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

• Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα διασυνδεθεί στο Tachonet µέσω του δικτύου 

STESTΑ, στο οποίο έχει πρόσβαση µέσω του δικτύου δηµόσιας διοίκησης 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ο εξυπηρετητής του Αναδόχου θα συνδεθεί µε το Tachonet µέσω 

του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. και του VPN που θα προσφέρει ο Ανάδοχος. 

Μεταβολή των παραπάνω στοιχείων µπορεί να γίνει στη φάση 1 της ανάλυσης και 

του σχεδιασµού του συστήµατος, τελεί δε υπό την έγκριση της επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. 
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4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που οφείλει να 

προσφέρει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες µπορούν να διακριθούν 

στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Υπηρεσίες Ανάλυσης και Σχεδιασµού 

• Υπηρεσίες Ανάπτυξης / Παραµετροποίησης Συστήµατος 

• Υπηρεσίες Εγκατάστασης 

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών της Εφαρµογής  σε Πιλοτικό Περιβάλλον 

• Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας 

• Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας Συστήµατος 

 

Σηµειώνεται πως όσα περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο θα πρέπει να µελετηθούν 

σε συνάρτηση µε τα αναγραφόµενα στο Κεφάλαιο 5 Αναλυτική Περιγραφή των 

Φάσεων και των Παραδοτέων του Έργου στο οποίο παρουσιάζεται ο ακριβής 

χρονοπρογραµµατισµός των φάσεων, των δράσεων και των παραδοτέων του έργου.  

 

4.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαµβάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ανάλυσης και 

σχεδιασµού για την υλοποίηση του προσφερόµενου συστήµατος και είναι αναγκαίο 

να ολοκληρωθούν µε επιτυχία πριν την έναρξη της ανάπτυξης / παραµετροποίησης 

του συστήµατος από τον Ανάδοχο. Οι κατ’ ελάχιστο προσφερόµενες υπηρεσίες 

ανάλυσης και σχεδιασµού που οφείλει να προσφέρει ο Ανάδοχος αναφέρονται στην 

§5.1 και αφορούν στη Φάση 1 του έργου.  

 

4.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαµβάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση / 

παραµετροποίηση του προσφερόµενου συστήµατος, σύµφωνα µε το σχεδιασµό που 

έχει προηγηθεί. Οι υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει κατ’ ελάχιστο ο Ανάδοχος, 

αναφέρονται στην §5.2 και αφορούν στη Φάση 2 του έργου. 

 

4.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης, 

αρχικοποίησης και θέσης σε λειτουργία του προσφερόµενου συστήµατος. Οι κατ’ 

ελάχιστο προσφερόµενες υπηρεσίες εγκατάστασης που οφείλει να προσφέρει ο 

Ανάδοχος αναφέρονται στην §5.3 και αφορούν στη Φάση 3 του έργου. 
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4.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΕ 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 

Η εκπαίδευση, στο πλαίσιο του παρόντος έργου στοχεύει στην εξοικείωση του 

ανθρώπινου δυναµικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση και διαχείριση του 

προσφερόµενου συστήµατος, αλλά και στη µεταφορά τεχνογνωσίας σε στελέχη της 

∆ΟΠ του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. ώστε να συντηρούν και, αν αυτό απαιτηθεί, αναπτύξουν 

περαιτέρω το προσφερόµενο σύστηµα µε δική τους ευθύνη και αρµοδιότητα.   

 

Λαµβάνοντας υπόψη την υψηλή κατάρτιση των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής 

στη χρήση και αξιοποίηση ΤΠΕ, τις υφιστάµενες γνώσεις τους, αλλά και το πλαίσιο 

αναφοράς του έργου, οι προσφερόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης θα αφορούν σε: 

 

• Εκπαίδευση των Xρηστών επιπέδου 1 και 2 ως χρήστες της εφαρµογής 

• Εκπαίδευση των Xρηστών επιπέδου 3  ως ∆ιαχειριστές του συστήµατος 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας σε Χρήστες επιπέδου 3  

 

Επίσης, οι προσφερόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης θα δοθούν υπό τη µορφή: 

• On-the-job εκπαίδευσης, µε σκοπό την ουσιαστική εκµάθηση του 

προσφερόµενου συστήµατος, αλλά και την επίλυση αποριών κατά τη χρήση 

του σε πιλοτικό περιβάλλον. Τα σεµινάρια αυτά θα λάβουν χώρα στα κεντρικά 

γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής 

• Τεχνικών σεµιναρίων για τη µεταφορά της τεχνογνωσίας που θα λάβουν 

χώρα στα κεντρικά γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή στα γραφεία του 

Αναδόχου, αν προκύπτει ανάγκη. Η µεταφορά της τεχνογνωσίας θα έχει 

ολοκληρωθεί µε το τέλος της φάσης της εκπαίδευσης (Φάση 4). Τονίζεται, 

ωστόσο, ότι ο Ανάδοχος  καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και µέχρι 

τη λήξη της σύµβασης, θα υποστηρίζει τη µεταφορά τεχνογνωσίας  χωρίς 

αυτό να εντάσσεται στις προσφερόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης που 

περιγράφονται παρακάτω, αλλά στα πλαίσια υποστήριξης της  παραγωγικής 

λειτουργίας του έργου.  

 

Τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόµενες ενότητες. 
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4.4.1 Κατηγορίες εκπαιδευόµενων 

Η (ενδεικτική) λογική αρχιτεκτονική του συστήµατος προβλέπει ότι θα δηµιουργηθούν 

χρήστες τριών επιπέδων: Οι χρήστες επιπέδου 3 έχουν την ευθύνη της καλής 

λειτουργίας και της ανάπτυξης του συστήµατος και κληρονοµούν από τον ανάδοχο 

την τεχνογνωσία του σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που αναπτύσσεται πιο κάτω. Οι 

χρήστες επιπέδου 2 έχουν την ευθύνη της διοικητικής λειτουργίας του συστήµατος. 

Οι χρήστες επιπέδου 1 είναι οι υποδοχείς και καταχωρητές των αιτήσεων των 

πολιτών για κάρτες ΨΤ. 

 

4.4.1.1 Χρήστες επιπέδου 3 ( ∆ιαχειριστές Συστήµατος και Μεταφορά 

Τεχνογνωσίας) 

Ο Ανάδοχος πρόκειται να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής που θα αναλάβουν τη διαχείριση του συστήµατος κατά την 

παραγωγική του λειτουργία και για το σύνολο του προσφερόµενου υλικού, 

λογισµικού και υπηρεσιών διασύνδεσης. Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν το αντικείµενο της εκπαίδευσης (ενδεικτικά 

περιεχόµενα) και τις προσφερόµενες ώρες εκπαίδευσης ανά αντικείµενο. Επίσης, 

στην προσφορά τους θα πρέπει να παραθέσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την 

εκπαίδευση των χρηστών αυτών. 

Η εκπαίδευση αφορά στην κατάρτιση τεσσάρων (4) στελεχών της ∆ιεύθυνσης 

Οργάνωσης και Πληροφορικής σε ρόλο διαχειριστή του συστήµατος. Τα στελέχη 

αυτά θα εκπαιδευτούν σε θέµατα όπως ενδεικτικά η λειτουργία της βάσης δεδοµένων 

του συστήµατος, η επίλυση προβληµάτων στο επιχειρησιακό κοµµάτι της εφαρµογής 

µε αντίστοιχη υποστήριξη των χρηστών επιπέδου 1 και 2, η εκτίµηση κινδύνων 

ασφαλείας και η εφαρµογή των σχεδίων ανάνηψης. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει 

εκπαιδευτικό σχέδιο που να αφορά ειδικά στους ∆ιαχειριστές του Συστήµατος µαζί µε 

σχέδιο αξιολόγησής τους και να διοργανώσει εκπαιδευτικό γεγονός µε σενάρια που 

να αντιστοιχούν στις αρµοδιότητες  των ∆ιαχειριστών και να παραδώσει αναφορά µε 

τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης ως µέρος του Παραδοτέου της ∆ράσης. 

Ο Ανάδοχος πρόκειται να προσφέρει υπηρεσίες µεταφοράς τεχνογνωσίας σε στελέχη 

της ∆.Ο.Π. που θα αναλάβουν την συντήρηση και επέκταση, αν απαιτηθεί, της 

εφαρµογής, την διαχείριση της βάσης δεδοµένων, την διασύνδεση µε το Tachonet και 

την συντήρηση του εξοπλισµού του συστήµατος.  Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν το αντικείµενο της εκπαίδευσης (ενδεικτικά 

περιεχόµενα) και τις προσφερόµενες ώρες εκπαίδευσης ανά αντικείµενο εκπαίδευσης 

(π.χ. βάση δεδοµένων, προσφερόµενος εξοπλισµός, διασύνδεση µε το Tachonet, 

κώδικας λογισµικού κτλ). Επίσης, στην προσφορά τους θα πρέπει να παραθέσουν 

ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την εκπαίδευση των χρηστών αυτών του συστήµατος.   
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Για καθένα από τους χρήστες επιπέδου 3 απαιτούνται τουλάχιστον 45 ώρες 

εκπαίδευσης και άρα συνολικά 180 ώρες. 

4.4.1.2 Χρήστες επιπέδου 2  

Ο Ανάδοχος πρόκειται να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής που θα αναλάβουν τη χρήση του συστήµατος κατά την 

παραγωγική του λειτουργία και για το σύνολο του προσφερόµενου λογισµικού. Στην 

προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν το αντικείµενο της 

εκπαίδευσης (ενδεικτικά περιεχόµενα) και µια ενδεικτική κατανοµή ωρών ανά 

αντικείµενο εκπαίδευσης. Επίσης, στην προσφορά τους θα πρέπει να παραθέσουν 

ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την εκπαίδευση των χρηστών επιπέδου 2 του 

συστήµατος. 

Μέρος της εκπαίδευσης αφορά στην εκπαίδευση των χρηστών επιπέδου 2 µε την 

οργάνωση εκπαιδευτικού γεγονότος σε πραγµατικές συνθήκες κατά το οποίο 

τέσσερεις χρήστες (που θα υποδειχτούν από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και 

Πληροφορικής) θα κληθούν να εισέλθουν στην εφαρµογή του αναδόχου µε στόχο να 

πραγµατοποιήσουν ελέγχους Tachonet επί αιτήσεων καρτών που θα βρίσκονται ήδη 

στο σύστηµα. Και σε αυτό το γεγονός θα δηµιουργηθούν σενάρια ώστε ο 

εκπαιδευόµενος να βρεθεί αντιµέτωπος µε διαφορετικές καταστάσεις που µπορεί να 

αντιµετωπίσει. Επίσης θα οργανωθεί σενάριο αποστολής καρτών προς παραγωγή 

και παραλαβής και αποστολής στους κατόχους. Το εκπαιδευτικό γεγονός 

υποστηρίζεται από τον Ανάδοχο και στελέχη της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και 

Πληροφορικής του Υπουργείου και τα αποτελέσµατα της οργανώνονται σε αναφορά 

που περιέχεται στο παραδοτέο της ∆ράσης. Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης ανά 

εργαζόµενο ορίζεται σε 5 ώρες (συνολικά δηλαδή απαιτούνται 20 ώρες εκπαίδευσης 

για το σύνολο των χρηστών επιπέδου 2) 

4.4.1.3  Χρήστες επιπέδου 1  

Σύµφωνα µε τη λογική αρχιτεκτονική του συστήµατος παραγωγής καρτών ΨΤ, η 

καταχώρηση των αιτήσεων των πολιτών ή επιχειρήσεων για την απόκτηση καρτών 

ΨΤ γίνεται από τις υπηρεσίς Μ&Ε των ΠΕ. Υπάρχουν 87 τέτοιες υπηρεσίες ανά τη 

χώρα και εποµένως θα πρέπει για κάθε υπηρεσία να εκπαιδευτεί στη χρήση της 

εφαρµογής ένας τουλάχιστον υπάλληλος ενώ στις υπηρεσίες της Αττικής αλλά και 

των εδρών των Περιφερειών ακόµα ένας. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να εκπαιδευτούν 

συνολικά 87+13+7=107 υπάλληλοι των ΠΕ. Για την εκπαίδευση αυτού του αριθµού 

θα οργανωθεί τηλεκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες  διοργανώνοντας 

εκπαιδευτικό γεγονός κατά το οποίο οι χρήστες επιπέδου 1 θα ειδοποιηθούν να 

εισέλθουν στην εφαρµογή του Αναδόχου, από το χώρο εργασίας τους και θα 

επιχειρήσουν να καταχωρήσουν αίτηση στο σύστηµα σε συγκεκριµένη ώρα και 

ηµέρα. Τα στοιχεία της αίτησης θα περιλαµβάνουν διαφορετικά σενάρια ώστε κάθε 
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εκπαιδευόµενος να βρεθεί αντιµέτωπος µε πιθανά προβλήµατα κατά τη διαδικασία 

καταχώρησης. Το εκπαιδευτικό γεγονός υποστηρίζεται από τον Ανάδοχο και στελέχη 

της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου και τα αποτελέσµατα 

της οργανώνονται σε αναφορά που περιέχεται στο παραδοτέο της ∆ράσης. Το 

σύνολο της δράσης αυτής θα διαρκέσει 8 συνολικά ώρες είτε σε µία είτε σε 

περισσότερες ηµέρες. ∆εν απαιτείται από τον Ανάδοχο να στείλει προσωπικό του 

επιτοπίως στις ΠΕ. 

 

Τα ονόµατα των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής που θα εκπαιδευτούν στο νέο 

σύστηµα θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο αµέσως µε την έναρξη της Φάσης 1. 

Τα παραδοτέα της Φάσης αυτής βρίσκονται στην παράγραφο 5.4 

 

4.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η παροχή των υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας (Φάση 5 του έργου) διέπεται 

από τους όρους που αναλύονται στην ενότητα §7 «∆ιασφάλιση Επιπέδου Ποιότητας 

Παρεχόµενων Υπηρεσιών» και πραγµατοποιείται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για 

την Αναθέτουσα Αρχή (περιλαµβάνονται: υλικό, λογισµικό, υπηρεσίες διασύνδεσης 

και εργασία στελεχών του Αναδόχου). Στη συνέχεια παρατίθενται οι υπηρεσίες που 

θα πρέπει να προσφέρει κατ’ ελάχιστο ο Ανάδοχος. 

 

4.5.1 Υπηρεσίες Έκδοσης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου 

Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στο σύνολο αναγκαίων ενεργειών για την παραγωγή 

και αποστολή καρτών ψηφιακού ταχογράφου. Οι κατ’ ελάχιστο προσφερόµενες 

υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει ο Ανάδοχος αναλύονται στην §3 και στους 

αντίστοιχους Πίνακες Συµµόρφωσης. 

 

4.5.2 ∆ιασφάλιση Καλής Λειτουργίας Υλικού και Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης 

Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας υλικού και υπηρεσιών διασύνδεσης ορίζονται κατ’ 

ελάχιστον τα παρακάτω, τα οποία θα προσφερθούν από τον Ανάδοχο και στα οποία 

συµπεριλαµβάνονται, όποτε απαιτείται, αντίστοιχες υπηρεσίες από τους 

κατασκευαστές – προµηθευτές των επιµέρους προσφερόµενων προϊόντων. 

 

 

4.5.2.1 Προληπτική συντήρηση 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίσει τη συχνότητα µε την οποία εκτιµά ότι πρέπει να 

διενεργούνται από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς του οι απαραίτητες εργασίες, ώστε 

να εξασφαλίζεται η λειτουργία του εξοπλισµού χωρίς προβλήµατα, µε το µικρότερο 
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δυνατό αριθµό βλαβών και εντός του πλαισίου που περιγράφεται στην παρούσα (βλ. 

§7.5). Προτείνεται η προληπτική συντήρηση να εκτελείται τουλάχιστον µία (1) φορά 

ανά εξάµηνο. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους 

αναλυτικά τις εργασίες που θα λαµβάνουν χώρα κατά την προληπτική συντήρηση 

του εξοπλισµού. 

 

Οι επεµβάσεις προληπτικής συντήρησης θα προγραµµατίζονται από κοινού από τον 

Ανάδοχο και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε να δηµιουργούν 

την ελάχιστη δυνατή ενόχληση στην κανονική λειτουργία του συστήµατος. Ειδικά 

θέµατα (π.χ. πρόσβαση στους χώρους) που θα προκύψουν από την απαίτηση 

εργασιών εκτός κανονικού ωραρίου λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής θα 

συµπεριληφθούν στη Σύµβαση. 

 

4.5.2.2 Επανορθωτική συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών και ανωµαλιών 

λειτουργίας 

Με τον όρο αυτό εννοούνται οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται 

να εκτελεστούν από τους τεχνικούς του Αναδόχου στον εξοπλισµό προκειµένου να 

αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία του µετά την εµφάνιση ενός προβλήµατος. 

Ενδεικτικά, οι ενέργειες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν τον έλεγχο (οπτικό, µέσω 

αποµακρυσµένης πρόσβασης, ή άλλο), τις ρυθµίσεις, την επανεγκατάσταση, τη 

δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των απαραίτητων ανταλλακτικών ή υποµονάδων 

(units), κτλ.  

 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστηµένος ο 

εξοπλισµός. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από έγκριση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η επισκευή θα γίνεται σε χώρους του Αναδόχου. 

Οι εργασίες του Αναδόχου θα εκτελούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην §4.5.5.5. 

 

4.5.3 ∆ιασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισµικού 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης καλής λειτουργίας του προσφερόµενου λογισµικού, 

περιλαµβάνονται κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• Αναβάθµιση (upgrade) σε τυχόν νεότερες εκδόσεις του λογισµικού (releases 

& versions).  

• Εγκατάσταση patches (το αργότερο 5 εργάσιµες ηµέρες από την ανακοίνωση 

τους). 

• Άµεση εγκατάσταση (εντός της επόµενης εργάσιµης) των κρίσιµων εκδόσεων 

ασφαλείας (security updates). 
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• Επεµβάσεις στις ρυθµίσεις ή επανεγκατάσταση του προσφερόµενου 

λογισµικού έπειτα από αστοχία του συστήµατος ή λανθασµένων χειρισµών 

των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής ή µειωµένη απόδοση του συστήµατος. 

• Περιοδικός προληπτικός έλεγχος. 

• Βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος. 

• ∆ιαχείριση του συστήµατος. 

 

Η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται 

στην §4.5.5.5. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά 

τους αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στο πλαίσιο της διασφάλισης της 

καλής λειτουργίας του λογισµικού του έργου. 

 

4.5.4 Αναβάθµιση Λογισµικού & Υλικού 

Στο πλαίσιο της αναβάθµισης του λογισµικού & του υλικού του έργου, 

περιλαµβάνονται κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

• Αλλαγές / τροποποιήσεις για την ενσωµάτωση αλλαγών στο θεσµικό και 

νοµικό πλαίσιο για τη διαδικασία έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου σε 

Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο (π.χ. αλλαγή µορφής και χαρακτηριστικών 

ασφαλείας κάρτας, αλλαγή τεχνολογίας διασύνδεσης µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα & µηχανογραφικά αρχεία που εντάσσονται στο έργο, κτλ).  

• Αλλαγές / τροποποιήσεις για την ενσωµάτωση αλλαγών στη διαδικασία 

υποδοχής και προώθησης των αιτήσεων για την έκδοση κάρτας ψηφιακού 

ταχογράφου (π.χ. αλλαγή µορφής αίτησης, αλλαγή Υπηρεσίας υποδοχής των 

αιτήσεων, κτλ). 

• Αλλαγές / τροποποιήσεις για την ενσωµάτωση αλλαγών στη διασύνδεση µε 

το Tachonet και τις παρεχόµενες από αυτό υπηρεσίες (π.χ. αλλαγή 

γραµµογράφησης, προσθήκη νέων υπηρεσιών, κτλ). 

• Αλλαγές / τροποποιήσεις για την ενσωµάτωση αλλαγών στη διασύνδεση µε 

το µηχανογραφικό αρχείο αδειών κυκλοφορίας (π.χ. αλλαγή 

γραµµογράφησης, αλλαγή τεχνολογίας διασύνδεσης, κτλ). 

 

Η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται 

στην §4.5.5.5 και θα πραγµατοποιείται έπειτα από αίτηµα της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (βλ. §7). Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να 

αναφέρουν στην προσφορά τους αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στο 

πλαίσιο της αναβάθµισης του λογισµικού & υλικού του έργου. 
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4.5.5  Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών - Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Αναδόχου (µε την εξαίρεση της εκπαίδευσης, των 

συµβουλευτικών υπηρεσιών και της αναβάθµισης λογισµικού & υλικού) παρέχονται 

από τη Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών (Helpdesk) και την Τεχνική Οµάδα 

Υποστήριξης (ΤΟΥ). 

 

Η Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών (Helpdesk) και η Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης 

(ΤΟΥ) του Αναδόχου θα είναι προσιτές κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τα 

αρµόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Για τους χρόνους απόκρισης των 

στελεχών του Helpdesk και της ΤΟΥ ισχύουν τα αναγραφόµενα στην §7.5. 

 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να διαθέσουν Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών και 

Τεχνική Οµάδας Υποστήριξης, οι οποίες δεν κρίνεται αναγκαίο να στελεχώνονται από 

άτοµα αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, 

τα στελέχη του Helpdesk και της ΤΟΥ που θα αναλάβουν την εξυπηρέτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο ΤΕΙ, να είναι 

εξειδικευµένα στο προµηθευόµενο σύστηµα (στο σύνολό του ή σε ένα ή σε 

περισσότερα από τα υποσυστήµατα που το απαρτίζουν) και να διαθέτουν 

τουλάχιστον εµπειρία τριών (3) ετών στην τεχνική υποστήριξη αντίστοιχης 

πολυπλοκότητας συστηµάτων. Η επικοινωνία µε τα στελέχη του Helpdesk και της 

ΤΟΥ θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ οι τηλεφωνικοί αριθµοί κλήσης τους θα 

πρέπει να έχουν αστική χρέωση (ή µικρότερη). 

 

Στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οι Προσφέροντες θα ορίσουν τον αριθµό 

των στελεχών µε τα οποία προτίθενται να στελεχώσουν το Helpdesk και την ΤΟΥ, 

καθώς και τα βιογραφικά τους, ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα ενταχθούν στο 

Παραδοτέο Π4.2 – Προδιαγραφές και οδηγός χρήσης υπηρεσιών υποστήριξης 

παραγωγικής λειτουργίας. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει ικανό αριθµό στελεχών για την 

οργάνωση του Helpdesk και της ΤΟΥ µε στόχο την επιτυχή τήρηση των όρων και 

ζητούµενων στο πλαίσιο της υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας, καθώς και 

την έγκαιρη επίλυση των θεµάτων που προκύπτουν. Επιπλέον, τονίζεται πως τα 

στελέχη του Helpdesk και της ΤΟΥ θα πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά που θα 

αναλάβουν το έργο της εκπαίδευσης, της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και 

της αναβάθµισης του λογισµικού & υλικού. 
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Οποιεσδήποτε αλλαγές στο προσωπικό του Helpdesk και της ΤΟΥ σε σχέση µε την 

αρχική προσφορά του Αναδόχου, αλλά και κατά τη διάρκεια του έργου, τελούν υπό 

την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα πρέπει να 

απαντά επί του αντιστοίχου γραπτού αιτήµατος του Αναδόχου εντός δέκα (10) 

εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτή θα πρέπει να είναι 

τεκµηριωµένη επαρκώς από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Ο 

Ανάδοχος δε φέρει ευθύνη για αλλαγή προσωπικού λόγω οικιοθελούς αποχώρησής 

του. 

 

4.5.5.1 Πρώτο επίπεδο υποστήριξης – Helpdesk 

Η Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών θα παρέχει τηλεφωνικά υπηρεσίες αρωγής για τα 

ακόλουθα θέµατα: 

• Λειτουργία και χρήση του συστήµατος (υλικό, λογισµικό, υπηρεσίες 

διασύνδεσης). 

• Αντιµετώπιση προβληµάτων που θα εµφανιστούν κατά την κανονική χρήση 

του συστήµατος. 

• Καταγραφή χρόνων Αναφοράς και Κλεισίµατος Θεµάτων Υποστήριξης (βλ. 

§7.5.1.2 και §7.5.1.3). 

4.5.5.2 ∆εύτερο επίπεδο υποστήριξης – ΤΟΥ (τηλεφωνική βοήθεια) 

Η Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών θα προωθεί στην Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης τα 

Θέµατα Υποστήριξης που δεν µπορούν να επιλυθούν απευθείας και κατά µόνιµο 

τρόπο από το πρώτο επίπεδο υποστήριξης. Η ΤΟΥ µέσω εξειδικευµένων τεχνικών 

θα δίνει την απαιτούµενη λύση τηλεφωνικά ή αποµακρυσµένα (remote support), 

εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

 

Εναλλακτικά και σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµο από την Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, είναι δυνατή η απ΄ ευθείας επικοινωνία µε την 

ΤΟΥ, για θέµατα που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. 

4.5.5.3 Τρίτο επίπεδο υποστήριξης – ΤΟΥ (επί τόπου βοήθεια) 

Σε περίπτωση που τα στελέχη της ΤΟΥ δεν κατορθώσουν να επιλύσουν ένα Θέµα 

Υποστήριξης τηλεφωνικά, ή κρίνουν πως η σηµασία του για τη λειτουργία του 

συστήµατος και την τήρηση των χρόνων απόκρισης της §7 είναι σηµαντική, τότε 

πραγµατοποιούν επί τόπου (on-site) παρέµβαση. Εάν διαπιστώσουν πως χρήζουν 

εξειδικευµένης βοήθειας από τον κατασκευαστή / προµηθευτή του αντίστοιχου 

εξοπλισµού ΤΠΕ, αναλαµβάνουν την επικοινωνία µαζί του.  

4.5.5.4 Μέθοδοι επικοινωνίας 

Η αίτηση για χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης γίνεται µε τηλέφωνο, fax, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή απ’ ευθείας µε τα στελέχη της ΤΟΥ, ανάλογα µε τη 
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σοβαρότητα των αιτηµάτων. Κάθε αίτηση ωστόσο καταχωρείται στην πλατφόρµα 

παρακολούθησης της παραγράφου 7.5.5 σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο 

κεφάλαιο 7 (διασφάλιση επιπέδου ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών). Η 

επιθυµητή επικοινωνία µεταξύ των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου παρουσιάζεται στο επόµενο διάγραµµα.  

 

Πριν την έναρξη της Φάσης 5 του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει 

συµπληρωµένους πίνακες µε τα στοιχεία για την Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών 

(Helpdesk) και την Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης (ΤΟΥ), στο παραδοτέο Π4.2 – 

Προδιαγραφές και οδηγός χρήσης υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής 

λειτουργίας, βάσει των πιο κάτω υποδειγµάτων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HELPDESK) 

 

Ονοµατεπώνυµο 

Μέλους 
Τηλέφωνο Κλήσης e-mail FAX 

Ώρες 

Υπηρεσίας 

     

     

     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΟΥ) 

Ειδίκευση 
Ονοµατεπώνυµο 

Τεχνικού 

Τηλέφων

ο Κλήσης 
e-mail FAX 

Ώρες 

Υπηρεσίας 

      

      

      

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης θα έχει 

την ευθύνη ανανέωσης των προαναφερόµενων πινάκων εφόσον αλλαχθεί 

οποιοδήποτε στοιχείο τους και κοινοποίησής τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής. 

4.5.5.5 Μεθοδολογία εγκατάστασης / αναβάθµισης / συντήρησης εξοπλισµού 

ΤΠΕ 

Η συγκεκριµένη ενότητα περιγράφει τα ελάχιστα επιθυµητά βήµατα που πρέπει να 

εκτελούνται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης ή/και αναβάθµισης ή/και συντήρησης 

εξοπλισµού ΤΠΕ. Τονίζεται πως ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της 

αποκατάστασης του συστήµατος, σε πλήρη και οµαλή λειτουργία ενώ επιπλέον, 

υποχρεούται να συνδράµει τρίτους προµηθευτές για τις απαραίτητες ενέργειες 
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εγκατάστασης / αναβάθµισης / συντήρησης σχετικές µε τον εξοπλισµό του έργου, σε 

περίπτωση που ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια παροχής των συγκεκριµένων υπηρεσιών να 

επανυποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής όλα τα παραδοτέα 

που τροποποιούνται βάσει της µεταβολής / βελτίωσης / αναβάθµισης, κτλ. Στα 

παραδοτέα που τροποποιούνται θα συµπεριλαµβάνεται πλήρης τεκµηρίωση των 

αλλαγών σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση. 

 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα πρέπει να τεκµηριωθεί στην προσφορά των 

Υποψηφίων Αναδόχων και θα αναλυθεί περαιτέρω, περιλαµβάνοντας συγκεκριµένα 

βήµατα και ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για διαφορετικές περιπτώσεις εγκατάστασης / 

αναβάθµισης / συντήρησης, ενώ θα οριστικοποιηθεί στο Παραδοτέο Π4.2 – 

Προδιαγραφές και οδηγός χρήσης υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής 

λειτουργίας. Οι ελάχιστες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής από τον Ανάδοχο, 

όσον αφορά την εν λόγω διαδικασία, συνοψίζονται στις επόµενες παραγράφους. 

 

4.5.5.5.1 Γνωστοποίηση / Έγκριση της Εγκατάστασης / Αναβάθµισης / 

Συντήρησης 

 

Α. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κινεί τη διαδικασία εγκατάστασης / αναβάθµισης / 

συντήρησης: 

• Γνωστοποίηση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) του Αναδόχου προς την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις ενέργειες που πρόκειται 

να πραγµατοποιηθούν µε αναφορά σε νέα χαρακτηριστικά, προβλήµατα που 

επιλύονται, αλλαγές στο σύστηµα, κτλ. 

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής µπορεί να απαιτήσει από τον 

Ανάδοχο συµπληρωµατική παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει 

η εκτέλεση των παραπάνω και των πιθανών προβληµάτων που ενδεχοµένως 

προκύψουν. 

• Εφόσον η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αποφασίσει να 

προχωρήσει στις προτεινόµενες εργασίες, ο Ανάδοχος, µετά από 

προηγούµενη σχετική συνεννόηση µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, προχωρεί στις αναγκαίες ενέργειες. 

 

Β. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κινεί τη 

διαδικασία εγκατάστασης / αναβάθµισης / συντήρησης: 
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• Γνωστοποίηση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής προς τον Ανάδοχο για εργασίες που 

πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων, την 

ενσωµάτωση αναγκαίας λειτουργικότητας, τη συµµόρφωση µε αλλαγές στο 

κείµενο θεσµικό και νοµικό πλαίσιο, κτλ. 

• Ο Ανάδοχος επεξεργάζεται το αίτηµα της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής παρουσιάζοντας ολοκληρωµένο σχεδιασµό για την υλοποίηση 

των παραπάνω, καθώς και των πιθανών προβληµάτων που ενδεχοµένως 

προκύψουν. 

• Εφόσον η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αποφασίσει να 

προχωρήσει στην υλοποίηση των ανωτέρω, ο Ανάδοχος, µετά από 

προηγούµενη σχετική συνεννόηση µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, προχωρεί στις αναγκαίες ενέργειες. 

 

4.5.5.5.2 Προετοιµασία και εκτέλεση της εγκατάστασης / αναβάθµισης / 

συντήρησης 

• Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει πλήρη περιγραφή 

των βηµάτων υλοποίησης των εργασιών του (π.χ. προετοιµασία, υλοποίηση, 

εµπλεκόµενοι της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, χρονοδιάγραµµα, 

κτλ). 

• Εάν είναι τεχνικά εφικτό, οι επεµβάσεις θα υλοποιούνται αρχικά σε 

περιβάλλον δοκιµών (testing) που θα διαθέτει ο Ανάδοχος. 

• Σε περίπτωση που απαιτείται µετάβαση δεδοµένων, αυτή θα υλοποιείται 

δοκιµαστικά σε περιβάλλον δοκιµών, µε αντιπροσωπευτικό δείγµα 

πραγµατικών δεδοµένων (τα οποία προέρχονται από το σύστηµα 

παραγωγής) και θα διενεργείται από στελέχη του Αναδόχου. 

• Εφόσον απαιτηθεί επιπλέον εξοπλισµός για την οµαλή αναβάθµιση του 

περιβάλλοντος παραγωγής και µόνο κατά τη διάρκειά της, αυτός θα 

προσφέρεται δωρεάν από τον Ανάδοχο. 

• Σε κάθε περίπτωση εργασιών που ενδέχεται να έχουν µεταβατικό στάδιο, 

αυτές πρέπει πρώτα να εκτελούνται σε περιβάλλον δοκιµών (testing). 

• Ανάλογα µε την κρισιµότητα των εργασιών και έπειτα από σχετική απόφαση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, πραγµατοποιείται πλήρης 

σειρά ελέγχων αποδοχής (acceptance / stress tests) στο περιβάλλον 

δοκιµών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από απόφαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, πραγµατοποιείται επιπλέον πλήρης σειρά 
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ελέγχων αποδοχής (acceptance / stress tests) και στο παραγωγικό 

περιβάλλον. 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας πριν την 

έναρξη των εργασιών του. 

• Οι εργασίες του Αναδόχου µπορούν να λαµβάνουν χώρα τόσο κατά τις 

εργάσιµες, όσο και κατά τις µη εργάσιµες ώρες και ηµέρες της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ο χρονοπρογραµµατισµός των εγκαταστάσεων / αναβαθµίσεων / 

συντηρήσεων θα επιλέγεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και εξαρτάται από πολλές παραµέτρους. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

o Ο απαιτούµενος χρόνος για την αναβάθµιση / εγκατάσταση / 

συντήρηση. 

o Η αναγκαιότητα για την ενέργεια. 

o Η µη διαθεσιµότητα του συστήµατος κατά τη διενέργεια των εργασιών. 

 

 

4.6 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι ενθαρρύνονται να περιγράψουν στην προσφορά τους τυχόν 

επιπλέον υπηρεσίες που: 

• Κρίνουν αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν 

έχουν προβλεφθεί στην παρούσα προκήρυξη. 

• Πρόκειται να προσφερθούν δωρεάν στην Αναθέτουσα Αρχή (π.χ. 

συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρµογών, υπηρεσίες 

διαχείρισης του συστήµατος, κάλυψη εξόδων για εξειδικευµένα σεµινάρια 

κατάρτισης στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα µέλη της Αναθέτουσας 

Αρχής, κτλ). 

 

Σε κάθε περίπτωση, για τις επιπλέον υπηρεσίες θα πρέπει να αιτιολογηθεί η ανάγκη 

για την παροχή τους, καθώς και η ωφέλεια για την Αναθέτουσα Αρχή. 
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5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

  

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η οργάνωση του έργου: (α) σε φάσεις, (β) σε 

δράσεις που λαµβάνουν χώρα σε κάθε φάση του έργου και (γ) σε παραδοτέα που 

εκπονούνται σε κάθε φάση του έργου. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να 

συµµορφωθούν προς τις προδιαγραφές αυτές. Τονίζεται πως οι Ανάδοχοι έχουν τη 

δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δράσεων και αλλαγής του χρονοπρογραµµατισµού 

των δράσεων (βλ. αναλυτικά §6). 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το παρόν έργο διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις: 

• Φάση 1: Ανάλυση και Σχεδιασµός Συστήµατος 

• Φάση 2: Ανάπτυξη / Παραµετροποίηση Συστήµατος 

• Φάση 3: Εγκατάσταση Συστήµατος 

• Φάση 4: Εκπαίδευση Χρηστών, Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Πιλοτική 

Λειτουργία  

• Φάση 5: Παραγωγική Λειτουργία Συστήµατος 

 

 

5.1 ΦΑΣΗ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.1.1   Στόχος της Φάσης 

Η πρώτη φάση του Έργου σχετίζεται µε την εκπόνηση δύο µελετών που 

διασφαλίζουν ότι το υπό υλοποίηση σύστηµα θα είναι σύµφωνο µε τις ανάγκες της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η πρώτη µελέτη αφορά στην επικαιροποίηση των απαιτήσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής από το νέο σύστηµα. Η δεύτερη µελέτη αφορά στο φυσικό 

και λογικό σχεδιασµό του συστήµατος. 

 

Με την παράδοση των παραδοτέων της συγκεκριµένης φάσης, ο Ανάδοχος οφείλει 

επίσης να παρουσιάσει την προτεινόµενη λύση στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής έτσι ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η προσφερόµενη λειτουργικότητα 

του συστήµατος, τα πλεονεκτήµατα και η πολυπλοκότητα της επιλεγείσας 

αρχιτεκτονικής, καθώς και οι αλλαγές σε οργανωτικό και θεσµικό επίπεδο, που 

πρέπει να πραγµατοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

5.1.2   Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων Φάσης 

Η πρώτη φάση του έργου περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις. 
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5.1.2.1    ∆1.1 - Επικαιροποίηση απαιτήσεων 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επικαιροποιούνται οι απαιτήσεις για το σχεδιαζόµενο 

σύστηµα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, των προδιαγραφών για 

την έκδοση καρτών ΨΤ σε εθνικό επίπεδο, κτλ. Ο Ανάδοχος θα βασιστεί στα στοιχεία 

της παρούσας προκήρυξης, αντλώντας επιπλέον λεπτοµέρειες από τα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα τα επεξεργαστεί κατάλληλα, ώστε να εντοπίσει ασάφειες, 

ή ελλείψεις στον αρχικό σχεδιασµό.  

 

Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος µπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε ευρέως αποδεκτή 

µεθοδολογία ανάλυσης απαιτήσεων, αρκεί να την τεκµηριώσει πλήρως στην 

πρόταση του και να δείξει ότι τα ενδιάµεσα και τελικά προϊόντα της είναι κατανοητά 

από τα ενδιαφερόµενα µέρη, χωρίς να απαιτείται σχετική εξειδίκευση. Σε κάθε 

περίπτωση, η µεθοδολογία ανάλυσης απαιτήσεων του Αναδόχου πρέπει να καλύπτει 

τους ακόλουθους θεµατικούς τοµείς: 

• Παρουσίαση των στόχων του Έργου και κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας. 

• Καταγραφή αναγκών του συστήµατος για την έκδοση καρτών ΨΤ. 

• Βελτιστοποίηση και ενδεχοµένως επανασχεδιασµός της διαδικασίας για τη 

χορήγηση κάρτας ΨΤ. 

• Καλλιτεχνικός σχεδιασµός της κάρτας.  

• Σχεδιασµός και οριστικοποίηση µορφής και περιεχοµένου των ηλεκτρονικών 

αιτήσεων. 

• ∆ιερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων που µπορούν να εξυπηρετήσουν τους 

επιχειρησιακούς στόχους της Αναθέτουσας Αρχής, µέσα σε αποδεκτό πλαίσιο 

κόστους και δεδοµένων των διαφόρων τεχνικών περιορισµών. 

• Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων βάσει των 

στόχων του Έργου, των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας και επιλογή της 

βέλτιστης λύσης. 

 

Το παραδοτέο που αντιστοιχεί στη δράση ∆1.1 είναι το Π1.1 – Επικαιροποίηση 

Απαιτήσεων. 

5.1.2.2    ∆1.2 - Σχεδιασµός συστήµατος 

Με βάση τα πορίσµατα και το παραδοτέο της προηγούµενης δράσης, ο Ανάδοχος θα 

προχωρήσει στο φυσικό και λογικό σχεδιασµό του συστήµατος. Ειδικότερα, θα 

καθορίσει κατ’ ελάχιστο: 

• Την αρχιτεκτονική του συστήµατος. 

• Τη φυσική χωροθέτηση του εξοπλισµού του έργου. 

• Τη λειτουργία και τις µονάδες του συστήµατος σε λογικό επίπεδο. 
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• Το σχεδιασµό των δικτύων που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του νέου 

συστήµατος. 

• Το σχεδιασµό των διαδικασιών για τις δοκιµές του συστήµατος (acceptance 

tests / stress tests) και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήµατος από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η επιλογή των κατάλληλων 

σεναρίων δοκιµών, θα γίνει σε συνεργασία µε τα στελέχη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής ώστε να αντιπροσωπεύουν την 

αναµενόµενη λειτουργικότητα του νέου συστήµατος. 

 

Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δράση ∆1.2 είναι τα Π1.2 – Σχεδιασµός 

Συστήµατος. 

5.1.2.3    ∆1.3 – Υποδοµή Εξοπλισµού (Hardware) 

Έχοντας υπόψη του το Σχεδιασµό του Συστήµατος σύµφωνα µε το παραδοτέο Π1.2 

– Σχεδιασµός Συστήµατος ο Ανάδοχος προβαίνει σε µελέτη απαιτήσεων τεχνικού 

εξοπλισµού (εξυπηρετητές, δικτυακός εξοπλισµός κλπ) που θα απαιτηθεί για την 

παραγωγική λειτουργία. Στη µελέτη ρητά και αναλυτικά αναφέρεται το κόστος υλικού, 

αδειών χρήσης, δικτυακού εξοπλισµού και κάθε είδους άλλου εξοπλισµού που θα 

απαιτηθεί κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήµατος. Η µελέτη αναφέρει 

επίσης αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει 

κάθε τµήµα του τεχνικού εξοπλισµού. Επίσης αιτιολογεί την επιλογή του εξοπλισµού 

µε βάση τις προβλεπόµενες από το Σχεδιασµό ανάγκες κατά την παραγωγική 

λειτουργία. Η µελέτη αυτή συνιστά και το παραδοτέο της δράσης αυτής: 

Π1.3 – Μελέτη για τον απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό 

Αφού εγκριθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής το παραδοτέο 

Π1.3 ο τεχνικός εξοπλισµός που προδιαγράφει εγκαθίσταται σε χώρο του 

Υπουργείου που θα υποδείξουν στελέχη της ∆/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

Σε κάθε περίπτωση ο τεχνικός εξοπλισµός είναι έτοιµος πριν από τη Φάση 2: 

Ανάπτυξη και Παραµετροποίηση του συστήµατος. 

Το σύνολο του τεχνικού εξοπλισµού ανήκει µετά την παραλαβή του στην κυριότητα 

του Υπουργείου και συντηρείται από τον ανάδοχο στο πλαίσιο της σύµβασης που 

έχει υπογραφεί. 

 

5.1.3   Παραδοτέα Φάσης 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα παραδοτέα της πρώτης φάσης του Έργου είναι τα 

ακόλουθα: 

• Π1.1 - Επικαιροποίηση Απαιτήσεων 

• Π1.2 - Σχεδιασµός Συστήµατος 

• Π1.3 - Μελέτη για τον απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό 
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5.2 ΦΑΣΗ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

5.2.1 Στόχος της Φάσης 

Στο πλαίσιο της Φάσης 2 του έργου θα λάβει χώρα το σύνολο των εργασιών για την 

ανάπτυξη / παραµετροποίηση του προσφερόµενου συστήµατος. Τονίζεται πως είναι 

επιθυµητή η ταχύτερη δυνατή υλοποίηση της ώστε να επιταχυνθεί η ένταξη του 

συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία.  

 

Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην υλοποίηση των υποσυστηµάτων της 

προσφερόµενης λύσης, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην §Φυσικό Αντικείµενο 

του έργου. Με τον όρο υλοποίηση, νοείται η τροποποίηση / παραµετροποίηση 

έτοιµου λογισµικού που θα διατεθεί από τον Ανάδοχο ή/και η εξαρχής ανάπτυξη 

λογισµικού. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην εκπόνηση µελέτης 

ασφάλειας του συστήµατος, η οποία περιλαµβάνει δύο παραδοτέα, το πρώτο σχετικά 

µε την αποτίµηση επικινδυνότητας του συστήµατος (risk assessment) και το δεύτερο 

σχετικά µε την ανάκαµψη του συστήµατος από καταστροφή (disaster recovery plan). 

Ακόµη, ο Ανάδοχος θα προετοιµάσει τις αναγκαίες υποδοµές για την παροχή των 

υπηρεσιών που προβλέπονται στις επόµενες φάσεις του έργου και ειδικά κατά την 

παραγωγική του λειτουργία (π.χ. στελέχωση helpdesk, µέθοδος αποστολής καρτών 

προς το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., προετοιµασία εκπαιδευτών, κτλ). Τέλος, θα 

ενσωµατωθούν στο σύστηµα οι προσφερόµενες από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

διασυνδέσεις µε άλλα µηχανογραφικά αρχεία. 

 

5.2.2   Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων Φάσης 

5.2.2.1 ∆2.1 – Παραµετροποίηση / Υλοποίηση Υποσυστηµάτων 

Η παραµετροποίηση / υλοποίηση του κάθε υποσυστήµατος περιλαµβάνει όλα τα 

απαραίτητα βήµατα µε στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων και προδιαγραφών που 

έχουν τεθεί, ενδεικτικά των οποίων είναι τα ακόλουθα βήµατα: 

• Υλοποίηση των υποκείµενων Βάσεων ∆εδοµένων 

• Παραµετροποίηση των επιχειρησιακών κανόνων κάθε υποσυστήµατος 

• Παραµετροποίηση των διεπαφών των χρηστών 

• Παραµετροποίηση / ανάπτυξη των διεπαφών µε τρίτα συστήµατα 
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5.2.2.2 ∆2.2 – Μετάπτωση ∆εδοµένων και Ολοκλήρωση Συστήµατος 

Στον ανάδοχο θα παραδοθεί από τα στελέχη της Αρχής Έκδοσης Καρτών ΨΤ αρχείο 

στο οποίο έχουν καταγραφεί τα στοιχεία των µέχρι εκείνη τη στιγµή εκδοθέντων 

καρτών. Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου η µελέτη για τη µετάπτωση και τελικά η 

µετάπτωση των δεδοµένων αυτών στο σύστηµά του ώστε να µη διακοπεί η 

ιστορικότητα των στοιχείων αλλά και να είναι δυνατοί όλοι οι έλεγχοι τόσο της νέας 

εφαρµογής για τις ήδη εκδοθείσες κάρτες όσο και οι έλεγχοι µέσω Tachonet. 

Η δράση ολοκλήρωσης στοχεύει στη δηµιουργία διεπαφών µεταξύ των 

υποσυστηµάτων, ώστε όλα µαζί να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο σε επίπεδο 

λειτουργιών και σε επίπεδο δεδοµένων. Με τη λήξη της συγκεκριµένης δράσης θα 

είναι διαθέσιµο προς εγκατάσταση το σύστηµα για την έκδοση και διαχείριση καρτών 

ψηφιακού ταχογράφου, καθώς και η τεκµηρίωση του συστήµατος. 

 

Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δράση ∆.2.2 είναι τα Π2.1 - Επικαιροποίηση 

Απαιτήσεων Π2.2 – Μελέτη µετάπτωσης  και Π2.3 – Τεκµηρίωση Συστήµατος. 

 

5.2.2.3    ∆2.3 - Μελέτη Ασφάλειας 

Ενδεικτικά θέµατα που θα πρέπει να µελετήσει ο Ανάδοχος του έργου, είναι το 

σύστηµα διαχείρισης κινδύνων, η ασφάλεια της διασύνδεσης µε την Αναθέτουσα 

Αρχή, η ασφάλεια αποθήκευσης και διακίνησης δεδοµένων, η επαναφορά του 

συστήµατος σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας έπειτα από ενδεχόµενο καταστροφής, 

κτλ. Για το σύνολο των παραπάνω, ο Ανάδοχος θα προτείνει κατάλληλα µέτρα 

αντιµετώπισης κινδύνων, προχωρώντας στην υλοποίησή τους στο σύστηµα και 

έπειτα από την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Για όσα 

από τα παραπάνω µέτρα δεν εµπίπτουν στο αντικείµενο των εργασιών του 

Αναδόχου, θα πρέπει να δοθεί αναλυτική περιγραφή για τους τρόπους 

αντιµετώπισης και την υλοποίηση των σχετικών µέτρων ασφαλείας και διαδικασιών 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές προδιαγραφών του συστήµατος για λόγους 

ασφαλείας (π.χ. στον προσφερόµενο εξοπλισµό), αυτές θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

του έργου και θα υλοποιηθούν από αυτόν, εφόσον φυσικά υπάρχει και η σύµφωνη 

γνώµη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δράση ∆.2.3 είναι τα Π2.4 – Μελέτη 

αποτίµησης επικινδυνότητας και Π2.5 – Σχέδιο Ανάκαµψης από καταστροφή. 
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5.2.2.4 ∆2.4 – Παραγωγή αιτήσεων 

 

Το παραδοτέο που αντιστοιχεί στη δράση ∆.2.4 είναι το Π2.6 –Ηλεκτρονικές 

Αιτήσεις. 

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος: 

1. Θα ολοκληρώσει τη µετάπτωση των δεδοµένων των εκδοθέντων καρτών 

στο σύστηµά του. 

2. Θα δοκιµάσει την καταχώρηση αιτήσεων για έκδοση καρτών από τους 

χρήστες των Περιφερειακών Ενοτήτων και θα προβεί σε έλεγχο των 

επιχειρησιακών κανόνων της εφαρµογής του σε πραγµατικές συνθήκες 

και χρησιµοποιώντας πιλοτικά δεδοµένα. 

3. Θα δοκιµάσει την προώθηση των αιτήσεων στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι. καθώς 

και τις δοκιµές µε το Tachonet. 

4. Θα δηµιουργήσει έναν αριθµό καρτών ΨΤ από κάθε είδος (οδηγού, 

επιχείρησης, συνεργείου και ελέγχου) τις οποίες θα στείλει για εκτύπωση. 

5. Τα παραπάνω θα ολοκληρωθούν µε την εκτύπωση και την αποστολή στο 

Υπουργείο των καρτών που δηµιουργούνται µε το σηµείο 3. 

 

5.2.3   Παραδοτέα Φάσης 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα παραδοτέα της δεύτερης φάσης του Έργου είναι τα 

ακόλουθα: 

• Π2.1 - Επικαιροποίηση Απαιτήσεων 

• Π2.2 - Μελέτη Μετάπτωσης 

• Π2.3 – Τεκµηρίωση Συστήµατος 

• Π2.4 – Μελέτη αποτίµησης επικινδυνότητας 

• Π2.5 – Σχέδιο Ανάκαµψης από καταστροφή 

• Π2.6 – Ηλεκτρονικές Αιτήσεις 

• Π2.7 –Εκτυπωµένες κάρτες µε χρήση πιλοτικών δεδοµένων 

 

 

5.3 ΦΑΣΗ 3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.3.1 Στόχος της Φάσης 

Στο πλαίσιο της Φάσης 3 του έργου θα λάβει χώρα το σύνολο των εργασιών για την 

εγκατάσταση, αρχικοποίηση και θέση σε λειτουργία του προµηθευόµενου υλικού, 

λογισµικού και υπηρεσιών διασύνδεσης. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το σύστηµα, 

ενώ θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση των σχετικών παραδοτέων σύµφωνα µε 

τροποποιήσεις λόγω προβληµάτων ή δυσχερειών που ενδεχοµένως ανακύψουν 
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κατά την εγκατάσταση ή τις δοκιµές αποδοχής του συστήµατος και πάντα έπειτα από 

την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Με τη λήξη της 

Φάσης 3, το σύνολο του προµηθευόµενου υλικού, λογισµικού και υπηρεσιών 

διασύνδεσης, θα πρέπει να είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Οι εργασίες 

του Αναδόχου θα επιβλέπονται από στελέχη της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής του 

Υπουργείου. 

 

5.3.2 Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων Φάσης 

5.3.2.1 ∆3.1 - Εγκατάσταση Συστήµατος 

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες: 

• ∆ηµιουργία των χρηστών του Συστήµατος Ψηφιακού Ταχογράφου όλων των 

επιπέδων και αντιστοίχιση τους στα αντίστοιχα δικαιώµατα (πχ χρήστης 

επιπέδου 1: καταχώρηση αιτήσεων/ τοπική επίλυση προβληµάτων, χρήστης 

επιπέδου 2: επιπλέον έλεγχοι του Tachonet και αποστολή καρτών στους 

δικαούχους και χρήστης επιπέδου 3: ∆ιαχειριστής συστήµατος) 

• Εγκατάσταση του συστήµατος και διαµόρφωση των θέσεων εργασίας. Οι 

εργασίες του Αναδόχου θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα σχετικά παραδοτέα 

της προηγούµενης φάσης και περιλαµβάνουν τη µεταφορά, εγκατάσταση και 

αρχικοποίηση του εξοπλισµού, την εγκατάσταση και αρχικοποίηση του 

λογισµικού συστηµάτων, καθώς και τη σύνδεσή του στο δίκτυο της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

• Αρχικοποίηση και έναρξη λειτουργίας των προµηθευόµενων υπηρεσιών 

διασύνδεσης, υλοποίηση VPN, κτλ. Οι εργασίες του Αναδόχου θα 

πραγµατοποιηθούν υπό την επίβλεψη των αρµόδιων στελεχών του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆., τα οποία θα προσφέρουν τις αναγκαίες ρυθµίσεις για τη 

διασύνδεση του εξοπλισµού µε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

• ∆ιασύνδεση του µηχανογραφικού αρχείου αδειών οδήγησης του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. µε το σύστηµα του Αναδόχου. 

• ∆ιασύνδεση του αρχείου ΑΦΜ µε το σύστηµα του αναδόχου 

• ∆ιασύνδεση του συστήµατος του Αναδόχου µε το δίκτυο TACHONET. 

• Επικαιροποίηση του σχεδιασµού του συστήµατος και των σχετικών 

παραδοτέων της Φάσης 1. 

 

5.3.2.2 ∆3.2 - Έλεγχος και ∆οκιµές Συστήµατος 

Οι δοκιµές αποδοχής του συστήµατος αποτελούν ένα κρίσιµο ορόσηµο του έργου, 

καθώς από τα αποτελέσµατά τους θα προκύψουν πολύτιµα συµπεράσµατα για την 
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καλή λειτουργία του συστήµατος, την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

Αναθέτουσας Αρχής, την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της σύµβασης 

του έργου, ενώ τέλος θα εντοπιστούν προβλήµατα στον αρχικό του σχεδιασµό ή τη 

σύνθεση του εξοπλισµού του.  

 

Η εκτέλεση των δοκιµών αποδοχής του συστήµατος (acceptance tests / stress tests), 

θα γίνει σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο παραδοτέο Π1.2 – Σχεδιασµός 

Συστήµατος από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ θα περιλαµβάνονται κατ΄ 

ελάχιστο δοκιµές για την απόδοση του συστήµατος, την ανάκαµψή του σε περίπτωση 

µερικής ή ολικής καταστροφής, καθώς και την ασφάλειά του. 

 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την κατάρτιση των οµάδων ελέγχου (test groups) και την 

εκπαίδευσή τους, καθώς και το συντονισµό των δραστηριοτήτων ελέγχου και την 

καταγραφή των συµπερασµάτων που προκύπτουν.  

 

Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών, κριθούν αναγκαίες οι 

αλλαγές των προδιαγραφών του συστήµατος, αυτές θα γίνουν χωρίς επιπλέον 

κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν, σύµφωνα µε την κρίση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, οι τροποποιήσεις στο σχεδιασµό του συστήµατος 

είναι µεγάλης έκτασης, τότε η διαδικασία των δοκιµών αποδοχής πραγµατοποιείται 

στο σύνολό της από την αρχή. 

 

Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δράση ∆3.2 είναι τα Π3.1 – Επικαιροποιηµένη 

τεκµηρίωση συστήµατος και Π3.2 – Αποτελέσµατα δοκιµών αποδοχής 

συστήµατος. 

5.3.2.3 ∆3.3 - Πρόγραµµα και Υλικό Εκπαίδευσης 

Με την ολοκλήρωση των προηγούµενων δράσεων και αφού έχει οριστικοποιηθεί ο 

σχεδιασµός, η υλοποίηση και οι δοκιµές αποδοχής του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα 

υποβάλει το πρόγραµµα της εκπαίδευσης των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής και 

το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην §4.4 Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης  

Το παραδοτέο που αντιστοιχεί στη δράση ∆3.3 είναι το Π3.3 – Πρόγραµµα και 

υλικό εκπαίδευσης. 

 

5.3.3   Παραδοτέα Φάσης 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα παραδοτέα της τρίτης φάσης του Έργου είναι τα 

ακόλουθα: 

• Π3.1 – Επικαιροποιηµένη τεκµηρίωση συστήµατος  
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• Π3.2 – Αποτελέσµατα δοκιµών αποδοχής συστήµατος  

• Π3.3 – Πρόγραµµα και υλικό εκπαίδευσης  

 

5.4 ΦΑΣΗ 4: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

5.4.1 Στόχος της Φάσης 

Στο πλαίσιο της Φάσης 4 του έργου θα πραγµατοποιηθεί η εκπαίδευση των 

στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση και διαχείριση του προσφερόµενου 

συστήµατος. Επίσης, θα πραγµατοποιηθεί και η µεταφορά τεχνογνωσίας. Με την 

ολοκλήρωση της φάσης, θα ξεκινήσει η παραγωγική χρήση του συστήµατος, οπότε 

είναι εξαιρετικά κρίσιµη η υψηλή κατάρτιση και εξοικείωση των στελεχών της 

Αναθέτουσας Αρχής µε το προσφερόµενο υλικό και λογισµικό. Επίσης, στο πλαίσιο 

της εν λόγω φάσης θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο οι προδιαγραφές και ο οδηγός 

χρήσης των υπηρεσιών υποστήριξης που πρόκειται να προσφερθούν στη Φάση 5 

του έργου. 

 

5.4.2 Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων Φάσης 

5.4.2.1 ∆4.1 - Εκπαίδευση 

Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η εκπαίδευση των στελεχών της Αναθέτουσας 

Αρχής σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης και το υλικό κατάρτισης που έχει 

εγκριθεί από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. κατά την προηγούµενη φάση του έργου. Η 

εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην §4.4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης. Η παρούσα 

δράση θα ολοκληρωθεί µε την αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων, µε σκοπό την 

ανάδειξη ελλείψεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και της ετοιµότητας των 

στελεχών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του 

συστήµατος. 

 

Το παραδοτέο που αντιστοιχεί στη δράση ∆4.1 είναι το Π4.1 – Αξιολόγηση 

εκπαιδευόµενων. 

5.4.2.2 ∆4.2 - Οργάνωση Υποδοµών Παροχής Υπηρεσιών Παραγωγικής 

Λειτουργίας 

Με την έναρξη της Φάσης 5 του έργου, θα ξεκινήσει και η παροχή των υπηρεσιών 

υποστήριξης και παραγωγής καρτών ΨΤ από τον Ανάδοχο. Συνεπώς, κατά τη 

διάρκεια της παρούσας φάσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η στελέχωση και 

οργάνωση του Helpdesk, της ΤΟΥ, ο καθορισµός των τρόπων επικοινωνίας µε τα 
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στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η οριστικοποίηση των θεµάτων 

υποστήριξης και της σοβαρότητας τους. 

 

Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δράση ∆4.2 είναι το Π4.2 – Προδιαγραφές και 

οδηγός χρήσης υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας. 

 

5.4.2.3 ∆4.3 – Μεθοδολογία Ελέγχου και Επίβλεψης του Συστήµατος και των 

Εγκαταστάσεων του Αναδόχου  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

µέσω στελεχών ή/και συνεργατών της, θα διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις στο 

σύστηµα και στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ώστε να διαπιστώνει ότι η διαδικασία 

παραγωγής καρτών είναι σύµφωνη µε τους όρους της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει, λαµβάνοντας υπόψη τον τελικό σχεδιασµό του συστήµατος, να προτείνει 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής µεθοδολογία ελέγχου και 

επίβλεψής του (auditing). 

 

Το παραδοτέο που αντιστοιχεί στη δράση ∆4.3 είναι το Π4.3 – Μεθοδολογία 

Ελέγχου και Επίβλεψης Συστήµατος και Εγκαταστάσεων. 

 

5.4.3   Παραδοτέα Φάσης 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα παραδοτέα της τέταρτης φάσης του Έργου είναι τα 

ακόλουθα: 

• Π4.1 – Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων  

• Π4.2 – Προδιαγραφές και οδηγός χρήσης υπηρεσιών παραγωγικής 

λειτουργίας 

• Π4.3 – Μεθοδολογία Ελέγχου και Επίβλεψης Συστήµατος και Εγκαταστάσεων 

 

 

5.5 ΦΑΣΗ 5: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.5.1   Στόχος της Φάσης 

Με την ολοκλήρωση της προηγούµενης φάσης θα έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία η 

εγκατάσταση του συστήµατος, η εκπαίδευση των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής 

και η οργάνωση της παροχής των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Το σύνολο του 

προµηθευόµενου υλικού, λογισµικού και υπηρεσιών διασύνδεσης θα έχουν τεθεί σε 

λειτουργία, οπότε και θα ξεκινήσει η παραγωγική εκµετάλλευση του συστήµατος από 

την Αναθέτουσα Αρχή µε σκοπό την έκδοση και διαχείριση καρτών ψηφιακού 

ταχογράφου. 
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5.5.2   Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων Φάσης 

5.5.2.1 ∆5.1 - Παροχή Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας 

Με την έναρξη της Φάσης 5 και µέχρι την ολοκλήρωση του έργου, θα ξεκινήσει η 

έναρξη της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης και παραγωγής καρτών ΨΤ από 

τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην §Υπηρεσίες Παραγωγικής 

Λειτουργίας Συστήµατος. Τονίζεται πως µε τη λήξη της Φάσης 5 του έργου, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των αρχείων του συστήµατος σε 

σχεσιακή µορφή. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

ένα σύνολο κειµένων σχεδιασµού και αναφοράς τα οποία είναι αναγκαία για την 

τεκµηρίωση και δηµοσίευση προς τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε., της ακολουθούµενης 

πρακτικής για την έκδοση καρτών ΨΤ από το Ελληνικό κράτος. Τα κείµενα αυτά 

αναφέρονται στους «Πίνακες Συµµόρφωσης» της παρούσης, και συνοψίζονται 

στο παραδοτέο Π5.4 – Κείµενα σχεδιασµού και αναφοράς, το οποίο θα 

παραδοθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή ένα (1) µήνα µετά την έναρξη της 

Φάσης 5 του έργου. 

Τα παραδοτέα της δράσης ∆5.1 είναι τα: Π5.1 – Έκθεση επιπέδου λειτουργίας και 

υποστήριξης συστήµατος το οποίο παραδίδεται ανά µήνα, Π5.2 – 

Επικαιροποιηµένος σχεδιασµός συστήµατος που υποβάλλεται ανά τρίµηνο, 

Π5.3 – Αρχεία συστήµατος και Π5.4 – Κείµενα σχεδιασµού και αναφοράς. 

 

 

 

5.5.3   Παραδοτέα Φάσης 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα παραδοτέα της πέµπτης φάσης του Έργου είναι τα 

ακόλουθα: 

• Π5.1 – Έκθεση επιπέδου λειτουργίας και υποστήριξης συστήµατος  

• Π5.2 – Επικαιροποιηµένος σχεδιασµός συστήµατος  

• Π5.3 – Αρχεία συστήµατος 

• Π5.4 – Κείµενα σχεδιασµού και αναφοράς 
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6. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρκεια των φάσεων του έργου, που 

αναλύθηκαν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στο Κεφάλαιο 0 της παρούσης. Σηµειώνεται 

πως οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι στην προσφορά τους, είναι υποχρεωµένοι επί ποινή 

αποκλεισµού, να ακολουθήσουν το παρακάτω χρονοδιάγραµµα σε ότι αφορά: 

• Τη συνολική διάρκεια του έργου. 

• Το διαµερισµό του σε φάσεις. 

• Την αλληλουχία των διαφορετικών φάσεων του έργου. 

• Τη µέγιστη διάρκεια κάθε φάσης (µε την εξαίρεση αυτή της Φάσης 5). 

• Τις δράσεις που περιλαµβάνονται σε κάθε φάση (οι οποίες είναι 

υποχρεωτικές για τον Υποψήφιο Ανάδοχο). 

 

Ωστόσο, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν στην προσφορά 

τους σε σχέση µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα, σε ότι αφορά: 

• Την αλληλουχία των δράσεων µιας φάσης του έργου. 

• Την προσθήκη επιπλέον δράσεων. 

• Το χρονοπρογραµµατισµό κάθε δράσης. 

 

Τονίζεται πως είναι σηµαντικό για την Αναθέτουσα Αρχή η συντοµότερη δυνατή 

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος (Φάση 5). Οι ενδεικτικοί χρόνοι 

για την ολοκλήρωση κάθε φάσης που µπορούν να προσφέρουν οι Υποψήφιοι 

Ανάδοχοι, είναι οι ακόλουθοι: 

• Φάση 1: Ένας (1) µήνας 

• Φάση 2: ∆ύο (2) µήνες 

• Φάση 3: Μία (1) εβδοµάδα 

• Φάση 4: Πέντε (5) εβδοµάδες 

• Φάση 5: Μέχρι λήξεως της Σύµβασης 

 

Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισµού, ο προβλεπόµενος χρόνος 

ολοκλήρωσης των τεσσάρων (4) πρώτων φάσεων του έργου δεν θα υπερβαίνει τους 

έξι (6) µήνες. 
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NEW 

Χρονοδιάγραµµα 

Υλοποίησης του έργου 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 

Φάσεις και ∆ράσεις του 

έργου 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

Φάση 1-Ανάλυση και 

Σχεδιασµός Συστήµατος 

 

               

Φάση 2- Ανάπτυξη και 

Παραµετροποίηση 

Συστήµατος 

               

Φάση 3- Εγκατάσταση 

Συστήµατος 

                

Φάση 4 – Εκπαίδευση 

Χρηστών, Μεταφορά 

Τεχνογνωσίας και Πιλοτική 

Λειτουργία 

                   

Φάση 5 – Παραγωγική 

Λειτουργία 
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7. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα ενότητα καθορίζει την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών του 

Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη Φάση 5 του έργου, βάσει άµεσα 

µετρήσιµων και από κοινού προσυµφωνηµένων κριτηρίων και δεικτών. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠ), κατά τις τακτικές 

συνεδριάσεις της, πρόκειται να ελέγχει και να πιστοποιεί το επίπεδο απόκρισης του 

Αναδόχου στην παροχή των προσφερόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 του παρόντος Κεφαλαίου («Χρόνοι απόκρισης και 

υπολογισµοί ρητρών καθυστέρησης») και τα σχετικά παραδοτέα του Αναδόχου. Βάσει 

των παραπάνω η ΕΠΠ πρόκειται να συντάσσει πρακτικό και να γνωµοδοτεί σχετικά µε 

το επίπεδο των παρεχόµενων Υπηρεσιών και σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, να 

προτείνει την επιβολή ρητρών. 

 

7.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να περιγράψουν στην προσφορά τους τις 

µεθόδους µε τις οποίες θα εξασφαλίσουν: 

α)Τον εντοπισµό και παρακολούθηση των διακοπών των παρεχοµένων υπηρεσιών 

(χρόνοι διακοπής), µέσα από την περιγραφή σχετικών διαδικασιών. Παρεχόµενες 

υπηρεσίες θεωρούνται ενδεικτικά η λειτουργία του συστήµατος καταχώρησης των 

αιτήσεων, η λειτουργία της διασύνδεσης µε το tachonet, η εκτύπωση αριθµού καρτών 

κλπ. Οι χρόνοι διακοπής µπορούν είτε να δηλώνονται στην πλατφόρµα 

παρακολούθησης είτε να προέρχονται από τη λειτουργία του ίδιου του συστήµατος. 

β)Τη δυνατότητα ελέγχου των µηχανισµών παρακολούθησης και αναφορών του 

Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή (δηλαδή, κατά πόσο είναι αληθή και ακριβή τα 

στοιχεία που καταγράφονται σχετικά µε τη διακοπή υπηρεσιών). 

 

Κατά τη διάρκεια των εργασίµων ωρών, τα αρµόδια στελέχη του Αναδόχου, θα πρέπει 

να ελέγχουν την κατάσταση της λειτουργίας του συστήµατος και να ειδοποιούν την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής σε περίπτωση διακοπής ή/και βλάβης. 

Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής σε περίπτωση προγραµµατισµένης διακοπής λειτουργίας κάποιας από τις 

προσφερόµενες υπηρεσίες (π.χ. λόγω συντήρησης, αναβάθµισης υλικού ή λογισµικού 
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κτλ), σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην § 4.5.5.5 «Μεθοδολογία 

εγκατάστασης/αναβάθµισης/συντήρησης/εξοπλισµού ΤΠΕ». 

  

7.3 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία, µπορεί να προκληθεί στον εξοπλισµό 

από αµέλεια του προσωπικού και των υπεργολάβων του και είναι υπεύθυνος για την 

αποκατάστασή της.  

 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για ενέργειες αµέλειας από τρίτους (άτοµα που δεν ανήκουν 

στο προσωπικό και τους υπεργολάβους του). Συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται 

για φθορές ή βλάβες οφειλόµενες σε ενέργειες επισκευών ή συντηρήσεως µε 

πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του Αναδόχου. 

Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις κακής χρήσεως των ειδών από στελέχη της Αναθέτουσας 

Αρχής ή βλαβών που προκαλούνται από αιτίες µη σχετιζόµενες µε τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις 

παραπάνω βλάβες. Το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιµοποιηθούν θα 

βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή µε υποχρέωση του Αναδόχου για έκδοση ιδιαιτέρου 

τιµολογίου (βάσει των τιµών των επισήµων τιµοκαταλόγων του που θα ισχύουν κατά τον 

χρόνο παροχής των υπηρεσιών αποκατάστασης). 

 

Ο Ανάδοχος παρέχει απαραιτήτως την τεχνική του άποψη και έχει ενεργό συµβουλευτικό 

ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την αναβάθµιση ή τροποποίηση του 

προσφερόµενου συστήµατος. 

 

Τέλος, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, στο µέτρο που η αδυναµία 

εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο ΑΡΘΡΟ 

34. 

 

7.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να φυλάσσει τα εγχειρίδια του εξοπλισµού (π.χ. επίσηµα 

εγχειρίδια του κατασκευαστή) που έχει παραδώσει ο Ανάδοχος του έργου και να τα 

διαθέτει στα αρµόδια στελέχη του Αναδόχου όποτε και όσο συχνά κρίνεται αναγκαίο. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να παρέχει κατάλληλο περιβάλλον για τον εξοπλισµό, 

όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές του εξοπλισµού και να διασφαλίζει ότι ο 

Ανάδοχος θα έχει ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισµό. 

 

 

7.5 ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΡΗΤΡΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

 

7.5.1 Ορισµοί 

7.5.1.1 Θέµα Υποστήριξης (Support Issue) 

Ως «Θέµα Υποστήριξης» ορίζεται οποιαδήποτε αίτηση παροχής υπηρεσιών από την 

Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο του έργου, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών κατά τη Φάση 5 του έργου. Θέµατα Υποστήριξης που αφορούν ή 

επηρεάζουν πολλούς χρήστες και αναφέρονται σχεδόν ταυτόχρονα, διαχειρίζονται ως 

ένα Θέµα Υποστήριξης, µε την υποχρέωση του Αναδόχου να ενηµερώσει όλους τους 

χρήστες που αντιµετώπισαν το Θέµα Υποστήριξης όταν αυτό κλείσει. 

 

Τέλος, στην περίπτωση που σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών παρουσιαστούν δέκα 

(10) διαφορετικά Θέµατα Υποστήριξης τα οποία αποδεδειγµένα σχετίζονται µε το ίδιο 

πρόβληµα (πρόκειται δηλαδή για επαναλαµβανόµενο πρόβληµα), η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να προβεί σε ενέργειες για την έκπτωση του Αναδόχου. 

7.5.1.2 Αναφορά του Θέµατος Υποστήριξης 

Η χρονική στιγµή Τ1 που ο χρήστης επιπέδου 3 ή και στέλεχος του αναδόχου 

καταγράφει στην πλατφόρµα παρακολούθησης όπως αυτή περιγράφεται στην 

παράγραφο 7.5.5 ένα Θέµα Υποστήριξης ανοίγοντας κατάλληλο ticket για την 

παρακολούθηση των ενεργειών αποκατάστασης. Σε συνεννόηση µε τον Ανάδοχο είναι 

δυνατό να καταγράφονται θέµατα υποστήριξης που προκύπτουν αυτόµατα από 

ελέγχους στις διαδικασίες και προκύπτουν από κατάλληλη παραγωγή αναφορών από το 

σύστηµα.   

7.5.1.3 Κλείσιµο του Θέµατος Υποστήριξης 

Η χρονική στιγµή Τ2 που  χρήστης επιπέδου 3 καταγράφει στην πλατφόρµα 

παρακολούθησης το κλείσιµο του αντίστοιχου Ticket. Η διαφορά σε ηµερολογιακές 

ηµέρες µεταξύ του χρόνου Τ2 και του χρόνου Τ1 αποτελεί και το χρόνο αποκατάστασης 

του προβλήµατος και είναι αυτός ο χρόνος που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό 

ρητρών.  Κάλυψη Θέµατος Υποστήριξης 

Για τη µέτρηση του χρόνου που απαιτείται ανάµεσα στην στιγµή Τ1 και στην στιγµή Τ2 

χρησιµοποιείται η έννοια της εργάσιµης ηµερολογιακής ηµέρας  ή υποδιαιρέσεων αυτής 
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σε ¼, 1/3, ½ και ¾. Η Κάλυψη ενός Θέµατος Υποστήριξης για την Αναθέτουσα Αρχή 

ξεκινάει τη στιγµή Τ1 και ολοκληρώνεται τη στιγµή Τ2. Εποµένως δεν τίθεται θέµα 

διαχωρισµού µεταξύ εργάσιµων ή µη ωρών και ο Ανάδοχος οφείλει να είναι σε θέση να 

παράσχει εργασίας αποκατάστασης Θέµατος Υποστήριξης καθόλη τη διάρκεια µιας 

ηµέρας χωρίς να αιτείται άλλη µεταχείριση. Έννοια ανωτέρας βίας λαµβάνεται υπόψη 

αλλά οφείλει να είναι καλά αποδεδειγµένη. 

 

7.5.2   Επίπεδα Σοβαρότητας Θέµατος Υποστήριξης (ΕΣΘΥ) 

Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε την ΕΠΠ και έπειτα από την έγκριση της, ορίζει 

τουλάχιστον τέσσερα (4) Επίπεδα Σοβαρότητας Θεµάτων Υποστήριξης: 

• Κρίσιµο: αναφέρεται σε προβλήµατα που δηµιουργούν πλήρη απώλεια της 

παρεχοµένης από το σύστηµα υπηρεσίας. Η εργασία, πρακτικά, δεν είναι δυνατό 

να συνεχιστεί. Η συγκεκριµένη λειτουργία είναι ύψιστης σηµασίας για την 

εκτέλεση εργασιών και η κατάσταση που δηµιουργείται απαιτεί επείγουσα 

αντιµετώπιση. 

• Υψηλό: αναφέρεται σε προβλήµατα που δηµιουργούν σοβαρή απώλεια της 

παρεχοµένης από το σύστηµα υπηρεσίας ή µείωση της απόδοσης και της 

αξιοπιστίας του συστήµατος. ∆εν υπάρχει καµία αποδεκτή παράκαµψη του 

προβλήµατος, ωστόσο η συνέχιση της λειτουργίας είναι δυνατή. 

• Μεσαίο: αναφέρεται σε προβλήµατα που δηµιουργούν µικρή απώλεια της 

παρεχοµένης από το σύστηµα υπηρεσίας. Το αποτέλεσµα είναι η δυσχερής 

λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία πιθανόν να απαιτεί αντιµετώπιση ώστε να 

αποκατασταθεί η λειτουργικότητα. Επιπλέον, πρόκειται για αιτήσεις παροχής 

υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, µε µεγάλη σηµασία για την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Χαµηλό: αναφέρεται σε προβλήµατα που δε δηµιουργούν απώλεια της 

παρεχοµένης από το σύστηµα υπηρεσίας. Το αποτέλεσµα είναι µικρής έκτασης 

σφάλµα, εσφαλµένη συµπεριφορά ή σφάλµα τεκµηρίωσης το οποίο δεν 

εµποδίζει τη λειτουργία του συστήµατος. Επιπλέον, πρόκειται για αιτήσεις 

παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, µε µικρή σηµασία για την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται µια ενδεικτική αντιστοίχηση των πλέον συνηθισµένων 

Θεµάτων Υποστήριξης που προβλέπεται να προκύψουν κατά την παραγωγική 

λειτουργία του συστήµατος, στα παραπάνω επίπεδα σοβαρότητας. Ο πίνακας αυτός θα 

αποτελέσει τη βάση για τον καθορισµό του οριστικού Πίνακα «Κατηγοριοποίηση 

Επιπέδων Σοβαρότητας Θεµάτων Υποστήριξης» ο οποίος θα ενταχθεί στο Παραδοτέο 
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Π4.2 – Προδιαγραφές και οδηγός χρήσης υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής 

λειτουργίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Α/Α Οµάδες Λειτουργιών 

Επίπεδο 

Σοβαρότητας 

Θέµατος 

Υποστήριξης 

1 

Μη διαθεσιµότητα του υποσυστήµατος ηλεκτρονικής 

καταχώρησης αιτήσεων σε όλες τις εντεταλµένες προς 

τούτο υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας  

Κρίσιµο 

2 

Μη διαθεσιµότητα του υποσυστήµατος για την αυτόµατη 

διενέργεια ελέγχων και άντληση δεδοµένων µε το 

µηχανογραφικό αρχείο αδειών οδήγησης  

Κρίσιµο 

3 
Μη διαθεσιµότητα του υποσυστήµατος για την αυτόµατη 

διενέργεια ελέγχων µε το αρχείο ΑΦΜ  
Κρίσιµο 

4 
Μη διαθεσιµότητα του υποσυστήµατος για την αυτόµατη 

διενέργεια ελέγχων µέσω του δικτύου TACHONET 
Κρίσιµο 

5 
Μη διαθεσιµότητα του υποσυστήµατος για την αποστολή 

αιτήµατος έκδοσης κάρτας ΨΤ 
Κρίσιµο 

6 
Μη διαθεσιµότητα του υποσυστήµατος εκτύπωσης των 

καρτών 
Κρίσιµο 

7 
Μη διαθεσιµότητα του υποσυστήµατος για τον έλεγχο των 

παραχθέντων καρτών ΨΤ 
Κρίσιµο 

8 Μη διαθεσιµότητα των εξυπηρετητών του Αναδόχου Κρίσιµο 

9 
Μη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού (υλικό και λογισµικό)  

για την τοπική τήρηση των log του συστήµατος. 
Κρίσιµο 

10 
Απόδοση εκτός προδιαγραφών του προσφερόµενου από 

τον Ανάδοχο VPN 
Υψηλό 

11 
Λειτουργία εκτός προδιαγραφών του υποσυστήµατος 

ηλεκτρονικής καταχώρησης αιτήσεων 
Υψηλό 

12 

Λειτουργία εκτός προδιαγραφών του υποσυστήµατος για 

την αυτόµατη διενέργεια ελέγχων και άντλησης δεδοµένων 

µε το µηχανογραφικό αρχείο αδειών οδήγησης 

Υψηλό 
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Α/Α Οµάδες Λειτουργιών 

Επίπεδο 

Σοβαρότητας 

Θέµατος 

Υποστήριξης 

13 

Λειτουργία εκτός προδιαγραφών του υποσυστήµατος για 

την αυτόµατη διενέργεια ελέγχων µε το µηχανογραφικό 

αρχείο ΑΦΜ 

Υψηλό 

14 

Λειτουργία εκτός προδιαγραφών του υποσυστήµατος για 

την αυτόµατη διενέργεια ελέγχων µέσω του δικτύου 

TACHONET 

Υψηλό 

15 
Λειτουργία εκτός προδιαγραφών του υποσυστήµατος για 

την αποστολή αιτήµατος έκδοσης κάρτας ΨΤ 
Υψηλό 

16 
Λειτουργία εκτός προδιαγραφών του υποσυστήµατος 

εκτύπωσης των καρτών 
Υψηλό 

17 
Λειτουργία εκτός προδιαγραφών του υποσυστήµατος για 

τον έλεγχο των παραχθέντων καρτών ΨΤ 
Υψηλό 

18 
Λειτουργία εκτός προδιαγραφών των εξυπηρετητών του 

Αναδόχου 
Υψηλό 

19 

Μη διαθεσιµότητα του υποσυστήµατος παρακολούθησης 

διασφάλισης Επιπέδου ποιότητας παρεχόµενων 

υπηρεσιών 

Μεσαίο 

20 

Λειτουργία εκτός προδιαγραφών του εξοπλισµού (υλικό 

και λογισµικό)  για την τοπική τήρηση των log του 

συστήµατος. 

Μεσαίο 

21 Αίτηση για αναβάθµιση υλικού & λογισµικού συστήµατος Χαµηλό 

22 Ελαττωµατική λειτουργία λοιπού εξοπλισµού Χαµηλό 

23 Αίτηση παροχής εκπαίδευσης Χαµηλό 

24 Αίτηση παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών Χαµηλό 

 

 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι στον υποφάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, θα περιλάβουν 

σχέδιο «Πίνακα Κατηγοριοποίησης Επιπέδων Σοβαρότητας Θεµάτων Υποστήριξης» ο 

οποίος θα πρέπει: 

• Να µη διαφοροποιείται ως προς την κατηγοριοποίηση των βασικών οµάδων 

λειτουργιών που, σε σχέση µε τον ανωτέρω πίνακα. ∆εδοµένου ότι η ενδεικτική 
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κατηγοριοποίηση του πίνακα βασίζεται στα προτεινόµενα υποσυστήµατα της 

§3.4 «Ενδεικτική Αρχιτεκτονική Συστήµατος» θα πρέπει τα προσφερόµενα 

συστήµατα και οι λειτουργίες τους να αντιστοιχιστούν στα υποσυστήµατα αυτά. 

• Να περιλαµβάνει βασικές οµάδες λειτουργιών που δεν έχουν προβλεφθεί στην 

παρούσα. 

• Να αναλύει τις οµάδες λειτουργιών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα κατά 

ένα τουλάχιστον επίπεδο / βαθµό λεπτοµέρειας, προκειµένου να καταστεί σαφές 

για κάθε βασική οµάδα λειτουργιών, ποιες ακριβώς επιµέρους λειτουργίες 

περιλαµβάνει. Για παράδειγµα, η οµάδα λειτουργιών «Λειτουργία εκτός 

προδιαγραφών του υποσυστήµατος παρακολούθησης» θα µπορούσε να 

αναλυθεί σε «Αδυναµία εκτύπωσης αναφοράς», «Λανθασµένος υπολογισµός 

στατιστικών», «Πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες», κτλ. 

 

Ο τελικός πίνακας που θα ενταχθεί στο προαναφερόµενο παραδοτέο θα βασισθεί σε 

αυτόν που θα έχει δώσει ο Ανάδοχος στην προσφορά του, ενώ θα οριστικοποιηθεί από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και τον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) 

µήνα πριν την έναρξη της Φάσης 5 του έργου. 

 

 

7.5.3   Χρόνοι Απόκρισης - Υπολογισµός Ρητρών 

Η αµοιβή του Ανάδοχου για κάθε εξάµηνο µειώνεται κατά ποσοστό «Π» επί της 

Συνολικής Εξαµηνιαίας Αξίας της Παροχής Υπηρεσιών (ΣΕΑΠΥ), η οποία ορίζεται 

στη Σύµβαση του Έργου. Οι έννοιες των µεγεθών που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό του ποσοστού Π, ορίζονται στη συνέχεια. 

 

7.5.3.1 ΣΕΑΠΥ 

Η Συνολική Εξαµηνιαία Αξία της Παροχής Υπηρεσιών (ΣΕΑΠΥ), υπολογίζεται από τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

ΣΕΑΠΥ = min(125.000 €, A) 

 

 

Στον παραπάνω τύπο, το Α είναι το κόστος των καρτών που έχουν παραχθεί στο 

εξάµηνο αναφοράς και προκύπτει από τον τύπο: 

 

Α = Ν * Κ 
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όπου: 

• Ν, το πλήθος των καρτών ΨΤ που έχουν παραχθεί στο εξάµηνο αναφοράς. 

• Κ, το κόστος για την έκδοση µιας κάρτας ΨΤ, όπως προκύπτει από τη 

Σύµβαση που έχει υπογραφεί µε τον Ανάδοχο. 

 

7.5.3.2   Χρόνος Επίλυσης Θέµατος Υποστήριξης (ΧΕΘΥ) 

Οι χρόνοι επίλυσης µετρώνται σε εργάσιµες ηµερολογιακές ηµέρες ή υποδιαιρέσεις 

ηµέρας σε ¼, 1/3, ½ και ¾.Ο Χρόνος Επίλυσης (ΧΕΘΥ) ενός Θέµατος Υποστήριξης 

ισούται µε τη διαφορά του Χρόνου Κλεισίµατος (Τ2) από το Χρόνο Αναφοράς (Τ1) 

Θέµατος Υποστήριξης,  

 

7.5.3.3   Ποσοστό Π 

Το ποσοστό Π κατά το οποίο µειώνεται λόγω επιβολής ρήτρας η εξαµηνιαία αξία που 

καταβάλλεται στον ανάδοχο ισούται µε το άθροισµα των ποσοστών Π1, Π2, και Π3 τα 

οποία ορίζονται στη συνέχεια. Το ποσοστό Π που εφαρµόζεται ανά εξάµηνο δεν 

ξεπερνά το 20% της εξαµηνιαίας αξίας ακόµα κι αν αυτό το ποσοστό τελικά έχει υπερβεί 

το 20%. Εφόσον το ποσοστό Π ισούται ή ξεπερνά το 20% για δύο διαδοχικά εξάµηνα, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε ενέργειες για την έκπτωση του 

Αναδόχου. 

 

7.5.3.4   Ποσοστό Π1 

Ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που οφείλεται στη µειωµένη διαθεσιµότητα του 

συστήµατος και των παρεχόµενων υπηρεσιών του Αναδόχου για τις οµάδες λειτουργιών 

που αναφέρονται στον πίνακα 1. 

 

Για τα επίπεδα σοβαρότητας «κρίσιµο», «υψηλό», «µεσαίο» και «χαµηλό», υπολογίζεται 

ο συνολικός χρόνος επίλυσης θέµατος υποστήριξης, για όλα τα θέµατα που έχουν 

εµφανιστεί κατά τη διάρκεια του εξαµήνου αναφοράς.  

Το ποσοστό Π1 για θέµα υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω πίνακα ο οποίος αφορά 

ένα θέµα υποστήριξης. Το τελικό ποσοστό Π1 προκύπτει από το άθροισµα των 

ποσοστών για κάθε θέµα υποστήριξης: 
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 Αριθµός ή ποσοστό εργάσιµης ηµερολογιακής ηµέρας 

Επίπεδο 

Σοβαρότητας 

Μέχρι 

1/4 

Μέχρι 

1/3 

Μέχρι 

1/2 

Μέχρι 

3/4 

Μέχρι 1 Μέχρι 2 Πάνω 

από 2 

Κρίσιµο 10% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 

Υψηλό 0 10% 15% 20% 20% 20% 20% 

Μεσαίο 0 0 10% 12% 14% 17% 20% 

Χαµηλό 0 0 0 10% 12% 14% 16% 

 

 

7.5.3.5   Ποσοστό Π2 

Είναι το ποσοστό έκπτωσης που οφείλεται στο γεγονός της παραγωγής ελαττωµατικών 

καρτών ΨΤ από τον Ανάδοχο του έργου. Μέτρο της ανεπάρκειας αυτής είναι το πλήθος 

των ελαττωµατικών καρτών ΨΤ για ένα εξάµηνο, προς το σύνολο των καρτών ΨΤ που 

παραδόθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Ως ελαττωµατικές, 

θεωρούνται οι κάρτες που εµφανίζουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα προβλήµατα 

και σε περίπτωση που αυτά διαπιστωθούν το πολύ δύο (2) µήνες µετά την παραλαβή 

τους από την Αναθέτουσα Αρχή: 

• Λάθη στα εκτυπωµένα στοιχεία του φακέλου που περιλαµβάνει την κάρτα ΨΤ ή 

τον φάκελο που περιλαµβάνει το PIN µιας κάρτας ΨΤ. 

• Λάθη στα εκτυπωµένα πεδία στην εξωτερική όψη της κάρτας ΨΤ. 

• Μη συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές για  το σχεδιασµό της κάρτας ΨΤ 

(π.χ. χρώµα, θέση πεδίων, µέγεθος χαρακτήρων, κτλ)  

• Λάθη στο περιεχόµενο της κάρτας ΨΤ. 

 

Επίσης, ως ελαττωµατικές θεωρούνται οι κάρτες που κατά την παραλαβή τους από την 

Αναθέτουσα Αρχή και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή τους στους δικαιούχους, 

εµφανίζουν: 

• Ξέσµατα, αµυχές και γενικότερα φθορά.  

• Αδυναµία εγγραφής της κάρτας ΨΤ. 

• Αδυναµία ανάγνωσης της κάρτας ΨΤ. 

• Αδυναµία συνεργασίας της κάρτας ΨΤ µε συσκευές ψηφιακού ταχογράφου. 

Επίσης όλες οι κάρτες ΨΤ για τις οποίες ο δικαιούχος έχει αιτηθεί αντικατάσταση 

εντός εξαµήνου  από την παραλαβή της κάρτας θεωρούνται ελαττωµατικές µε 

ευθύνη του αναδόχου και ο αριθµός τους προστίθεται στο συνολικό αριθµό των 
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ελαττωµατικών καρτών. Για τον υπολογισµό του ποσοστού Π2 χρησιµοποιείται ο 

παρακάτω πίνακας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ Π2 

 

 
Πλήθος Ελαττωµατικών Καρτών ΨΤ προς Συνολικό Πλήθος 

Καρτών ΨΤ που παραδόθηκαν 

 < 1% ≥1% & <2% ≥2% & <5% ≥5% 

Ποσοστό (Π2) 0% 5% 15% 20% 

 

 

7.5.3.6   Ποσοστό Π3 

Είναι το ποσοστό έκπτωσης που οφείλεται στο γεγονός της καθυστέρησης παραγωγής 

καρτών ΨΤ και κωδικών PIN από τον Ανάδοχο του έργου. Προκειµένου να οριστεί το 

ποσοστό Π3 η πλατφόρµα παρακολούθησης καταγράφει αυτόµατα τη στιγµή κατά την 

οποία η κάρτα έχει αποσταλεί για εκτύπωση (Τ1). Για κάθε τέτοιο κάρτα η πλατφόρµα 

ανοίγει αυτόµατα ticket παρακολούθησης µε αρχική χρονική στιγµή τη χρονική στιγµή 

της αποστολής. Ο Ανάδοχος καταγράφει επίσης στο ticket τη χρονική στιγµή της 

ολοκλήρωσης της παραγωγής (Τ2)  ενώ όταν οι κάρτες αυτές φτάσουν στο Υπουργείο 

το ticket κλείνει µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής (Τ3). 

Η διαφορά σε ηµερολογιακές ηµέρες ανάµεσα στο Τ2 και στο Τ1 δε µπορεί να 

υπερβαίνει τις 2 εργάσιµες (ολογράφως δύο εργάσιµες) και η διαφορά ανάµεσα στο Τ3 

και στο Τ2 δε µπορεί να ξεπερνάει τις 5 εργάσιµες. Αυτό σηµαίνει ότι από την αποστολή 

προς εκτύπωση µέχρι την παραλαβή ο χρόνος που θα διέλθει δε µπορεί να υπερβαίνει 

τις 7 (επτά) εργάσιµες ηµέρες. Μέσα σε αυτό το χρόνο οφείλει ο Ανάδοχος να 

ειδοποιήσει για πιθανή καθυστέρηση στην παραγωγή καρτών , να εξηγήσει τους λόγους 

και να προχωρήσει στην αποκατάστασή τους. Ρήτρα επιβάλλεται σε περίπτωση που: 

1. Ο Ανάδοχος αποτύχει να παραδώσει τις κάρτες στο χρονικό διάστηµα των 7 

εργάσιµων ηµερών όπως αυτό καταγράφεται στην πλατφόρµα 

παρακολούθησης χωρίς να έχει εξηγήσει τους λόγους της αδυναµίας του 

2. Ο Ανάδοχος αποτύχει να παραδώσει τις κάρτες στο χρονικό διάστηµα των 7 

εργάσιµων ηµερών όπως αυτό καταγράφεται στην πλατφόρµα 

παρακολούθησης έχοντας εξηγήσει τους λόγους της καθυστέρησης, αλλά η 

ΕΠΠ εκτιµήσει , µετά και από εισήγηση του αρµόδιου χρήστη επιπέδου 3, ότι 

οι λόγοι της καθυστέρησης είναι υπαιτιότητα του αναδόχου. 
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Στο τέλος του εξαµήνου εξετάζονται όλες οι αποστολές καρτών και παράγεται η 

χρονοσειρά του χρόνου καθυστέρησης πάνω από τις επτά εργάσιµες ηµέρες για κάθε 

κάρτα που έχει παραχθεί στο εξάµηνο. Το ποσοστό Π3 υπολογίζεται τότε ως εξής: 

Για κάθε κάρτα στο εξάµηνο υπολογίζεται η διαφορά Τ3-Τ1 από τις 7 εργάσιµες και όλες 

οι τιµές των διαφορών διατάσσονται από τη µικρότερη (από το 0) ως τη µεγαλύτερη. 

Τότε αν το 99.5% των τιµών είναι µικρότερο ή ίσο του 1 το Π3 ισούται µε 0%. Αν το 

99.5%  είναι µεγαλύτερο του 1 και µικρότερο του 3 ορίζεται το Π3 να είναι 10% ενώ αν το 

99.5% είναι πάνω από 3 τότε το Π3 ορίζεται να είναι 20%. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι 

το Ποσοστό Π3 υπολογίζεται ως εξής: 

 

 

Καθυστέρηση Σε Εργάσιµες Ηµέρες για το 

99.5% των καρτών 

 

 <1 ≥1 & <3 ≥3  

Π3 0% 10% 20% 

 

 

7.5.4   ∆ιευκρινίσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, πλέον των προβλεπόµενων στην παρούσα 

ρητρών, για κάθε άλλο νόµιµο δικαίωµα αποζηµιώσεώς της για ζηµίες που 

προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από άρνηση ή αδυναµία του Αναδόχου να παρέχει 

πλήρως τις συµφωνηθείσες Υπηρεσίες, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

Επίσης, στο χρόνο µη λειτουργίας του συστήµατος (downtime) δε λαµβάνονται υπόψη οι 

προβλεπόµενες διακοπές λειτουργίας, µε ενδεικτικές: 

• Την ενδεχόµενη θέση εκτός λειτουργίας του εξοπλισµού µετά τη λήξη του 

ωραρίου λειτουργίας. 

• Τις διακοπές λόγω προληπτικής συντήρησης. 

• Τις διακοπές ή βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν από ενέργειες του προσωπικού 

της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων κατασκευαστών / προµηθευτών. 

• Τις απαιτούµενες διακοπές για αναβάθµιση του εξοπλισµού, η οποία όµως δεν 

είναι αναγκαία για την επίλυση λειτουργικού προβλήµατος. Οι διακοπές 

λειτουργίας λόγω επισκευαστικής συντήρησης λαµβάνονται υπόψη. 

• Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας καθώς και άλλων γεγονότων υπεράνω του ορίου 

των δυνατοτήτων και ικανοτήτων ελέγχου του Αναδόχου. 
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Σηµειώνεται πως οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να προτείνουν στον υποφάκελο 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» άλλες ενδεχοµένως εξαιρέσεις για την προσυµφωνηµένη 

διαθεσιµότητα των παρεχόµενων Υπηρεσιών. 

 

7.5.5   Σύστηµα παρακολούθησης της ∆ιασφάλισης Ποιότητας Επιπέδου Παρεχοµένων 

Υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει στο Υπουργείο, πλατφόρµα παρακολούθησης της 

∆ιασφάλισης Ποιότητας Επιπέδου Παρεχοµένων Υπηρεσιών στο οποίο θα 

καταγράφεται η εξέλιξη των διαδικασιών του πίνακα 1 καθώς και συµβάντα που 

αφορούν σε αυτές τις διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα θα υπολογίζει το ποσοστό Π 

για κάθε εξάµηνο του έργου. Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει ad hoc εφαρµογή 

που θα αναπτύξει ο ίδιος ή έτοιµο πακέτο λογισµικού που θα παραµετροποιήσει. 

Θα εκπαιδεύσει του ∆ιαχειριστές του Συστήµατος στην πλατφόρµα αυτή την 

οποία θα έχει διαθέσιµη στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου ενώ το σύστηµα 

µετά το πέρας της σύµβασης παραµένει στην Κυριότητα του Υπουργείου. 
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Πίνακες Συµµόρφωσης 

 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει τους παρακάτω πίνακες 

συµµόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. 

Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των πινάκων συµµόρφωσης. 

 

α)  Στήλη Α/Α: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθµός της συγκεκριµένης προδιαγραφής. 

 

β)  Στήλη ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ: 

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

 

γ)  Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ: 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθµός που 

σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής (µέγιστο ή 

ελάχιστο). Οι συγκεκριµένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι 

σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, µε τους οποίους ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να συµµορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.  

 

δ)  Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη 

µορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή 

υπερκαλύπτεται από την προσφορά, ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Η συµπλήρωση της 

στήλης χωρίς σχετική παραποµπή στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί 

απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής, ενώ σε αυτή την περίπτωση η 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου 

και επιβεβαίωσης των ισχυρισµών του Υποψήφιου Αναδόχου. 

 

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: 

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο σηµείο της 

τεχνικής προσφοράς (µέσω αύξοντα αριθµού, σελίδας και στίχου τεχνικού 
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εγχειριδίου, εγγράφου ή δηµοσιεύµατος) µε το οποίο υποστηρίζονται οι 

σηµειωθείσες πληροφορίες στις προηγούµενες στήλες. 

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Παράγραφος 4, κτλ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, επιθυµητό 

είναι, να υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα 

σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 4.6). 

 

Στο παράρτηµα που περιλαµβάνει τα Τεχνικά φυλλάδια και τις Αναφορές, θα 

πρέπει να περιέχονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην 

υλοποίηση του Έργου σε µορφή αυτόνοµων τευχών για κάθε επιµέρους 

αντικείµενο (ή και παρεχόµενη υπηρεσία) του διαγωνισµού. Το παράρτηµα αυτό 

αποτελείται από 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 Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 

Συµµόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας 

των περιεχόµενων φυλλαδίων ή/και τευχών που περιλαµβάνονται καθώς και η 

αρίθµηση τους. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης θα 

βασίσει την απόφασή της κυρίως µε βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στα τεχνικά φυλλάδια / αναφορές. 

 

Όλο το παραπάνω τεκµηριωτικό υλικό θα αποτελέσει ξεχωριστό τόµο της 

προσφοράς, ο οποίος και θα είναι αριθµηµένος ανά σελίδα. Οι παραποµπές θα 

γίνονται σε συγκεκριµένη σελίδα ή σελίδες του τόµου αυτού. Γενικές αναφορές 

ή ασαφείς παραποµπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΠΟ 

ΜΠΗ 

Γενικά 

1.1  

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υλικό, λογισµικό, δικτυακή υποδοµή και εν γένει 

κάθε εξοπλισµό και όλες τις υπηρεσίες για την κατά παραγγελία έκδοση 

ηλεκτρονικών καρτών ψηφιακού ταχογράφου µε µνήµη, έτοιµων για χρήση από 

οδηγούς, επιχειρήσεις, συνεργεία και λειτουργούς ελέγχου, κατασκευασµένων και 

εγκεκριµένων βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1360/2002/ΕΚ (Τεχνικό 

Παράρτηµα 1Β), όπως ισχύει, καθώς και σύµφωνα µε τις καθορισµένες µε βάση 

το παρόν έγγραφο προδιαγραφές για τις ανάγκες της Ελλάδας. 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Το σύνολο του υλικού που απαιτείται κατά την ανάπτυξη και παραγωγική 

λειτουργία αλλά και  µετά τη λήξη του έργου παραµένουν στην κυριότητα του 

Υπουργείου. 

Το λογισµικό που αναπτύσσει ο Ανάδοχος ανήκει στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. τόσο κατά 

την παραγωγική λειτουργία όσο και µετά τη λήξη του έργου.  

Οι κάρτες ψηφιακού ταχογράφου που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου, 

ανήκουν στην κυριότητα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. από τη στιγµή της 

προσωποποίησής τους. 

Τα δεδοµένα του συστήµατος, ανήκουν στην κυριότητα του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. από 

την έναρξη του έργου και θα παραδοθούν στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  µε τη λήξη του. 

ΝΑΙ 

  

1.3 

Στο πλαίσιο του έργου και σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα της Ε.Ε., στη 

διαδικασία έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου, ορίζονται οι ακόλουθοι ρόλοι 

(βλ. §3.2.1): 

• MSA (Member State Authority): Το ρόλο θα αναλάβει η Γενική ∆ιεύθυνση 

Μεταφορών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.  

• CIA (Card Issuing Authority): Το ρόλο θα αναλάβει η ∆ιεύθυνση 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

• MSCA (Member State Certification Authority): Το ρόλο θα αναλάβει ο 

Ανάδοχος του έργου. Να αναφερθεί, σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας 

το µέλος της που θα δηλωθεί επισήµως στην Ε.Ε. ως MSCA. 

• CP (Card Personalization Organization: Το ρόλο θα αναλάβει ο Ανάδοχος 

του έργου. Να αναφερθεί, σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας το µέλος 

της που θα δηλωθεί επισήµως στην Ε.Ε. ως CP. 

• ERCA (European Root Certification Authority): Ο ρόλος της αρχής είναι η 

πιστοποίηση των κλειδιών των κρατών-µελών ώστε να σχηµατιστεί µια 

ασφαλής αλυσίδα ψηφιακών πιστοποιητικών. 

ΝΑΙ 
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1.4 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τις κατάλληλες διαδικασίες και εξοπλισµό (υλικό / 

λογισµικό) ώστε να λειτουργεί ως MSCA (Member State Certification Authority) 

και ως CP (Card Personalization organization), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Ευρ. Κανονισµού 1360/2002/ΕΚ, όπως ισχύει, καθώς και τις απαιτήσεις της 

παρούσης.  

ΝΑΙ 

  

1.5 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 

τους παραπάνω ρόλους, όπως αυτοί καταγράφονται στα ακόλουθα κείµενα: 

• «Hellenic CA Policy for the Digital Tachograph Syste m», όπως ισχύει, 

διαθέσιµο από το website του Υπουργείου στη διεύθυνση: 

http://www.yme.gov.gr/getfile.php?id=1770  

• «European Digital Tachograph Common Security Guidel ine, v1.0» 

όπως ισχύει, διαθέσιµο από το website 

www.urba2000.com/chrono/public/ 

/CommonSecurityGuideline10.pdf και 

• Commission Recommendation of 13 January 2010 on the  secure 

exchange of electronic data between Member States t o check the 

uniqueness of driver cards that they issue ( http:/ /eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:009:0010:0013:EN:PDF) 

•  Digital Tachograph System European Root Policy Ver sion 2.1 

διαθέσιµο στο 

http://dtc.jrc.it/erca_of_doc/JRC53429_ERCA_CP_v2_1 .pdf  

ΝΑΙ 

  

∆ιαδικασία Έκδοσης Καρτών    

1.6 

Το προσφερόµενο σύστηµα θα υποστηρίζει πλήρως την περιγραφόµενη στην 

§3.2.2 διαδικασία έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου. Να καταδειχτούν τυχόν 

αδυναµίες ή/και παραλήψεις της περιγραφόµενης διαδικασίας, αναλύοντας τον 

τρόπο µε τον οποίο η προσφερόµενη λύση αίρει τις όποιες αδυναµίες της 

παρούσης. 

ΝΑΙ 

  

1.7 

Το προσφερόµενο σύστηµα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες περιπτώσεις για την 

έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου: 

• Πρώτη έκδοση (first issue) 

• Ανταλλαγή (exchange)  

• Αντικατάσταση (replacement)  

• Ανανέωση (renewal)  

ΝΑΙ 

  

1.8 Να αναλυθεί το σύνολο των περιπτώσεων έκδοσης, ανταλλαγής, αντικατάστασης ΝΑΙ   
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& ανανέωσης κάρτας και να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο υποστηρίζονται 

από το προσφερόµενο σύστηµα, για κάθε τύπο κάρτας. 

Προδιαγραφές Συστήµατος – Γενικά Χαρακτηριστικά    

1.9 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. σύστηµα που θα ικανοποιεί 

πλήρως τις  λειτουργικές προδιαγραφές της §3. Να περιγραφεί η λογική και 

φυσική αρχιτεκτονική του συστήµατος. 

ΝΑΙ 

  

1.10 
Η γλώσσα των διεπαφών των υποσυστηµάτων που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος και 

που θα χειρίζονται τα στελέχη του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα είναι η Ελληνική. 

ΝΑΙ 
  

1.11 

Το σύστηµα θα υποστηρίζει πλήρως την αποθήκευση, διαχείριση και εξαγωγή 

(export) δεδοµένων στην Ελληνική γλώσσα και σε κωδικοποίηση χαρακτήρων 

UTF-8. 

ΝΑΙ 

  

1.12 

Οι διαφορετικές οµάδες χρηστών του συστήµατος προκύπτουν από τη φυσική και 

λογική αρχιτεκτονική του συστήµατος. Για την εισαγωγή στο σύστηµα η 

αυθεντικοποίηση του χρήστη µπορεί να γίνει µε όνοµα χρήστη και κωδικό εισόδου 

(user name και password). Το password θα πρέπει να είναι συνδυασµός 

γραµµάτων, αριθµών και ειδικών χαρακτήρων. Λειτουργία Single Sign On είναι 

απαραίτητη για την πρόσβαση στα διαφορετικά υποσυστήµατα του συστήµατος. 

Εναλλακτικά ο Ανάδοχος µπορεί να προσφέρει διατάξεις αυθεντικοποίησης 

χρηστών που προσφέρουν µεγαλύτερη ασφάλεια. Και σε αυτή την περίπτωση το 

λογισµικό ανήκει στο Υπουργείο κατά την παραγωγική λειτουργία και µετά τη λήξη 

του έργου. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση αν απαιτηθεί υλικό για τη λειτουργία 

τότε και αυτό περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου. 

ΝΑΙ 

  

1.13 

Το σύστηµα θα καταγράφει το σύνολο των ενεργειών των χρηστών του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.και του Αναδόχου σε ηλεκτρονικό αρχείο (log). Ενδεικτικά, το log 

για κάθε ενέργεια ενός χρήστη, θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Όνοµα χρήστη 

• Ρόλος χρήστη 

• Είδος ενέργειας 

• Ηµέρα και ώρα 

• ∆εδοµένα που καταχωρήθηκαν/τροποποιήθηκαν στο σύστηµα 

Να αναφερθεί τυχόν επιπλέον πληροφορία που θα τηρείται στο log.  

ΝΑΙ 

  

1.14 

Στο log θα αποτυπώνεται το σύνολο των εγκριτικών σταδίων κατά την έκδοση / 

ανταλλαγή / αντικατάσταση / ανανέωση / κατάργηση καρτών ΨΤ, καθώς και η 

αντίστοιχη πληροφορία των µηχανογραφικών αρχείων βάσει των οποίων 

λαµβάνεται η απόφαση. 

ΝΑΙ 
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1.15 

Πρόσβαση στο log θα έχουν µόνο επιλεγµένοι χρήστες του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. και 

του Αναδόχου οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και εκτύπωσης βάσει 

των ακόλουθων κριτηρίων: 

• Είδους κίνησης 

• Ονόµατος χρήστη 

• Χρονικής διάρκειας 

• Αριθµού Κάρτας ΨΤ 

Να αναφερθούν τυχόν επιπλέον κριτήρια  

ΝΑΙ 

  

1.16 
Η τροποποίηση ή/και διαγραφή µέρους ή του συνόλου του log, δε θα είναι δυνατή 

για κανένα χρήστη, τόσο του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆, όσο και του Αναδόχου. 

ΝΑΙ 
  

1.17 

Το σύστηµα του Αναδόχου θα τηρεί αντίγραφα του log καθώς και όλων των 

αρχείων συστήµατος που αφορούν σε δεδοµένα που ανήκουν στο 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. στο φυσικό χώρο του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Στα αρχεία αυτά 

περιλαµβάνονται το log της Βάσης ∆εδοµένων, τα records των προσβάσεων στο 

Tachonet, καθώς και τα στοιχεία των εκδοθέντων καρτών µε τα αντίστοιχα 

ψηφιακά πιστοποιητικά. Τα αντίγραφα αυτά θα συγχρονίζονται µε τα πρωτότυπα 

αρχεία του συστήµατος ως εξής: 

• Αυτόµατα, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, το αργότερο κάθε 24 ώρες. 

• Άµεση εκκίνηση της διαδικασίας συγχρονισµού, µετά από εντολή στο 

σχετικό λογισµικό του Αναδόχου από στέλεχος του  Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ 

ΝΑΙ 

  

Προδιαγραφές Συστήµατος – Καταχώρηση και Έλεγχος Αιτήσεων    

1.18 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει υποσύστηµα εφαρµογής διαχείρισης αιτήσεων για 

κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου, το οποίο: 

1. ∆έχεται τον αριθµό της άδειας οδήγησης και την κατηγορία της 

2. Ελέγχει αυτόµατα την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων µε το Αρχείο 

Αδειών Οδήγησης που διαθέτει σε σχεσιακή βάση δεδοµένων το Υπουργείο 

3. Αντλεί δεδοµένα της άδειας οδήγησης από τη βάση δεδοµένων του 

Υπουργείου 

4. ∆έχεται το ΑΦΜ  

5. Ελέγχει την ύπαρξη του ΑΦΜ 

6. ∆έχεται την καταχώρηση όλων των στοιχείων όπως περιγράφονται στην 

παράγραφο «Στοιχεία της αίτησης Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου 

7. Ολοκληρώνει τη διαδικασία αφενός τυπώνοντας την αίτηση για τον 

ενδιαφερόµενο  και αφετέρου αποστέλλοντας τα στοιχεία για έλεγχο tachonet 

στο Υπουργείο 

ΝΑΙ 
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1.19 
∆ε θα επιτρέπεται η διαγραφή παλαιότερης καταχώρησης, παρά µόνο η εισαγωγή 

νέας και η τροποποίηση υφιστάµενης. 

NAI 
  

1.20 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασυνδέσει το σύστηµά του µε το αρχείο αδειών 

οδήγησης του Υπ. Αν.Αν.Υ.Με.∆., ώστε κατά την εισαγωγή µιας αίτησης για κάρτα 

οδηγού να αντλούνται αυτόµατα τα απαραίτητα στοιχεία από την καταχωρηµένη 

άδεια οδήγησης. Για το σκοπό αυτό, το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. πρόκειται να προσφέρει 

πρόσβαση στο αρχείο αδειών οδήγησης σε σχεσιακή µορφή, καθώς και την 

πλήρη τεκµηρίωση της γραµµογράφησής του αρχείου. Να αναφερθεί η τεχνολογία 

µε την οποία θα πραγµατοποιηθεί η διασύνδεση. 

ΝΑΙ 

  

1.21 
Ο έλεγχος καταλληλότητας κατηγορίας της άδειας οδήγησης  και του ΑΦΜ θα 

διενεργείται αυτόµατα από το σύστηµα. 

ΝΑΙ 
  

1.22 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει στο Υπουργείο τη δυνατότητα διαδικασίας 

παράκαµψης των επιχειρησιακών ελέγχων της εφαρµογής στο επίπεδο του 

χρήστη επιπέδου 3 (∆ιαχειριστής). Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα θα 

επιβάλλει τη συµπλήρωση ειδικού πεδίου στο οποίο καταχωρείται ο λόγος 

παράκαµψης και το οποίο θα αποθηκεύεται µόνιµα στο σύστηµα.  

ΝΑΙ 

  

1.23 

Για κάθε κάρτα οδηγού που εκδίδεται από τον Ανάδοχο, το σύστηµα θα πρέπει να 

ενηµερώνει το αρχείο αδειών οδήγησης του Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆., προσθέτοντας στη 

σχετική εγγραφή της άδειας οδήγησης, τον αριθµό της κάρτας ΨΤ που 

παράχθηκε. 

ΝΑΙ 

  

1.24 

Ο έλεγχος της ύπαρξης έγκυρης πιστοποίησης (π.χ. τεχνικού συνεργείου), θα 

πραγµατοποιείται από τα στελέχη των υπηρεσιών, Μεταφορών των 

Περιφερειακών Ενοτήτων και το αποτέλεσµα του ελέγχου θα καταχωρείται στο 

σύστηµα του Αναδόχου. 

ΝΑΙ 

  

Προδιαγραφές Συστήµατος - TACHONET    

1.25 

Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να είναι διασυνδεδεµένο µε το Tachonet. Ο 

εξοπλισµός και το λογισµικό, µαζί µε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα τα 

συνοδεύει θα πρέπει να συνάδουν µε τις προδιαγραφές και να παρέχουν τις 

υπηρεσίες και δραστηριότητες που καθορίζονται στα κείµενα µε τίτλο:  

XML messaging reference guide, v.1.5 διαθέσιµο στο 

http://ec.europa.eu/transport/ road/social_provisions/doc/tcn_xmlmessagi

ngrefguide_v1.5.pdf 

Commission Recommendation of 13 January 2010 on the  secure 

exchange of electronic data between Member States t o check the 

uniqueness of driver cards that they issue διαθέσιµο στο http://eur-

ΝΑΙ 
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201 0:009:0010:0013:EN

:PDF 

Tachonet Global Business Analysis διαθέσιµο στο 

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provision s/doc/tcn_global_busin

ess_01-30.pdf  

1.26 

Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει το λογισµικό και θα εγκαταστήσει τον απαιτούµενο 

εξοπλισµό στο Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆., ώστε µε βάση τις απαιτήσεις της παρούσης, να 

γίνεται επικοινωνία µε το Tachonet. Η δυνατότητα πρόσβασης στο Tachonet θα 

παραχωρηθεί από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.(µέσω του δικτύου STESTA). 

ΝΑΙ 

  

1.27 

Ο Ανάδοχος θα διεξάγει τις δοκιµές και τους ελέγχους που απαιτούνται πριν την 

τελική σύνδεση µε το Tachonet. Για το σκοπό αυτό θα εφαρµόσει τις διαδικασίες 

που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ελέγχων, όπως καθορίζονται στο κείµενο:  

TACHOnet Test Plan Version 01_40 διαθέσιµο στο 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2007/s c1aetr/Test_Plan.pdf  

NAI 

  

1.28 

Στην περίπτωση πρώτης έκδοσης, ανανέωσης ή ανταλλαγής κάρτας οδηγού , το 

σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν έχει εκδοθεί άλλη κάρτα 

οδηγού στο ίδιο άτοµο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να 

ελέγχει το αρχείο των εκδοθέντων καρτών και στη συνέχεια τα αρχεία των άλλων 

χωρών µέσω του Tachonet. Στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί ή που 

πρόκειται να χορηγηθεί στον αιτούντα κάρτα οδηγού από άλλο κράτος-µέλος, η 

κάρτα δε θα εκδίδεται από το σύστηµα του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλιστεί η 

µοναδικότητα της κάρτας οδηγού. 

ΝΑΙ 

  

1.29 

Σε περίπτωση που οδηγός έχει άδεια οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο 

κράτος-µέλος, µε την έκδοση της κάρτας το σύστηµα πρέπει να ειδοποιήσει µέσω 

Tachonet το κράτος-µέλος αυτό για το γεγονός της έκδοσης της κάρτας. 

Αντίστοιχα, αν άλλο κράτος-µέλος εκδώσει κάρτα για οδηγό µε Ελληνική άδεια 

οδήγησης και αποστείλει ειδοποίηση µέσω του Tachonet, το σύστηµα του 

Αναδόχου πρέπει να καταχωρήσει την πληροφορία αυτή για την κάρτα οδηγού 

που έχει εκδοθεί από την ξένη Αρχή για τον οδηγό µε την Ελληνική άδεια 

οδήγησης. 

ΝΑΙ 

  

1.30 

Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να χρησιµοποιεί τις διαθέσιµες από το 

Tachonet υπηρεσίες για τη µετατροπή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς 

(transliteration) και τη δηµιουργία των phonex search keys. 

ΝΑΙ 

  

1.31 
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει υποσύστηµα που θα απαντά σε εισερχόµενα µηνύµατα 

του Tachonet, που εστάλησαν από άλλα κράτη-µέλη και σύµφωνα µε τους όρους 

ΝΑΙ 
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απόκρισης και διαθεσιµότητας που αναφέρονται στο κείµενο: XML messaging 

reference guide, v.1.5 διαθέσιµο στο 

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provision s/doc/tcn_xmlmessaging

refguide_v1.5.pdf  

Προδιαγραφές Συστήµατος – Ψηφιοποίηση    

1.32 

Η εφαρµογή διαχείρισης αιτήσεων καρτών ψηφιακού ταχογράφου που θα 

προσφέρει ο Ανάδοχος εισάγει στη βάση δεδοµένων όλες τις πληροφορίες της 

αίτησης, αφού προηγουµένως έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι που απαιτούνται. Η 

εφαρµογή περιέχει και µια σειρά από επιχειρησιακούς ή λογικούς ελέγχους ώστε 

να µην είναι δυνατή η πληµµελής ή µερική συµπλήρωση των στοιχείων της 

αίτησης πριν την αποδοχή της από το σύστηµα. 

ΝΑΙ 

  

1.33 

Σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του συστήµατος η οποία περιγράφεται στην 

παράγραφο 3.4.1 ο Ανάδοχος προσφέρει υποσύστηµα διαχείρισης αιτήσεων 

µέσω web  ώστε οι ψηφιοποιηµένες εικόνες (φωτογραφία και υπογραφή) να 

φορτώνονται µέσω της εφαρµογής διαχείρισης αιτήσεων στο σύστηµα και να µην 

είναι δυνατή η διαγραφή τους. 

ΝΑΙ 

  

1.34 

Η εφαρµογή διαχείρισης αιτήσεων θα αποθηκεύει στη βάση δεδοµένων της ως 

µέρος της αίτησης για έκδοση κάρτας την ήδη ψηφιοποιηµένη φωτογραφία και 

υπογραφή διαβάζοντας από αρχείο σε αποθηκευτικό µέσο, µε διαστάσεις που θα 

καθοριστούν κατά την πρώτη φάση του έργου. 

ΝΑΙ 

  

1.35 
Μετά την καταχώρηση της αίτησης, το σύστηµα εκτυπώνει αντίγραφο της αίτησης 

προς επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων από τον ενδιαφερόµενο 

ΝΑΙ 
  

1.36 

Εφόσον ο ενδιαφερόµενος επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης,  

το σύστηµα αποστέλλει την αίτηση στο server του Υπουργείου, δηµιουργώντας 

έτσι µια στοίβα από αιτήσεις,  ώστε να αρχίσει ο έλεγχος tachonet. 

ΝΑΙ 

  

1.37 

Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να καταγράφει την ακριβή χρονική στιγµή 

αποστολής του αιτήµατος για έκδοση κάρτα. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο 

προκύψει αδυναµία έκδοσης κάρτας, η εφαρµογή αποστέλλει µήνυµα στην 

Υπηρεσία Μεταφορών η οποία έχει καταχωρήσει την κάρτα ώστε να ειδοποιηθεί 

σχετικά ο ενδιαφερόµενος ή να ξεκινήσουν οι προβλεπόµενες διαδικασίες. 

ΝΑΙ 

  

Προδιαγραφές Συστήµατος – Προσωποποίηση Καρτών ΨΤ    

1.38 

Με βάση τη στοίβα των εγκεκριµένων προς έκδοση καρτών ο Ανάδοχος θα 

προχωρεί στην παραγωγή των καρτών. Τα στοιχεία των καρτών που παράγονται 

θα αποθηκεύονται µόνιµα στο σύστηµα. 

ΝΑΙ 

  

1.39 Το σύστηµα του αναδόχου παρακολουθεί τα διακριτά στάδια στην πορεία ΝΑΙ   
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έκδοσης και προσφέρει την πληροφορία αυτή µε τρόπο ώστε να είναι 

αναζητήσιµη από την ιστοσελίδα του Υπουργείου. 

1.40 

Τα απαραίτητα κλειδιά και πιστοποιητικά θα γίνονται αυτόµατα διαθέσιµα στο 

υποσύστηµα προσωποποίησης και παραγωγής καρτών, µε πρωτόκολλο 

ασφαλούς επικοινωνίας. 

ΝΑΙ 

  

1.41 

Το σύστηµα θα καταχωρεί αυτόµατα τα κλειδιά που δηµιουργούνται και 

χρησιµοποιούνται καθώς και τα πιστοποιητικά που δηµιουργούνται και 

χρησιµοποιούνται, µαζί µε τα στοιχεία του εξοπλισµού για τον οποίο 

προορίζονται. 

Τα στοιχεία αυτά (µε την εξαίρεση του ιδιωτικού κλειδιού της κάρτας), θα 

φυλάγονται σε αρχείο του συστήµατος, µε τρόπο ώστε εύκολα να µπορούν να 

ανακτηθούν οι πληροφορίες. Το αρχείο αυτό θα ανήκει στο Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆., και 

θα περιέλθει στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. µετά την λήξη της σύµβασης. 

ΝΑΙ 

  

1.42 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράφει στο σύστηµα του την ηµεροµηνία 

αποστολής κάθε φακέλου µε κάρτα ΨΤ / PIN στο Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆. 

ΝΑΙ 
  

1.43 

Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να επιτρέπει στα στελέχη του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. να καταχωρούν την ηµεροµηνία άφιξης κάθε φακέλου µε κάρτα 

ΨΤ / PIN στο Υπ. Αν.Α.Υ.Με.∆., καθώς και τον αριθµό πρωτοκόλλου που 

λαµβάνει από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.η επιστολή που συνοδεύει την ενιαία 

συσκευασία µε τους φακέλους που περιέχουν τις παραχθείσες κάρτες ΨΤ / PIN. 

ΝΑΙ 

  

Προδιαγραφές Συστήµατος – ∆ιαχείριση Καρτών ΨΤ    

1.44 

Το προσφερόµενο σύστηµα θα υποστηρίζει κατ΄ ελάχιστο τις παρακάτω 

λειτουργίες για τα τέσσερα είδη καρτών: 

1. Πρώτη έκδοση κάρτας. 

2. ∆ήλωση κάρτας ως lost, stolen, malfunctioning, suspended, surrendered. 

3. Παράδοση lost / stolen κάρτας που βρέθηκε. 

4. Ανανέωση κάρτας (renewal). 

5. Ανταλλαγή κάρτας (exchange). 

6. Αντικατάσταση κάρτας (replacement). 

7. Αλλαγή και έλεγχος κατάστασης (status) µιας κάρτας. 

8. Αναζήτηση αιτήσεων και καρτών µε διάφορα κριτήρια. 

9. Παραγωγή αναφορών 

Οι παραπάνω λειτουργίες θα πρέπει, όπου προβλέπεται, να χρησιµοποιούν το 

σύστηµα Tachonet για να ανταλλάσσουν πληροφορία µε τα αντίστοιχα συστήµατα 

των άλλων κρατών-µελών. 

ΝΑΙ 
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1.45 

Η κατάσταση (status) κάθε κάρτας θα λαµβάνει µία από τις ακόλουθες ενδείξεις: 

• Application : Αίτηση έχει υποβληθεί από ενδιαφερόµενο στη CIA και η 

πληροφορία έχει καταχωρηθεί από το σύστηµα του αναδόχου. 

• Approved : Η αίτηση έγινε αποδεκτή και η κάρτα πρόκειται να εκδοθεί. 

• Personalised : Η κάρτα εξατοµικεύτηκε. 

• Dispatched : Η κάρτα έχει αποσταλεί από τον Ανάδοχο στη CIA. 

• HandedOver : Η κάρτα παραδόθηκε στον ενδιαφερόµενο. 

• Confiscated : Αρµόδια Αρχή έχει κατάσχει την κάρτα. 

• Suspended:  Η ισχύς της κάρτας αναστάληκε προσωρινά από Αρµόδια 

Αρχή. 

• Withdrawn : Η κάρτα έχει αποσυρθεί. Η ισχύς της κάρτας αναστάληκε 

µόνιµα από Αρµόδια Αρχή. 

• Surrendered : Ο κάτοχος της κάρτας την επέστρεψε και δήλωσε ότι δεν 

τη χρειάζεται. 

• Lost : Έχει δηλωθεί απώλεια της κάρτας. 

• Stolen : Έχει δηλωθεί κλοπή της κάρτας. 

• Malfunctioning : Έχει δηλωθεί ότι η κάρτα δε λειτουργεί κανονικά. 

• Expired : Η διάρκεια ισχύος της κάρτας έχει παρέλθει. 

• Replaced : Η κάρτα έχει δηλωθεί ως lost, stolen ή malfunctioning και 

έχει αντικατασταθεί. 

• Renewed : Η κάρτα έχει ανανεωθεί. 

• In Exchange : Έχει παραληφθεί αίτηση για να γίνει ανταλλαγή κάρτας 

που εκδόθηκε από άλλο κράτος µέλος. Το κράτος µέλος που έκδωσε 

την κάρτα ενηµερώθηκε και έχει καταγράψει την έναρξη διαδικασίας 

ανταλλαγής. 

• Exchanged : Έχει εκδοθεί κάρτα σε ανταλλαγή κάρτας που εκδόθηκε 

από άλλο κράτος µέλος. Το κράτος µέλος που έκδωσε την κάρτα 

ενηµερώθηκε και έχει καταγράψει την ανταλλαγή. 

Να προταθούν τυχόν επιπλέον ενδείξεις που κρίνεται σκόπιµο να 

περιλαµβάνονται στο σύστηµα, καθώς και οι ερµηνείες τους. 

ΝΑΙ 

  

1.46 

Το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει την αναζήτηση των καρτών που είναι σε «Μαύρη 

Λίστα» (Blacklisted), δηλαδή τις κάρτες που βρίσκονται σε κατάσταση (status): 

• Lost 

• Stolen 

• Malfunctioning 

ΝΑΙ 
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• Withdrawn 

• Suspended 

Προδιαγραφές Συστήµατος – Βάση ∆εδοµένων    

1.47 

Η βάση δεδοµένων του συστήµατος θα αποθηκεύει και θα διαχειρίζεται το σύνολο 

των δεδοµένων που παράγονται κατά τη διαδικασία έκδοσης καρτών (π.χ. 

δεδοµένα αιτήσεων, ψηφιοποιηµένα στοιχεία, δεδοµένα παραγόµενων καρτών & 

παρακολούθησης της διαδικασίας, κτλ), πλην αυτών του σταδίου παραγωγής και 

προσωποποίησης κάρτας ΨΤ.  

ΝΑΙ 

  

1.48 

Πρόσβαση στη βάση δεδοµένων θα έχουν αποκλειστικά στελέχη του Υπουργείου 

και του Αναδόχου τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. και µόνο για 

τη διαχείριση της βάσης. Σε κάθε περίπτωση, δε θα έχουν τη δυνατότητα 

τροποποίησης και διαγραφής δεδοµένων, ενώ επιπλέον κάθε ενέργεια που 

εκτελούν θα καταγράφεται στο log του συστήµατος.  

ΝΑΙ 

  

1.49 

Για τις ανάγκες της παραγωγής καρτών είναι δυνατόν δεδοµένα σχετικά µε τις 

κάρτες να αντιγραφούν σε δευτερεύον αρχείο για χρήση από το µηχάνηµα 

εκτύπωσης και εγγραφής καρτών. Τα δεδοµένα αυτά πρέπει να διαγράφονται από 

το δευτερεύον αρχείο µετά την παραγωγή της κάρτας και σε κάθε περίπτωση δεν 

πρέπει να διατηρούνται για περισσότερο του ενός (1) µήνα στο δευτερεύον αυτό 

αρχείο. Το δευτερεύον αρχείο θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο 

και σε αυτό δε θα έχουν πρόσβαση τα στελέχη του Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆. 

ΝΑΙ 

  

1.50 
Ο σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων του συστήµατος θα πρέπει να είναι 

συµβατός µε τις απαιτήσεις του Tachonet.  

ΝΑΙ 
  

Προδιαγραφές Συστήµατος - Παρακολούθηση    

1.51 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει υποσύστηµα παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει τα 

αναγκαία εργαλεία καταγραφής, διαχείρισης, παρακολούθησης και παραγωγής 

αναφορών, µε σκοπό την επίβλεψη της διαδικασίας έκδοσης καρτών ΨΤ και της 

παραγωγικότητας των στελεχών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. κατά την καταχώρηση και 

ψηφιοποίηση αιτήσεων. Επιπλέον, θα ενσωµατώνει τις αναγκαίες αναφορές για 

την παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον 

Ανάδοχο του έργου (βλ. §7 και Πίνακα Συµµόρφωσης 3, πεδία 3.39, 3.40 και 

3.41). 

ΝΑΙ 

  

1.52 

Το σύστηµα θα πρέπει να εκτελεί τα ακόλουθα: 

• Να φυλάσσει ηλεκτρονικό αρχείο (record) κάθε αιτήµατος για πληροφορία 

που γίνεται από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. προς άλλη Αρχή Έκδοσης Καρτών 

(CIA) ή Ευρωπαϊκή Αρχή, µέσω του Tachonet. Για το σκοπό αυτό το 

ΝΑΙ 
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σύστηµα θα: 

o περιέχει την ακριβή ώρα και µέρα του αιτήµατος για πληροφορία, 

o µπορεί να εντοπίσει την κάρτα για την οποία έγινε το αίτηµα για 

πληροφορία, 

o µπορεί να εντοπίσει τη CIA στην οποία αποτάθηκε η Ελληνική Αρχή, 

o αποθηκεύει το λόγο για τον οποίο έγινε το αίτηµα για πληροφορία, 

o µπορεί να εντοπίσει το πρόσωπο που χρησιµοποίησε το σύστηµα για 

να κάνει το αίτηµα για πληροφορία. 

• Να φυλάσσει σε ηλεκτρονικό αρχείο (record) κάθε κοινοποίηση σε άλλη 

Αρχή Έκδοσης Καρτών (CIA) για αλλαγές στην κατάσταση (status) κάρτας 

ταχογράφου, µέσω του Tachonet. Για το σκοπό αυτό το σύστηµα θα:  

o περιέχει την ακριβή ώρα και µέρα της κοινοποίησης, 

o µπορεί να εντοπίσει την κάρτα για την οποία έγινε η κοινοποίηση, 

o µπορεί να εντοπίσει τη CIA στην οποία στάλθηκε η κοινοποίηση, 

o αποθηκεύει το λόγο για τον οποίο διαφοροποιήθηκε το καθεστώς της 

κάρτας, 

o µπορεί να εντοπίσει το πρόσωπο που χρησιµοποίησε το σύστηµα για 

να κάνει την κοινοποίηση. 

1.53 

Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να επιτρέπει την καταχώρηση και 

αποθήκευση των αποτελεσµάτων του ελέγχου για τις κάρτες ΨΤ που παραδίδει ο 

Ανάδοχος, τηρώντας αρχείο για τις ελαττωµατικές κάρτες. 

ΝΑΙ 

  

Υπηρεσίες MSCA    

1.54 

Ο Ανάδοχος, αναλαµβάνοντας το ρόλο της Ελληνικής MSCA, δηµιουργεί ζεύγος 

κλειδιών («Μυστικό κλειδί – Secret Key – MS.SK» και «∆ηµόσιο Κλειδί – Public 

Key – MS.PK»). Το MS.PK πιστοποιείται από την ERCA µετά από διαδικασία που 

συµφωνείται µε το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Τα κλειδιά θα δηµιουργούνται σύµφωνα µε τη 

µεθοδολογία που καθορίζεται στο προσάρτηµα 11 του Παραρτήµατος 1Β (Ευρ. 

Κανονισµός 1360/2002/ΕΚ), όπως ισχύει. Τα κλειδιά της Ελληνικής MSCA θα 

περιέχουν ειδικό αναγνωριστικό (KID) που θα χαρακτηρίζει τις Ελληνικές κάρτες. 

ΝΑΙ 

  

1.55 

Η δηµιουργία ζεύγους κλειδιών πρέπει να γίνεται σε standalone συσκευή που: 

• πληρεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο FIPS 140 – 2 (ή 140 – 1) 

level 3 ή ανώτερο, ή 

• πληρεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο CEN Workshop 

Agreement 14167–2 ήνεώτερο, ή  

• είναι πιστοποιηµένη σε επίπεδο EAL 4 ή ψηλότερα βάσει του ISO 

ΝΑΙ 
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15408 ή πιστοποιηµένη σε επίπεδο Ε3 ή ψηλότερα βάσει του ITSEC. 

1.56 

Η δηµιουργία των κλειδιών πρέπει να χρειάζεται την ενεργό συµµετοχή τριών (3) 

φυσικών προσώπων, που θα έχουν ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και οι 

οποίοι θα είναι αναγκαίοι για να καταστεί δυνατή η δηµιουργία των κλειδιών.  

ΝΑΙ 

  

1.57 

Η φύλαξη και χρήση του MS.SK πρέπει να γίνεται µέσα σε ξεχωριστή, 

απρόσβλητη από παρεµβάσεις, συσκευή που 

• πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο FIPS 140 – 2 (ή 140 – 1) 

level 3 ή ανώτερο, ή 

• είναι πιστοποιηµένη σε επίπεδο EAL 4 ή ανώτερο βάσει του ISO 

15408 ή πιστοποιηµένη σε επίπεδο Ε3 ή ανώτερο βάσει του ITSEC  

ΝΑΙ 

  

1.58 

Η πρόσβαση στο MS.SK πρέπει να χρειάζεται την ενεργό συµµετοχή δύο (2) 

φυσικών προσώπων, που θα έχουν ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης και οι 

οποίοι θα είναι αναγκαίοι για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο MS.SK (Η 

χρήση του MS.SK για την υπογραφή πιστοποιητικών δεν εµπίπτει στο 

παραπάνω). 

ΝΑΙ 

  

1.59 

Το σύστηµα θα χρησιµοποιείται για την παραγωγή «Αίτησης Πιστοποιητικού 

Κλειδιών – Key Certification Request» που θα αποστέλλεται από την Ελληνική 

MSCA προς την ERCA µε διαδικασία που θα οριστεί έπειτα από συµφωνία µε το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Το περιεχόµενο της αίτησης είναι αυτό που καθορίζεται στο 

Παράρτηµα Α του κειµένου:  

• « Digital Tachograph System European Root Policy Vers ion 2.1 

διαθέσιµο στο 

http://dtc.jrc.it/erca_of_doc/JRC53429_ERCA_CP_v2_1 .pdf».  

Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να έχει δυνατότητα να παράγει την αίτηση, 

σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, αυτόµατα, µετά από σχετική εντολή του 

αρµόδιου χρήστη.  

Η µεταφορά της εν λόγω αίτησης, των δηµοσίων Ευρωπαϊκών Κλειδιών, των 

πιστοποιητικών της Ελληνικής MSCA καθώς και των «Κλειδιών Αισθητήρα 

Κίνησης (Motion Sensor Master Key)» για κάρτες συνεργείου, θα 

πραγµατοποιείται µε ψηφιακούς δίσκους του ακόλουθου τύπου: 

• CD-R, 12cm media in single-session mode (ISO 9660:1 988 formatted).  

ΝΑΙ 

  

1.60 

Το σύστηµα του Ανάδοχου πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξακριβώνει και να 

αποσφραγίζει το πιστοποιητικό ∆ηµόσιου Κλειδιού από την ERCA, σύµφωνα µε 

τη µέθοδο που καθορίζεται στην παράγραφο 3.3.3 του Προσαρτήµατος 11 του 

Παραρτήµατος 1Β (Ευρ. Κανονισµός 1360/2002/ΕΚ), όπως ισχύει.  

ΝΑΙ 
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Αυτό θα γίνεται για σκοπούς ανάκτησης και αποθήκευσης του ∆ηµοσίου 

Ευρωπαϊκού Κλειδιού, του αναγνωριστικού κλειδιού (KID), της εξουσιοδότησης 

κατόχου πιστοποιητικού και της λήξης ισχύος του.  

Για σκοπούς ασφάλειας κατά την επικοινωνία, η ERCA χρησιµοποιεί ειδικά κλειδιά 

µεταφοράς. Τα κλειδιά αυτά θα φυλάγονται και χρησιµοποιούνται από την 

Ελληνική MSCA σε συνθήκες ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό το σύστηµα του 

Ανάδοχου πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάζει και να χρησιµοποιεί τα 

κλειδιά αυτά. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να γίνονται σε συσκευή η οποία πρέπει 

να:  

• πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο FIPS 140 – 2 (ή 140 – 1) 

level 3 ή ανώτερο, ή 

• είναι πιστοποιηµένη σε επίπεδο EAL 4 ή ανώτερο βάσει του ISO 

15408 ή πιστοποιηµένη σε επίπεδο Ε3 ή ανώτερο βάσει του ITSEC. 

1.61 

Το MS.PK δε θα έχει ηµεροµηνία λήξης ενώ το MS.SK θα λήγει δύο (2) χρόνια 

µετά την πιστοποίηση του από την ERCA. Όταν το ζεύγος κλειδιών (MS.PK και 

MS.SK) σταµατήσει να χρησιµοποιείται, το MS.PK αρχειοθετείται και το MS.SK θα 

καταστρέφεται µόνιµα, µε τρόπο που να µην είναι δυνατή η ανάκτησή του. 

ΝΑΙ 

  

1.62 

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί περισσότερα του ενός ζεύγους κλειδιών (MS.SK και 

MS.PK), προκειµένου να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της υπηρεσίας 

παραγωγής καρτών. 

ΝΑΙ 

  

1.63 

Για τα Ελληνικά κλειδιά µπορούν να κρατούνται αντίγραφα ασφαλείας, µε 

προϋπόθεση ότι η διαδικασία ανάκτησής τους απαιτεί την συµµετοχή δύο (2) 

προσώπων. 

ΝΑΙ 

  

1.64 

Τα Ελληνικά κλειδιά (MS.SK και MS.PK) δε θα χρησιµοποιούνται για άλλον λόγο 

εκτός από την υπογραφή των πιστοποιητικών για τις κάρτες ΨΤ και την 

υπογραφή του ERCA key certification request (KCR). 

ΝΑΙ 

  

1.65 

Για την εξασφάλιση Κλειδιού Αισθητήρα Κίνησης (Motion Sensor Key)» για κάρτες 

συνεργείου (KmWC), το σύστηµα που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

µπορεί να ετοιµάσει αίτηµα (request), σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα ∆ του κειµένου: 

« Digital Tachograph System European Root Policy Vers ion 2.1 διαθέσιµο 

στο http://dtc.jrc.it/erca_of_doc/JRC53429_ERCA_CP_v2_ 1.pdf» 

Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να αποκρυπτογραφήσει το κρυπτογραφηµένο 

κλειδί που θα σταλεί από την ERCA, βάσει του σχεδίου αποκρυπτογράφησης 

RSA «RSAES-PKCS1-V1_5-DECRYPT. 

ΝΑΙ 
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1.66 

Για σκοπούς φύλαξης των Κλειδιών Αισθητήρα Κίνησης (Motion Sensor Keys), ο 

Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί απρόσβλητη από παρεµβάσεις συσκευή που:  

• πληρεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο FIPS 140 – 2 (ή 140 – 1) 

level 3 ή ανώτερο, ή 

• είναι πιστοποιηµένη σε επίπεδο EAL 4 ή ανώτερο βάσει του ISO 

15408 ή πιστοποιηµένη σε επίπεδο Ε3 ή ανώτερο βάσει του ITSEC. 

ΝΑΙ 

  

1.67 

Το σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει ζεύγη κλειδιών 

για τις κάρτες ΨΤ όπως προδιαγράφεται στο Προσάρτηµα 11 του Παραρτήµατος 

1Β (Ευρ. Κανονισµός 1360/2002/ΕΚ), όπως ισχύει. Το σύστηµα πρέπει να 

εξασφαλίζει την µοναδικότητα του δηµοσίου κλειδιού της κάθε κάρτας. Η 

δηµιουργία ζεύγους κλειδιών πρέπει να γίνεται σε συσκευή που: 

• πληρεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο FIPS 140 – 2 (ή 140 – 1) 

level 3 ή ανώτερο, ή 

• πληρεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο CEN Workshop 

Agreement 14167–2, ή  

• είναι πιστοποιηµένη σε επίπεδο EAL 4 ή ψηλότερα βάσει του ISO 

15408 ή πιστοποιηµένη σε επίπεδο Ε3 ή ψηλότερα βάσει του ITSEC. 

ΝΑΙ 

  

1.68 

Ο Ανάδοχος, ως Ελληνική MSCA, θα πρέπει να µπορεί να δηµιουργεί ψηφιακά 

πιστοποιητικά µε τη χρήση του MS.SK, για εισαγωγή στις κάρτες ΨΤ. Τα 

πιστοποιητικά δηµιουργούνται και έχουν περιεχόµενο σύµφωνα µε το 

Προσάρτηµα 11 του Παραρτήµατος 1Β (Ευρ. Κανονισµός 1360/2002/ΕΚ), όπως 

ισχύει. Τα πιστοποιητικά είναι «µη αυτο-περιγραφόµενα» πιστοποιητικά 

«επαλήθευσης µε κάρτα» (Αναφ.: ISO/IEC 7816-8). Το σύστηµα του αναδόχου 

πρέπει να εξασφαλίζει την µοναδικότητα του Certificate Holder Reference (CHR) 

για κάθε πιστοποιητικό. 

ΝΑΙ 

  

1.69 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από το Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, το 

σύστηµα του Αναδόχου θα πρέπει, εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών, να είναι 

σε θέση να εκδίδει κλειδιά και πιστοποιητικά για µονάδες οχήµατος ΨΤ (VU – 

Vehicle Unit), καθώς και να αιτείται προς την ERCA και να διαχειρίζεται τα Κλειδιά 

Αισθητήρα Κίνησης Km και KmVU. 

ΝΑΙ 

  

1.70 

Οι αριθµοί PIN για τις κάρτες συνεργείου δεν θα φυλάσσονται ποτέ σε 

υπολογιστικό σύστηµα µε τρόπο που να επιτρέπει την σύνδεσή τους µε τον 

χρήστη κάτοχό τους. 

NAI 

  

1.71 
Το σύστηµα παραγωγής του PIN θα είναι πιστοποιηµένο σε επίπεδο EAL 4 ή 

ανώτερο βάσει του ISO 15408 ή πιστοποιηµένο σε επίπεδο Ε3 ή ανώτερο βάσει 

NAI 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 1 Σύστηµα Έκδοσης και ∆ιαχείρισης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ 

ΜΠΗ 

του ITSEC. 

1.72 

Ο Ανάδοχος, ως Ελληνική MSCA, θα διαθέτει τρία (3) διαφορετικά φυσικά 

πρόσωπα, µε τους ακόλουθους τίτλους: 

• Certification Authority Administrator – CAA 

• System Administrator – SA 

• Information System Security Officer – ISSO 

των οποίων οι αρµοδιότητες προδιαγράφονται στο κείµενο:  

Hellenic CA Policy for the Digital Tachograph System. 

ΝΑΙ 

  

1.73 

Κάθε προσπάθεια µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στο υποσύστηµα διαχείρισης 

κλειδιών και πιστοποιητικών και κάθε περιστατικό που θα µπορούσε να βλάψει 

την ασφάλεια του συστήµατος (όπως λειτουργία λογισµικού ξένου προς το 

σύστηµα λειτουργίας της MSCA) θα καταγράφεται σε ηλεκτρονικό ηµερολόγιο 

ελέγχου (MSCA audit log). 

ΝΑΙ 

  

1.74 

Στο MSCA audit log, καταχωρείται αυτόµατα κάθε πράξη και κάθε πρόσβαση στο 

υποσύστηµα διαχείρισης κλειδιών και πιστοποιητικών. Κατ’ ελάχιστο θα 

φυλάγονται στοιχεία για τον κωδικό µέσω του οποίου έγινε η πρόσβαση, ώρα και 

µέρα της πρόσβασης καθώς και τα ακόλουθα:  

• Η δηµιουργία λογαριασµών χρηστών (accounts). 

• Αιτήµατα για εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης από το σύστηµα, µαζί µε τα 

στοιχεία του account από το οποίο προήλθε το αίτηµα, το είδος του 

αιτήµατος, ένδειξη αν το αίτηµα εκπληρώθηκε ή όχι και, στην περίπτωση 

που δεν εκπληρώθηκε, το λόγο µη εκπλήρωσης του αιτήµατος. 

• Εγκαθίδρυση νέων λογισµικών ή αναβαθµίσεων λογισµικών. 

• Ώρα, µέρα και άλλες περιγραφικές πληροφορίες για όλα τα δηµιουργηµένα 

εφεδρικά αρχεία (backups). 

• Κλεισίµατα (shutdown) και επανεκκινήσεις (restarts) του συστήµατος.  

• Ώρα και µέρα αναβαθµίσεων των φυσικών εξαρτηµάτων (hardware) του 

συστήµατος.  

• Ώρα και µέρα των audit log dumps. 

• Ώρα και µέρα των transaction archive dumps. 

ΝΑΙ 

  

1.75 

Η πρόσβαση στο MSCA audit log θα περιορίζεται µε ειδικό κωδικό και για κάθε 

πρόσβαση σε αυτό το σύστηµα θα επιφέρει ένδειξη της ώρας που έγινε η 

πρόσβαση (time stamp). Πρόσβαση στο MSCA audit log θα έχουν επιλεγµένα 

στελέχη του Αναδόχου και του Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆. 

ΝΑΙ 

  

1.76 Η τροποποίηση ή/και διαγραφή µέρους ή του συνόλου του MSCA audit log, δε θα ΝΑΙ   
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Πίνακας Συµµόρφωσης 1 Σύστηµα Έκδοσης και ∆ιαχείρισης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟ 

ΜΠΗ 

είναι δυνατή για κανένα χρήστη, τόσο του Υπουργείου, όσο και του Αναδόχου. 

1.77 
∆ύο αντίγραφα του MSCA audit log θα φυλάσσονται σε ξεχωριστές, ασφαλείς 

τοποθεσίες. 

ΝΑΙ 
  

1.78 

Το MSCA audit log θα φυλάγεται µέχρι τη λήξη του έργου, οπότε και θα 

παραδοθεί στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. έχει το δικαίωµα να ζητήσει 

την παράδοση αντιγράφου του MSCA audit log σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 

καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. 

ΝΑΙ 

  

Φυσική Αρχιτεκτονική    

1.79 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει στο χώρο που θα υποδείξει το Υπουργείο τον 

τεχνικό εξοπλισµό όπως αυτός θα έχει περιγραφεί στο παραδοτέο και θα έχει 

παραληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

ΝΑΙ 

  

1.80 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του τεχνικού εξοπλισµού περιέχονται στο παραδοτέο 

Π1.3 –Μελέτη για τον απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό. Ο Ανάδοχος εγγυάται πως 

σε περίπτωση αντικατάστασής τους, οι προδιαγραφές των νέων σταθµών 

εργασίας θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµες.  

ΝΑΙ 

  

1.81 

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. διατηρεί το δικαίωµα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και 

χωρίς επιπλέον κόστος, να ζητήσει την εγκατάσταση τεσσάρων (4) επιπλέον 

σταθµών εργασίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τους 

επιπλέον σταθµούς εργασίας σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, το αργότερο δέκα 

(10) εργάσιµες ηµέρες µετά την υποβολή έγγραφου αιτήµατος από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

ΝΑΙ 

  

1.82 

Ο εξυπηρετητής του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. που θα προσφέρει πρόσβαση στη 

σχεσιακή µορφή του αρχείου αδειών οδήγησης, θα βρίσκεται στο χώρο του               

Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆., ενώ είναι επιθυµητό να µην πραγµατοποιηθεί καµία αλλαγή στη 

φυσική ή/και λογική του διασύνδεση µε τα υφιστάµενα συστήµατα του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

Σε περίπτωση που ή προσφερόµενη λύση επιβάλει αλλαγές στη φυσική ή/και 

λογική διασύνδεση του εξυπηρετητή, αυτές θα πραγµατοποιηθούν από τον 

Ανάδοχο µε την επίβλεψη στελεχών του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Το κόστος των τυχόν 

εργασιών, ανταλλακτικών, αναλωσίµων και περιφερειακών, θα βαρύνει τον 

Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

1.83 

Ο τρόπος διασύνδεσης του εξυπηρετητή που θα προσφέρει πρόσβαση στη 

σχεσιακή µορφή του αρχείου αδειών οδήγησης µε το σύστηµα του Αναδόχου, 

όπως και µε το αρχείο ΑΦΜ θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε 

τα στελέχη του Υπουργείου. 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 1 Σύστηµα Έκδοσης και ∆ιαχείρισης Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου 
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ΠΑΡΑΠΟ 

ΜΠΗ 

1.84 

Σε περίπτωση που η προσφερόµενη λύση από τον Ανάδοχο επιβάλει την 

εγκατάσταση ενός ή περισσότερων εξυπηρετητών ή άλλου εξοπλισµού στο χώρο 

του Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆., να δοθούν: 

• Η αναλυτική περιγραφή κάθε είδους και η λειτουργία που θα επιτελεί στο 

σύστηµα. 

• Οι απαιτήσεις σε χώρο, δικτύωση, παροχή ισχύος, θερµοαπαγωγή, καθώς 

και το βάρος κάθε είδους. 

Σηµειώνεται πως η εγκατάσταση και η διασύνδεση του εξοπλισµού θα 

πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο µε την επίβλεψη στελεχών του 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. Επιπλέον, το κόστος των τυχόν εργασιών, ανταλλακτικών, 

αναλωσίµων και περιφερειακών, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

1.85 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. µία (1) συσκευή για τον έλεγχο 

καλής λειτουργίας των καρτών ΨΤ, που θα συνοδεύεται από το αναγκαίο υλικό 

και λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών. Ο µηχανισµός αυτός θα επιτρέπει τον 

έλεγχο του ολοκληρωµένου κυκλώµατος (chip) και του περιεχοµένου της κάρτας. 

Η συσκευή θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδείξει το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. και ο 

χειρισµός της θα γίνεται από στελέχη του Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆., τα οποία θα 

εκπαιδευτούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο.  

Να αναφερθούν οι έλεγχοι που θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τη 

συσκευή αυτή. 

ΝΑΙ 

  

1.86 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆ι.µία (1) συσκευή απενεργοποίησης 

καρτών, που θα συνοδεύεται από το αναγκαίο υλικό και λογισµικό συστηµάτων & 

εφαρµογών. Η συσκευή θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα υποδείξει το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. και ο χειρισµός της θα γίνεται από στελέχη του Υπ. 

Α.Αν.Υ.Με.∆., τα οποία θα εκπαιδευτούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

∆ιασύνδεση    

1.87 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. υπηρεσία VPN (Virtual Private 

Network) για τη διασύνδεση του συστήµατός του µε τους υπολογιστές στις κατά 

τόπους υπηρεσίες µεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων, τον εξυπηρετητή για 

την τήρηση των log, τον εξυπηρετητή του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. που θα προσφέρει 

πρόσβαση στο µηχανογραφικό αρχείο αδειών οδήγησης, στο αρχείο ΑΦΜ και το 

Tachonet.  

ΝΑΙ 

  

1.88 

Οι αναγκαίες ρυθµίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του προσφερόµενου 

εξοπλισµού στο τοπικό δίκτυο του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆.θα πραγµατοποιηθούν από 

τον Ανάδοχο, µε τη συνδροµή των αρµόδιων στελεχών του Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΠΟ 

ΜΠΗ 

1.89 
Να αναφερθεί ο τύπος του προσφερόµενου VPN και να δοθούν οι αναλυτικές του 

προδιαγραφές. 

ΝΑΙ 
  

1.90 
Η υπηρεσία VPN θα προσφερθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, χωρίς κανένα 

κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 
  

1.91 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας του προσφερόµενου VPN (π.χ. συστηµατική κακή 

λειτουργία, χαµηλή ταχύτητα σύνδεσης, κτλ), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

προχωρήσει στην αναβάθµιση του VPN, χωρίς επιπλέον κόστος για την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 

  

1.92 
Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα διασυνδεθεί στο VPN του Αναδόχου µέσω του Internet, 

στο οποίο έχει πρόσβαση µέσω του δικτύου δηµόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  

ΝΑΙ 
  

1.93 

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα διασυνδεθεί στο Tachonet µέσω του δικτύου TESTΑ, στο 

οποίο έχει πρόσβαση µέσω του δικτύου δηµόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το 

σύστηµα του Αναδόχου θα συνδεθεί µε το Tachonet µέσω του Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

και του προσφερόµενου VPN.  

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

Πίνακας Συµµόρφωσης 2 Κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά    

2.1 

Ο Ανάδοχος εγγυάται πως στο πλαίσιο του έργου 

µπορεί να διεκπεραιώσει µε επιτυχία την 

παραγωγή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) 

καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου για κάθε έτος. 

ΝΑΙ 

  

2.2 

Ο Ανάδοχος εγγυάται πως το προσφερόµενο 

σύστηµα και υποδοµές θα µπορούν να 

διεκπεραιώσουν µε επιτυχία την παραγωγή, 

προσωποποίηση και αποστολή στην Αναθέτουσα 

Αρχή τουλάχιστον οκτακοσίων  (800) καρτών 

Ψηφιακού Ταχογράφου ανά µήνα. 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 2 Κάρτες Ψηφιακού Ταχογράφου 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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 Χρόνος Ανταπόκρισης    

2.3 

Σχετικά µε το χρόνο ανταπόκρισης του Αναδόχου 

στα αιτήµατα για την έκδοση καρτών, ισχύουν τα 

αναγραφόµενα στην §7. 

ΝΑΙ 

  

2.4 

Ο Ανάδοχος θα ετοιµάζει τις κάρτες όσο το 

δυνατό συντοµότερα, τηρώντας ουρά (queue) για 

τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που 

αποστέλλονται από την Αναθέτουσα Αρχή (First 

Come, First Served). 

ΝΑΙ 

  

 Τύπος – Είδη Καρτών    

2.5 

Ο προσφερόµενος τύπος κάρτας θα πρέπει να 

έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης (που εκδίδεται 

µε βάση το Όγδοο Κεφάλαιο του Ευρ. 

Κανονισµού 1360/2002/ΕΚ, όπως ισχύει), από 

κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εφαρµογή της στο σύστηµα του Ψηφιακού 

Ταχογράφου. 

ΝΑΙ 

  

2.6 

Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της 

Σύµβασης, η κάρτα που χρησιµοποιείται για τους 

σκοπούς της Σύµβασης διαφοροποιηθεί ή 

τροποποιηθεί ως προς τα χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν ή σχετίζονται µε την έγκριση τύπου 

της εν λόγω κάρτας, είτε αυτά διαφοροποιηθούν ή 

τροποποιηθούν λόγω εισαγωγής νεότερης 

τεχνολογίας, είτε λόγω αλλαγής της νοµοθεσίας 

είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο Ανάδοχος, µε 

δικά του έξοδα και διευθετήσεις, θα εξασφαλίσει, 

θα φροντίσει ώστε να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό 

έγκρισης για τον νέο τύπο καρτών που θα 

χρησιµοποιείται. Η έγκριση τύπου πρέπει να 

εξασφαλίζεται πριν η νέα κάρτα αντικαταστήσει 

την παλαιότερη. 

ΝΑΙ 
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2.7 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τα ακόλουθα είδη 

καρτών. 

• Κάρτα οδηγού. 

• Κάρτα συνεργείου. 

• Κάρτα ελέγχου. 

• Κάρτα εταιρίας. 

ΝΑΙ 

  

 Χρόνος Ισχύος    

2.8 

Η διάρκεια ισχύος των καρτών που θα παράγει ο 

Ανάδοχος θα είναι: 

• Πέντε (5) έτη για τις κάρτες οδηγού, 

• Ένα (1) έτος για τις κάρτες συνεργείου, 

• Πέντε (5) έτη για τις κάρτες ελέγχου, 

• Πέντε (5) έτη, για τις κάρτες εταιρίας, 

από την ηµεροµηνία έκδοσης των ψηφιακών 

πιστοποιητικών που περιλαµβάνονται στις 

κάρτες. 

ΝΑΙ 

  

2.9 

Σε περίπτωση αντικατάστασης η ηµεροµηνία 

λήξης της νέας κάρτας θα είναι η ίδια µε αυτήν της 

κάρτας που αντικαθίσταται.  

ΝΑΙ 

  

 Συσκευασία - Παράδοση    

2.10 

Ο Ανάδοχος συσκευάζει κάθε κάρτα σε ξεχωριστό 

σφραγισµένο και αδιαφανή φάκελο, µε τυπωµένο 

το ονοµατεπώνυµο του τελικού παραλήπτη, 

καθώς και τον κωδικό της Υπηρεσίας Μεταφορών 

που χειρίστηκε την αίτηση και τον αριθµό 

πρωτοκόλλου που το σύστηµα έχει δώσει στην 

αίτηση. Ο φάκελος περιέχει και έντυπο µε 

σύντοµες οδηγίες χρήσης της κάρτας. 

ΝΑΙ 

  

2.11 

Για κάθε κάρτα συνεργείου θα εκδίδεται και ο 

προσωπικός αριθµός αναγνώρισης (PIN), που 

απαιτείται προκειµένου να ενεργοποιηθεί η κάρτα 

ΝΑΙ 
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από τον τελικό της χρήστη. Ο αριθµός PIN για τις 

κάρτες συνεργείου θα συσκευάζεται σε 

διαφορετικό σφραγισµένο και αδιαφανή φάκελο, 

µε τυπωµένη τη διεύθυνση του τελικού 

παραλήπτη καθώς και τον κωδικό της Υπηρεσίας 

Μεταφορών που χειρίστηκε την αίτηση, και θα 

αποστέλλεται στο Υπ. Α.Αν.Υ.Με.∆. 

2.12 

Οι παραχθείσες κάρτες ψηφιακού ταχογράφου και 

τα PIN θα παραδίδονται στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. 

µέσω ασφαλούς, συστηµένης διαδικασίας 

αποστολής/παράδοσης, κατά την οποία: 

• Οι φάκελοι µε τις κάρτες / PIN θα 

περιέχονται σε ενιαία συσκευασία η οποία 

θα είναι ανθεκτική σε φθορά & πτώσεις και 

δε θα αποκαλύπτει το περιεχόµενό της. 

• Η ενιαία συσκευασία θα εσωκλείει επιστολή 

που καταγράφει τα στοιχεία του 

απεσταλµένου υλικού (π.χ. σύνολο 

φακέλων, αριθµός κάθε κάρτας, όνοµα 

δικαιούχου, κτλ). 

• Κάθε φυσικό πρόσωπο που µετέχει στη 

διαδικασία και παραλαµβάνει την ενιαία 

συσκευασία µε τις κάρτες / PIN θα 

υπογράφει κατά την παραλαβή και 

παράδοση στο επόµενο πρόσωπο. 

• Καταγράφονται τα ενδιάµεσα βήµατα και οι 

σχετικές θέσεις της ενιαίας συσκευασίας 

(π.χ. συσκευασία σε αποθήκη, καθοδόν σε 

φορτηγό όχηµα, καθοδόν σε αεροπλάνο, 

κτλ). 

• Η συνοδευτική επιστολή λαµβάνει αριθµό 

πρωτοκόλλου από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. κατά 

ΝΑΙ 
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την παραλαβή της από τον αρµόδιο 

υπάλληλο. 

Σηµειώνεται ότι στην ίδια ενιαία συσκευασία ή σε 

ενιαίες συσκευασίες που παραδίδονται 

ταυτόχρονα στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. δεν πρέπει να 

περιέχονται µια κάρτα συνεργείου και το 

αντίστοιχο PIN της. 

Να αναλυθεί η συµµόρφωση προς τις παραπάνω 

απαιτήσεις, καθώς και τυχόν επιπλέον 

χαρακτηριστικά ασφαλείας της διαδικασίας 

αποστολής. 

2.13 

Για την αποστολή της κάρτας ΨΤ / PIN στο Υπ. 

Α.Αν.Υ.Με.∆., αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο 

Ανάδοχος του έργου. 

ΝΑΙ 

  

 Πολιτική Ασφάλειας Εκδότη Κάρτας    

2.14 

Ο Ανάδοχος, κατά την έκδοση, προσωποποίηση 

και φύλαξη των καρτών, θα εφαρµόζει κατ’ 

ελάχιστο, πολιτική ασφάλειας για τα ακόλουθα: 

• Εξωτερική ασφάλεια (µέτρα προστασίας 

από µη ελεγχόµενη ή µη εξουσιοδοτηµένη 

είσοδο στο χώρο ασφαλείας, δηλαδή στο 

χώρο παραγωγής/ προσωποποίησης / 

εκτύπωσης καρτών), όπως:  

o η είσοδος και έξοδος από το χώρο 

ασφαλείας ελέγχεται µε κλειδαριές 

ηλεκτρονικά και µε εξουσιοδοτηµένο 

προσωπικό ασφάλειας, 

o στο χώρο ασφαλείας υπάρχει σύστηµα 

συναγερµού, 

o κάθε επισκέπτης και υπάλληλος 

αναγνωρίζεται ηλεκτρονικά στην είσοδο 

και έξοδο από το χώρο ασφαλείας, 

ΝΑΙ 
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o επισκέψεις από τρίτα πρόσωπα στο 

χώρο ασφαλείας γίνονται µετά από 

γραπτή εξουσιοδότηση της διεύθυνσης 

του Ανάδοχου. 

• Εσωτερική ασφάλεια, όπως: 

o οι τυχόν κάρτες σε παρακαταθήκη και η 

παραγωγή βρίσκονται στο χώρο 

ασφάλειας και ο χώρος ασφάλειας είναι 

ελεγχόµενος από κάµερα, 

o τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα 

πρόσβασης στο χώρο ασφάλειας είναι 

καθορισµένα, 

o τα δωµάτια και ο εξοπλισµός στο χώρο 

ασφάλειας έχουν συνεχή επίβλεψη, 

o οι µαγνητοσκοπήσεις, φυλάγονται για 

τουλάχιστον τρεις (3) µήνες, 

o άχρηστες κάρτες και απόβλητα της 

παραγωγής καταστρέφονται ως 

ευαίσθητο υλικό, 

o οι διαδικασίες ασφάλειας 

καταγράφονται/τεκµηριώνονται σε 

εγχειρίδιο. 

• Ασφάλεια εγγράφων και πληροφοριών 

όπως: 

o έγγραφα και πληροφορίες 

αρχειοθετούνται και ελέγχονται,  

o τα µέσα παραγωγής, όπως φιλµ, 

πληροφορίες, πλάκες εκτύπωσης, 

άχρηστο υλικό παραγωγής, 

αρχειοθετούνται, ελέγχονται, 

παρακολουθούνται και βρίσκονται στο 

χώρο ασφάλειας.  
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• Ασφάλεια παραγωγής, όπως χρήση 

προσωπικού για διπλό έλεγχο (dual 

control). 

Να δοθεί η πολιτική ασφάλειας που θα ακολουθεί 

ο Ανάδοχος, καθώς και αν υπάρχουν, 

αποδεικτικά στοιχεία για την υποδοµή σε 

εξοπλισµό ασφαλείας. 

Επίσης, να δοθεί Σχέδιο Επιχειρησιακής 

Συνέχειας (business continuity plan)  ιδιαίτερα για 

την περίπτωση που το σχέδιο ανάκαµψης από 

καταστροφή περιλαµβάνει µεταφορά της 

λειτουργίας σε άλλες εταιρείες από αυτή του 

Εκδότη Καρτών (διαχείριση θεµάτων σύναψης 

συµβολαίων, πρωτόκολλα επικοινωνίας, κτλ)      

 Περιεχόµενο Κάρτας    

2.15 

Σε σχέση µε τα υποχρεωτικά στοιχεία που θα 

περιέχονται σε κάθε είδος κάρτας, ισχύει ό,τι 

αναφέρεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 

(Τεχνικό Παράρτηµα 1Β – Technical Annex 1B), 

όπως ισχύει. 

ΝΑΙ 

  

2.16 

Σε σχέση µε τα προαιρετικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτηµα 1Β, ισχύουν 

τα παρακάτω: 

• Κάρτα οδηγού: θα είναι εξατοµικευµένη και 

θα περιέχει επιπλέον τη διεύθυνση του 

κατόχου. 

• Κάρτα συνεργείου: θα είναι εξατοµικευµένη 

και θα περιέχει επώνυµο, όνοµα, 

φωτογραφία και υπογραφή του τεχνικού. 

• Κάρτα ελέγχου: δε θα είναι εξατοµικευµένη 

και δε θα περιέχει επώνυµο, όνοµα, 

φωτογραφία και υπογραφή του ελεγκτή. 

ΝΑΙ 
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• Κάρτα εταιρίας: δε θα είναι εξατοµικευµένη 

και δε θα περιέχει επώνυµο, όνοµα, 

φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου. 

2.17 

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ώστε η παραχθείσα 

κάρτα να εµπερικλείει τα πιστοποιητικά και τα 

κλειδιά που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 

1360/2002 (Τεχνικό Παράρτηµα 1Β – Technical 

Annex 1B), όπως ισχύει.  

ΝΑΙ 

  

2.18 

Το ιδιωτικό κλειδί της κάρτας θα εισάγεται στην 

κάρτα αµέσως µετά την παραγωγή του ή 

εναλλακτικά µετά την παραγωγή µιας οµάδας 

κλειδιών (batch), χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

υποκλοπής του κλειδιού από κάποιο πρόσωπο. 

Αµέσως µετά την εισαγωγή του θα διαγράφεται 

από το σύστηµα που το κατασκεύασε. 

ΝΑΙ 

  

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά    

2.19 

Πρέπει να πληρούνται οι κατασκευαστικές και 

λειτουργικές απαιτήσεις που καθορίζονται στα 

σηµεία 171 µέχρι και 238 του Τέταρτου 

Κεφαλαίου του Παραρτήµατος 1Β (Ευρ. 

Κανονισµός 1360/2002/ΕΚ), όπως ισχύει. 

ΝΑΙ 

  

2.20 
Η κάρτα θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 

32ΚΒ. 

ΝΑΙ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά 

3.1 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει το σύνολο των 

υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας που 

αναφέρονται στην §4.5 χωρίς επιπλέον 

κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η παροχή των υπηρεσιών παραγωγικής 

λειτουργίας (Φάση 5 του έργου) διέπεται 

από τους όρους που αναλύονται στην 

ενότητα §7 «∆ιασφάλιση Επιπέδου 

Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών». 

ΝΑΙ 

  

3.2 

Σε περίπτωση που για τη διασφάλιση 

καλής λειτουργίας του προµηθευόµενου 

υλικού, λογισµικού και υπηρεσιών 

διασύνδεσης, απαιτηθούν υπηρεσίες από 

τον αντίστοιχο κατασκευαστή / 

προµηθευτή, αυτές θα προσφερθούν 

χωρίς επιπλέον κόστος για την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 

  

3.3 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή τυχόν 

επιπλέον υπηρεσιών που θα 

προσφερθούν από τον Ανάδοχο στο 

πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών 

παραγωγικής λειτουργίας. Να αιτιολογηθεί 

η ανάγκη για την παροχή τους, καθώς και 

η ωφέλεια για την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 

  

 
Υπηρεσίες Έκδοσης Καρτών 

Ψηφιακού Ταχογράφου 

ΝΑΙ 
  

3.4 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες 

που αναλύονται στην §3 και στους 

αντίστοιχους Πίνακες Συµµόρφωσης. 

ΝΑΙ 

  

 
∆ιασφάλιση Καλής Λειτουργίας Υλικού 

και Υπηρεσιών ∆ιασύνδεσης 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.5 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες 

προληπτικής και επανορθωτικής 

συντήρησης του υλικού και υπηρεσιών 

διασύνδεσης του έργου. 

ΝΑΙ 

  

3.6 

Να δοθεί πίνακας µε τις περιόδους 

προληπτικής συντήρησης, τις ενέργειες 

που θα διενεργούνται κατά την 

προληπτική συντήρηση, καθώς και το 

µέσο χρόνο επισκευής (MTTR), για το 

σύνολο του προσφερόµενου υλικού και 

υπηρεσιών διασύνδεσης. 

ΝΑΙ 

  

3.7 

Η προληπτική συντήρηση, για το σύνολο 

του εξοπλισµού, θα εκτελείται τουλάχιστον 

µία (1) φορά ανά εξάµηνο. 

ΝΑΙ 

  

3.8 

Οι επεµβάσεις προληπτικής συντήρησης 

θα προγραµµατίζονται από κοινού από 

τον Ανάδοχο και την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε 

να δηµιουργούν την ελάχιστη δυνατή 

ενόχληση στην κανονική λειτουργία του 

συστήµατος. 

ΝΑΙ 

  

3.9 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στην 

προσφορά του τις περιπτώσεις 

προληπτικής συντήρησης, οι οποίες 

απαιτούν εργασίες εκτός κανονικού 

ωραρίου λειτουργίας της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

ΝΑΙ 

  

3.10 

Να δοθεί πίνακας αναλωσίµων που 

περιλαµβάνονται στον προσφερόµενο 

εξοπλισµό, των οποίων το κόστος για την 

αντικατάσταση αναλαµβάνει η 

Αναθέτουσα Αρχή. Για όλα τα υπόλοιπα 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εξαρτήµατα του εξοπλισµού που δεν 

αναφέρονται στον πίνακα, το κόστος για 

την αντικατάστασή τους βαρύνει τον 

Ανάδοχο του έργου. 

3.11 

Οι ενέργειες της επανορθωτικής 

συντήρησης θα περιλαµβάνουν κατ΄ 

ελάχιστο τον έλεγχο (οπτικό, µέσω 

αποµακρυσµένης πρόσβασης, ή άλλο), τις 

ρυθµίσεις, την επανεγκατάσταση, τη 

δωρεάν διάθεση και εγκατάσταση των 

απαραίτητων ανταλλακτικών ή 

υποµονάδων (units), κτλ. Να αναφερθούν 

τυχόν επιπλέον προσφερόµενες 

υπηρεσίες. 

ΝΑΙ 

  

3.12 

Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται 

στον τόπο που είναι εγκατεστηµένος ο 

εξοπλισµός. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

και µετά από έγκριση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η 

επισκευή θα γίνεται σε χώρους του 

Αναδόχου. 

ΝΑΙ 

  

3.13 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλα τα 

παράπλευρα έξοδα µετακίνησης, 

διαµονής και αµοιβής προσωπικού, αξίας 

ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων, κτλ (πλην 

αναλωσίµων), που κρίνονται κάθε φορά 

απαραίτητα για τη διόρθωση του 

αντίστοιχου προβλήµατος. 

ΝΑΙ 

  

3.14 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της 

µεθοδολογίας για την προληπτική και 

επανορθωτική συντήρηση του 

προµηθευόµενου εξοπλισµού. Θα πρέπει 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

να καλύπτονται κατ΄ ελάχιστο τα 

αναγραφόµενα στην §4.5.5.5 

 
∆ιασφάλιση Καλής Λειτουργίας 

Λογισµικού 

 
  

3.15 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες για 

τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του 

προσφερόµενου λογισµικού, οι οποίες θα 

περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστο τα 

ακόλουθα: 

• Αναβάθµιση (upgrade) σε τυχόν 

νεότερες εκδόσεις του λογισµικού 

(releases & versions).  

• Εγκατάσταση patches (το αργότερο 

5 εργάσιµες ηµέρες από την 

ανακοίνωση τους). 

• Άµεση εγκατάσταση (εντός της 

επόµενης εργάσιµης) των κρίσιµων 

εκδόσεων ασφαλείας (security 

updates). 

• Επεµβάσεις στις ρυθµίσεις ή 

επανεγκατάσταση του 

προσφερόµενου λογισµικού έπειτα 

από αστοχία του συστήµατος ή 

λανθασµένων χειρισµών των 

στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής ή 

µειωµένη απόδοση του συστήµατος. 

• Περιοδικός προληπτικός έλεγχος. 

• Βελτιστοποίηση της απόδοσης του 

συστήµατος. 

• ∆ιαχείριση του συστήµατος. 

ΝΑΙ 

  

3.16 
Να αναφερθούν αναλυτικά οι υπηρεσίες 

που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διασφάλισης της καλής λειτουργίας του 

λογισµικού του έργου. 

3.17 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλα τα 

παράπλευρα έξοδα µετακίνησης, 

διαµονής και αµοιβής προσωπικού, αξίας 

ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων, κτλ (πλην 

αναλωσίµων), που κρίνονται κάθε φορά 

απαραίτητα για τη διόρθωση του 

αντίστοιχου προβλήµατος. 

ΝΑΙ 

  

3.18 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της 

µεθοδολογίας για τη διασφάλιση της καλής 

λειτουργίας του λογισµικού του έργου. Θα 

πρέπει να καλύπτονται κατ΄ ελάχιστο τα 

αναγραφόµενα στην §4.5.5.5 

ΝΑΙ 

  

 Αναβάθµιση Λογισµικού & Υλικού    

3.19 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες για 

την αναβάθµιση του προσφερόµενου 

υλικού & λογισµικού, οι οποίες θα 

περιλαµβάνουν κατ΄ ελάχιστο τα 

ακόλουθα: 

• Αλλαγές / τροποποιήσεις για την 

ενσωµάτωση αλλαγών στο θεσµικό 

και νοµικό πλαίσιο για τη διαδικασία 

έκδοσης καρτών ψηφιακού 

ταχογράφου σε Ευρωπαϊκό και 

Εθνικό επίπεδο (π.χ. αλλαγή 

µορφής και χαρακτηριστικών 

ασφαλείας κάρτας, αλλαγή 

τεχνολογίας διασύνδεσης µε τα 

πληροφοριακά συστήµατα & 

µηχανογραφικά αρχεία που 

εντάσσονται στο έργο, κτλ).  

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• Αλλαγές / τροποποιήσεις για την 

ενσωµάτωση αλλαγών στη 

διαδικασία υποδοχής και 

προώθησης των αιτήσεων για την 

έκδοση κάρτας ψηφιακού 

ταχογράφου (π.χ. αλλαγή µορφής 

αίτησης, αλλαγή Υπηρεσίας 

υποδοχής των αιτήσεων, κτλ). 

• Αλλαγές / τροποποιήσεις για την 

ενσωµάτωση αλλαγών στη 

διασύνδεση µε το Tachonet και τις 

παρεχόµενες από αυτό υπηρεσίες 

(π.χ. αλλαγή γραµµογράφησης, 

προσθήκη νέων υπηρεσιών, κτλ). 

• Αλλαγές / τροποποιήσεις για την 

ενσωµάτωση αλλαγών στη 

διασύνδεση µε το µηχανογραφικό 

αρχείο αδειών κυκλοφορίας (π.χ. 

αλλαγή γραµµογράφησης, αλλαγή 

τεχνολογίας διασύνδεσης, κτλ). 

3.20 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι υπηρεσίες 

που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της 

αναβάθµισης του υλικού & λογισµικού του 

έργου. 

ΝΑΙ 

  

3.21 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλα τα 

παράπλευρα έξοδα µετακίνησης, 

διαµονής και αµοιβής προσωπικού, αξίας 

ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων κτλ (πλην 

αναλωσίµων), που κρίνονται κάθε φορά 

απαραίτητα για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας. 

ΝΑΙ 

  

3.22 Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της ΝΑΙ   
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

µεθοδολογίας για την αναβάθµιση του 

προσφερόµενου υλικού & λογισµικού. Θα 

πρέπει να καλύπτονται κατ΄ ελάχιστο τα 

αναγραφόµενα στην §4.5.5.5 

 
Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών – 

Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης 

 
  

3.23 

Η Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών και η 

Τεχνική Οµάδα Υποστήριξης θα 

ξεκινήσουν τη λειτουργία τους µε την 

έναρξη της Φάσης 5 του έργου. 

ΝΑΙ 

  

3.24 

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του 

Αναδόχου (µε την εξαίρεση της 

εκπαίδευσης, των συµβουλευτικών 

υπηρεσιών και της αναβάθµισης 

λογισµικού & υλικού) θα παρέχονται από 

τη Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών 

(Helpdesk) και την Τεχνική Οµάδα 

Υποστήριξης (ΤΟΥ). 

ΝΑΙ 

  

3.25 

Η Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών 

(Helpdesk) και η Τεχνική Οµάδα 

Υποστήριξης (ΤΟΥ) του Αναδόχου θα 

είναι προσιτές κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες, από τα αρµόδια στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ 

  

3.26 

Τα στελέχη του Helpdesk και της ΤΟΥ θα 

πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο 

ΤΕΙ, να είναι εξειδικευµένα στο 

προµηθευόµενο σύστηµα (στο σύνολό του 

ή σε ένα ή σε περισσότερα από τα 

υποσυστήµατα που το απαρτίζουν) και να 

διαθέτουν τουλάχιστον εµπειρία τριών (3) 

ετών στην τεχνική υποστήριξη αντίστοιχης 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πολυπλοκότητας συστηµάτων. 

3.27 

Η επικοινωνία µε τα στελέχη του Helpdesk 

και της ΤΟΥ θα γίνεται στην Ελληνική 

γλώσσα. 

ΝΑΙ 

  

3.28 

Οι τηλεφωνικοί αριθµοί κλήσης των 

στελεχών του Helpdesk και της ΤΟΥ θα 

έχουν αστική χρέωση (ή µικρότερη). 

ΝΑΙ 

  

3.29 

Να αναφερθεί το πλήθος των στελεχών 

του Αναδόχου στο Helpdesk και στην 

ΤΟΥ. 

ΝΑΙ 

  

3.30 

Να δοθούν αναλυτικά βιογραφικά 

σηµειώµατα των στελεχών του Helpdesk 

και της ΤΟΥ. 

ΝΑΙ 

  

3.31 

Τα στελέχη του Helpdesk και της ΤΟΥ θα 

πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά που 

θα αναλάβουν το έργο της εκπαίδευσης, 

της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών 

και της αναβάθµισης του λογισµικού & 

υλικού. 

ΝΑΙ 

  

3.32 

Οποιεσδήποτε αλλαγές στο προσωπικό 

του Helpdesk και της ΤΟΥ σε σχέση µε 

την αρχική προσφορά του Αναδόχου, 

αλλά και κατά τη διάρκεια του έργου, 

τελούν υπό την έγκριση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία 

θα πρέπει να απαντά επί του αντιστοίχου 

γραπτού αιτήµατος του Αναδόχου εντός 

δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Σε 

περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτή θα 

πρέπει να είναι τεκµηριωµένη επαρκώς 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής. 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.33 

Η αίτηση για χρήση των υπηρεσιών 

υποστήριξης γίνεται µε τηλέφωνο, fax, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή απ’ ευθείας µε 

τα στελέχη της ΤΟΥ, ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα των αιτηµάτων και 

καταγράφεται στο σύστηµα 

παρακολούθησης της §7.5.5 

ΝΑΙ 

  

3.34 

Η Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών θα 

παρέχει τηλεφωνικά υπηρεσίες αρωγής 

τουλάχιστον για τα ακόλουθα θέµατα: 

• Λειτουργία και χρήση του 

συστήµατος (υλικό, λογισµικό, 

υπηρεσίες διασύνδεσης). 

• Αντιµετώπιση προβληµάτων που 

θα εµφανιστούν κατά την κανονική 

χρήση του συστήµατος. 

• Καταγραφή χρόνων Αναφοράς και 

Κλεισίµατος Θεµάτων Υποστήριξης 

(βλ. §7.5.1.2 και §7.5.1.3). 

Να αναφερθούν τυχόν επιπλέον 

προσφερόµενες υπηρεσίες. 

ΝΑΙ 

  

3.35 

Η Γραµµή Εξυπηρέτησης Χρηστών θα 

προωθεί στην Τεχνική Οµάδα 

Υποστήριξης τα Θέµατα Υποστήριξης που 

δεν µπορούν να επιλυθούν απευθείας και 

κατά µόνιµο τρόπο από το πρώτο επίπεδο 

υποστήριξης. Η ΤΟΥ µέσω εξειδικευµένων 

τεχνικών θα δίνει την απαιτούµενη λύση 

τηλεφωνικά ή αποµακρυσµένα (remote 

support), εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

ΝΑΙ 

  

3.36 
Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιµο από 

την Αναθέτουσα Αρχή, είναι δυνατή η απ΄ 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ευθείας επικοινωνία µε την ΤΟΥ, για 

θέµατα που χρήζουν άµεσης 

αντιµετώπισης. 

3.37 

Σε περίπτωση που τα στελέχη της ΤΟΥ 

δεν κατορθώσουν να επιλύσουν ένα Θέµα 

Υποστήριξης τηλεφωνικά, ή κρίνουν πως 

η σηµασία του για τη λειτουργία του 

συστήµατος και την τήρηση των χρόνων 

απόκρισης της §7 είναι σηµαντική, τότε 

πραγµατοποιούν επί τόπου (on-site) 

παρέµβαση. Εάν διαπιστώσουν πως 

χρήζουν εξειδικευµένης βοήθειας από τον 

κατασκευαστή / προµηθευτή του 

αντίστοιχου εξοπλισµού ΤΠΕ, 

αναλαµβάνουν την επικοινωνία µαζί του. 

ΝΑΙ 

  

 
∆ιασφάλιση Επιπέδου Ποιότητας 

Παρεχόµενων Υπηρεσιών 

 
  

3.38 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται πλήρως τους 

όρους της §7 σχετικά µε τους χρόνους 

επίλυσης, τη διαθεσιµότητα του 

συστήµατος και τις επιβαλλόµενες σε 

αυτόν ρήτρες. 

ΝΑΙ 

  

3.39 

Να περιγραφούν αναλυτικά οι µέθοδοι µε 

τις οποίες ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει: 

• Τον εντοπισµό και παρακολούθηση 

των διακοπών των παρεχοµένων 

υπηρεσιών (χρόνοι διακοπής), µέσα 

από την περιγραφή σχετικών 

διαδικασιών. 

• Τη δυνατότητα ελέγχου των 

µηχανισµών παρακολούθησης και 

αναφορών του Αναδόχου από την 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αναθέτουσα Αρχή (δηλαδή, κατά 

πόσο είναι αληθή και ακριβή τα 

στοιχεία που καταγράφονται σχετικά 

µε την διακοπή υπηρεσιών). 

Τα παραπάνω εντάσσονται και 

υλοποιούνται κάτω από τις απαιτήσεις της 

§7.5.3 και της § 7.5.5. 

3.40 

Ο Ανάδοχος θα παραδίδει αναφορές σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µε τους 

ποσοτικούς δείκτες της §7.5 σχετικά µε 

την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Το χρονικό διάστηµα που θα 

καλύπτουν οι αναφορές, ο τρόπος 

παράδοσής τους, καθώς και το ακριβές 

τους περιεχόµενο, θα καθοριστούν έπειτα 

από συνεννόηση µε την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής του 

έργου. 

Οι αναφορές παράγονται από την 

εφαρµογή που προβλέπεται από την 

§7.5.5. 

ΝΑΙ 

  

3.41 

Οι αναφορές για την ποιότητα των 

υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας θα 

πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαµβάνουν: 

• Στατιστικά παραγωγής καρτών. 

• Αναλυτικές και συνοπτικές αναφορές 

µε τα θέµατα υποστήριξης και τους 

αντίστοιχους χρόνους επίλυσης. 

• Υπολογισµός των ποσοστών της 

§7.5.3 µε στοιχεία που θα 

καταγράφονται τόσο από το 

Helpdesk όσο και από την 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Αναθέτουσα Αρχή και θα 

παραδίδονται στο Ανάδοχο για την 

παραγωγή των αναφορών και 

ειδικότερα σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην §7.5.5 

3.42 

Κατά τη διάρκεια των εργασίµων ωρών, τα 

αρµόδια στελέχη του Αναδόχου, θα 

πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση της 

λειτουργίας του συστήµατος και να 

ειδοποιούν την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής σε 

περίπτωση διακοπής ή/και βλάβης. 

ΝΑΙ 

  

3.43 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής σε περίπτωση 

προγραµµατισµένης διακοπής λειτουργίας 

κάποιας από τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες (π.χ. λόγω συντήρησης, 

αναβάθµισης υλικού ή λογισµικού κτλ), 

σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην 

§4.5.5.5 

ΝΑΙ 

  

3.44 

Ο Ανάδοχος οφείλει να οργανώνει 

συναντήσεις ανασκόπησης µε την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής σε εξαµηνιαία βάση κατά τις 

οποίες θα συζητούνται τα παρακάτω 

θέµατα: 

• Επίπεδο Απόδοσης των 

προσφερόµενων Υπηρεσιών. 

• Θέµατα Αµοιβών και 

Αποζηµιώσεων. 

• Θέµατα Ρητρών. 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• ∆ιαχειριστικά Θέµατα. 

• Θέµατα Ασφαλείας. 

• Προτεινόµενες αλλαγές στη 

κατηγοριοποίηση των θεµάτων 

υποστήριξης. 

• Πάσης φύσεως θέµατα που 

αφορούν στη λειτουργία του 

προσφερόµενου συστήµατος. 

3.45 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε 

ζηµία, µπορεί να προκληθεί στον 

εξοπλισµό από αµέλεια του προσωπικού 

και των υπεργολάβων του και είναι 

υπεύθυνος για την αποκατάστασή της. 

ΝΑΙ 

  

3.46 

Σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται 

σε ενέργειες τρίτων, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει τις 

παραπάνω βλάβες. Το κόστος των 

ανταλλακτικών που τυχόν 

χρησιµοποιηθούν θα βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή µε υποχρέωση του 

Αναδόχου για έκδοση ιδιαιτέρου 

τιµολογίου (βάσει των τιµών των 

επισήµων τιµοκαταλόγων του που θα 

ισχύουν κατά τον χρόνο παροχής των 

υπηρεσιών αποκατάστασης). 

ΝΑΙ 

  

3.47 

Ο Ανάδοχος παρέχει απαραιτήτως την 

τεχνική του άποψη και έχει ενεργό 

συµβουλευτικό ρόλο στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων για την αναβάθµιση ή 

τροποποίηση του προσφερόµενου 

συστήµατος. 

ΝΑΙ 

  

3.48 Να κατατεθεί πίνακας µε τα περιστατικά ΝΑΙ   
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

που προτείνονται ως καταστάσεις 

ανωτέρας βίας. 

3.49 

Να κατατεθεί «Πίνακας 

Κατηγοριοποίησης Επιπέδων 

Σοβαρότητας Θεµάτων Υποστήριξης» ο 

οποίος: 

• Να µη διαφοροποιείται ως προς την 

κατηγοριοποίηση των βασικών 

οµάδων λειτουργιών που, σε σχέση 

µε τον πίνακα 3 της §7.5.2. 

∆εδοµένου ότι η ενδεικτική 

κατηγοριοποίηση του πίνακα 

βασίζεται στα προτεινόµενα 

υποσυστήµατα της §3.4 θα πρέπει 

τα προσφερόµενα συστήµατα και οι 

λειτουργίες τους να αντιστοιχιστούν 

στα υποσυστήµατα αυτά. 

• Να περιλαµβάνει βασικές οµάδες 

λειτουργιών που δεν έχουν 

προβλεφθεί στην παρούσα. 

• Να αναλύει τις οµάδες λειτουργιών 

που αναφέρονται στον ανωτέρω 

πίνακα κατά ένα τουλάχιστον 

επίπεδο / βαθµό λεπτοµέρειας, 

προκειµένου να καταστεί σαφές για 

κάθε βασική οµάδα λειτουργιών, 

ποιες ακριβώς επιµέρους λειτουργίες 

περιλαµβάνει. Για παράδειγµα, η 

οµάδα λειτουργιών «Λειτουργία 

εκτός προδιαγραφών του 

υποσυστήµατος παρακολούθησης» 

θα µπορούσε να αναλυθεί σε 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 3 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

«Αδυναµία εκτύπωσης αναφοράς», 

«Λανθασµένος υπολογισµός 

στατιστικών», «Πρόσβαση σε µη 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες», κτλ. 

 

 

 

 

Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά 

4.1 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της 

προτεινόµενης µεθοδολογίας διοίκησης του 

έργου (σχήµα διοίκησης, οργάνωση και 

προγραµµατισµός του έργου, οµάδα έργου, 

κτλ). 

ΝΑΙ 

  

4.2 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της 

Οµάδας Έργου του Αναδόχου, στην οποία 

θα περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο: 

• Σύνθεση οµάδας. 

• Υπεύθυνος Έργου. 

• Επιστηµονικό / άλλο προσωπικό. 

• Εξωτερικοί συνεργάτες. 

• Εµπειρία προσωπικού οµάδας έργου 

και παράθεση αναλυτικών 

βιογραφικών σηµειωµάτων, 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

Παραρτήµατος Ζ΄ της παρούσης. 

• Συµµετοχή σε ανθρωποµήνες κάθε 

µέλους της οµάδας έργου στις 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

δραστηριότητες του έργου. 

4.3 

Για οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση της 

οµάδας έργου θα ενηµερώνεται εγγράφως η 

Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής. Ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει το 

βιογραφικό του αναπληρωτή ή 

αντικαταστάτη ο οποίος θα ανήκει στην ίδια 

κατηγορία εργαζοµένου και θα είναι 

τουλάχιστον ισοδύναµης κατάρτισης και 

εµπειρίας. 

ΝΑΙ 

  

4.4 

Να κατατεθούν βιογραφικά µελών της 

οµάδας έργου και δηλώσεις συνεργασίας 

από τους εξωτερικούς συνεργάτες που 

µετέχουν στην οµάδα έργου. 

ΝΑΙ 

  

4.5 

Η υλοποίηση του έργου από τον Ανάδοχο 

θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

• Φάση 1: Μελέτη Συστήµατος 

• Φάση 2: Ανάπτυξη / 

Παραµετροποίηση Συστήµατος 

• Φάση 3: Εγκατάσταση Συστήµατος 

• Φάση 4: Εκπαίδευση και Έναρξη 

Λειτουργίας 

• Φάση 5: Παραγωγική Λειτουργία 

Συστήµατος 

ΝΑΙ 

  

 Φάση 1 - Μελέτη Συστήµατος    

4.6 

Η Φάση 1 θα αποτελείται κατ΄ ελάχιστο 

από τις ακόλουθες δράσεις: 

• ∆1.1 - Επικαιροποίηση Απαιτήσεων 

• ∆1.2 - Σχεδιασµός Συστήµατος 

• ∆1.3 – Υποδοµή Εξοπλισµού 

(Hardware) 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή τυχόν 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

επιπλέον δράσεων που πρόκειται να 

λάβουν χώρα κατά τη Φάση 1 του έργου. 

4.7 

∆1.1 - Επικαιροποίηση απαιτήσεων 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.1.2.1.  

Παραδοτέο: Π1.1 – Επικαιροποίηση 

Απαιτήσεων 

ΝΑΙ 

  

4.8 

Να περιγραφεί η µεθοδολογία ανάλυσης 

απαιτήσεων που θα χρησιµοποιηθεί και να 

τεκµηριωθεί η καταλληλότητά της για τους 

σκοπούς του έργου. Τα ενδιάµεσα και 

τελικά προϊόντα της επιλεγείσας 

µεθοδολογίας θα πρέπει να είναι κατανοητά 

από τα ενδιαφερόµενα µέρη, χωρίς να 

απαιτείται σχετική εξειδίκευση. 

ΝΑΙ 

  

4.9 

Η µεθοδολογία ανάλυσης απαιτήσεων να 

καλύπτει κατ’ ελάχιστον τους θεµατικούς 

τοµείς που αναφέρονται στην §5.1.2.1. 

ΝΑΙ 

  

4.10 

∆1.2 - Σχεδιασµός συστήµατος 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.1.2.2.  

Παραδοτέο: Π1.2 – Σχεδιασµός Συστήµατος 

ΝΑΙ 

  

4.11 

Να περιγραφεί η µεθοδολογία που θα 

χρησιµοποιηθεί για το σχεδιασµό του 

συστήµατος και να τεκµηριωθεί η 

καταλληλότητά της για τους σκοπούς του 

έργου. Τα ενδιάµεσα και τελικά προϊόντα 

της επιλεγείσας µεθοδολογίας θα πρέπει να 

είναι κατανοητά από τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, χωρίς να απαιτείται σχετική 

εξειδίκευση. 

ΝΑΙ 

  

4.12 ∆1.2 - Υποδοµή Εξοπλισµού (Hardware) ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην § 5.1.3.  

Παραδοτέο: Π1.3 – Μελέτη για τον 

απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό 

4.13 

Να περιγραφεί η µεθοδολογία που θα 

χρησιµοποιηθεί για το σχεδιασµό του 

συστήµατος και να τεκµηριωθεί η 

καταλληλότητά της για τους σκοπούς του 

έργου. Τα ενδιάµεσα και τελικά προϊόντα 

της επιλεγείσας µεθοδολογίας θα πρέπει να 

είναι κατανοητά από τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, χωρίς να απαιτείται σχετική 

εξειδίκευση. 

ΝΑΙ 

  

4.14 

Με την παράδοση των παραδοτέων της 

συγκεκριµένης φάσης, ο Ανάδοχος θα 

παρουσιάσει την προτεινόµενη λύση στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

έτσι ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η 

προσφερόµενη λειτουργικότητα του 

συστήµατος, τα πλεονεκτήµατα και η 

πολυπλοκότητα της επιλεγείσας 

αρχιτεκτονικής, καθώς και οι αλλαγές σε 

οργανωτικό και θεσµικό επίπεδο, που 

πρέπει να πραγµατοποιηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 

  

 
Φάση 2 - Ανάπτυξη / Παραµετροποίηση 

Συστήµατος 

 
  

4.15 

Η Φάση 2 θα αποτελείται κατ΄ ελάχιστο 

από τις ακόλουθες δράσεις: 

• ∆2.1 - Παραµετροποίηση / 

Υλοποίηση Υποσυστηµάτων 

• ∆2.2 - Ολοκλήρωση Συστήµατος-

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ – ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 

 

 

 

Σελίδα 179 από 217 
 

Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Μετάπτωση ∆εδοµένων 

• ∆2.3 - Μελέτη Ασφάλειας 

• ∆2.4 – Παραγωγή Αιτήσεων 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή τυχόν 

επιπλέον δράσεων που πρόκειται να 

λάβουν χώρα κατά τη Φάση 2 του έργου. 

4.16 

∆2.1 - Παραµετροποίηση / Υλοποίηση 

Υποσυστηµάτων 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.2.2.1. 

ΝΑΙ 

  

4.17 

∆2.2 - Ολοκλήρωση Συστήµατος-

Μετάπτωση ∆εδοµένων 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.2.2.2.  

Παραδοτέα: Π2.1 - Επικαιροποίηση 

Απαιτήσεων Π2.2 – Μελέτη µετάπτωσης  

και Π2.3 – Τεκµηρίωση Συστήµατος. 

ΝΑΙ 

  

4.18 

∆2.3 - Μελέτη Ασφάλειας  

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.2.2.3.  

Παραδοτέα: Π2.4 – Μελέτη αποτίµησης 

επικινδυνότητας, Π2.5 – Σχέδιο Ανάκαµψης 

από καταστροφή 

ΝΑΙ 

  

4.19 

Να περιγραφεί η µεθοδολογία που θα 

χρησιµοποιηθεί για την εκπόνηση των 

µελετών ασφάλειας και να τεκµηριωθεί η 

καταλληλότητά της για τους σκοπούς του 

έργου. 

ΝΑΙ 

  

4.20 

Στο πλαίσιο της µελέτης αποτίµησης 

επικινδυνότητας, ο Ανάδοχος θα αναλύσει 

κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα θέµατα: 

• Σύστηµα διαχείρισης κινδύνων 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• Ασφάλεια δικτύων 

• Ασφάλεια αποθήκευσης και 

διακίνησης δεδοµένων 

• Ασφάλεια υποδοµής δηµοσίου 

κλειδιού 

Να αναφερθούν αναλυτικά τα θέµατα που 

πρόκειται να µελετήσει ο Ανάδοχος. 

4.21 

Για το σύνολο των κινδύνων που θα 

εντοπιστούν, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να 

προτείνει τρόπους αντιµετώπισής τους ή 

µείωσης των επιπτώσεών τους για το 

σύστηµα. 

ΝΑΙ 

  

4.22 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση 

των προτεινόµενων µέτρων που αφορούν 

σε θέµατα σχεδιασµού και αρχικοποίησης 

του προµηθευόµενου υλικού, λογισµικού και 

υπηρεσιών διασύνδεσης. 

ΝΑΙ 

  

4.23 

Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές 

προδιαγραφών του συστήµατος για λόγους 

ασφαλείας (π.χ. στον προσφερόµενο 

εξοπλισµό), αυτές θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο του έργου και θα υλοποιηθούν 

από αυτόν, εφόσον φυσικά υπάρχει και η 

σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

ΝΑΙ 

  

4.24 

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα 

υλοποιήσει σχέδιο ανάκαµψης του 

συστήµατος έπειτα από καταστροφή, στο 

οποίο θα αναλύονται κατ΄ ελάχιστο τα 

ακόλουθα θέµατα: 

• Ρόλοι στελεχών της Αναθέτουσας 

Αρχής και του Αναδόχου 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• ∆ιαδικασία τήρησης αντιγράφων 

ασφαλείας 

• ∆ιαδικασία επαναφοράς συστήµατος 

σε κανονική λειτουργία 

Να αναφερθούν αναλυτικά τα θέµατα που 

πρόκειται να µελετήσει ο Ανάδοχος. 

4.25 

∆2.4 – Παραγωγή Αιτήσεων  

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.2.2.4.  

Παραδοτέα: Π2.6 –Ηλεκτρονικές Αιτήσεις 

και  Π2.7 –Εκτυπωµένες κάρτες µε τη χρήση 

πιλοτικών δεδοµένων 

ΝΑΙ 

  

 Φάση 3 - Εγκατάσταση Συστήµατος    

4.26 

Η Φάση 3 θα αποτελείται κατ΄ ελάχιστο 

από τις ακόλουθες δράσεις: 

• ∆3.1 - Εγκατάσταση Συστήµατος 

• ∆3.2 - Έλεγχος και ∆οκιµές 

Συστήµατος 

• ∆3.3 - Πρόγραµµα και Υλικό 

Εκπαίδευσης 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή τυχόν 

επιπλέον δράσεων που πρόκειται να 

λάβουν χώρα κατά τη Φάση 3 του έργου. 

ΝΑΙ 

  

4.27 

∆3.1 - Εγκατάσταση Συστήµατος  

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.3.2.1. 

ΝΑΙ 

  

4.28 

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η 

τροποποίηση του συστήµατος σε σχέση µε 

τον αρχικό σχεδιασµό, ο Ανάδοχος θα 

υλοποιήσει τις αλλαγές χωρίς καµία 

επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 

  

4.29 ∆3.2 - Έλεγχος και ∆οκιµές Συστήµατος  ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την εκτέλεση 

των δοκιµών αποδοχής του συστήµατος 

από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής 

σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην 

§5.3.2.2.  

Παραδοτέα: Π3.1 – Επικαιροποιηµένη 

τεκµηρίωση συστήµατος, Π3.2 – 

Αποτελέσµατα δοκιµών αποδοχής 

συστήµατος 

4.30 

Στους ελέγχους και τις δοκιµές του 

συστήµατος θα περιλαµβάνονται κατ΄ 

ελάχιστο δοκιµές για: 

• Την καλή λειτουργία του λογισµικού 

• Την καλή λειτουργία του υλικού 

• Την καλή λειτουργία των υπηρεσιών 

διασύνδεσης 

• Την απόδοση του συστήµατος 

• Την ανάκαµψή του συστήµατος σε 

περίπτωση µερικής ή ολικής 

καταστροφής 

• Την ασφάλεια του συστήµατος 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι δοκιµές που 

πρόκειται να εκτελέσει ο Ανάδοχος. 

ΝΑΙ 

  

4.31 

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους και 

τις δοκιµές του συστήµατος διαπιστωθούν 

προβλήµατα στο σχεδιασµό ή στην 

υλοποίηση του συστήµατος, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να προβεί στις 

αναγκαίες αλλαγές στο σχεδιασµό ή/και την 

υλοποίηση του συστήµατος, χωρίς καµία 

επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή και 

χωρίς µεταβολή του χρονοδιαγράµµατος 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

του έργου. 

4.32 

Εάν, σύµφωνα µε την κρίση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, οι 

αναγκαίες τροποποιήσεις στο σχεδιασµό 

του συστήµατος είναι µεγάλης έκτασης, τότε 

η διαδικασία των δοκιµών αποδοχής 

πραγµατοποιείται στο σύνολό της από την 

αρχή. 

ΝΑΙ 

  

4.33 

Με τη λήξη της φάσης, το σύνολο του 

προσφερόµενου υλικού, λογισµικού και 

υπηρεσιών διασύνδεσης, θα πρέπει να είναι 

σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. 

ΝΑΙ 

  

4.34 

Σε περίπτωση που καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έργου διαπιστωθούν προβλήµατα στο 

σχεδιασµό ή στην υλοποίηση του 

συστήµατος, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει, χωρίς 

καµία επιβάρυνση για την Αναθέτουσα 

Αρχή και χωρίς µεταβολή του 

χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

ΝΑΙ 

  

4.35 

∆3.3 - Πρόγραµµα και Υλικό Εκπαίδευσης  

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.3.2.3.  

Παραδοτέο: Π3.3 – Πρόγραµµα και υλικό 

εκπαίδευσης 

ΝΑΙ 

  

 
Φάση 4 - Εκπαίδευση και Έναρξη 

Λειτουργίας 

 
  

4.36 

Η Φάση 4 θα αποτελείται κατ΄ ελάχιστο 

από τις ακόλουθες δράσεις: 

• ∆4.1 - Εκπαίδευση 

• ∆4.2 - Οργάνωση Υποδοµών 

Παροχής Υπηρεσιών Παραγωγικής 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Λειτουργίας 

• ∆4.3 – Μεθοδολογία Ελέγχου και 

Επίβλεψης του Συστήµατος και των 

Εγκαταστάσεων του Αναδόχου 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή τυχόν 

επιπλέον δράσεων που πρόκειται να 

λάβουν χώρα κατά τη φάση 4 του έργου. 

4.37 

∆4.1 - Εκπαίδευση  

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.4.2.1. και στην 

§5.4.2.1 

Παραδοτέο: Π4.1 – Αξιολόγηση 

εκπαιδευόµενων 

ΝΑΙ 

  

4.38 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα αφορούν σε: 

• Εκπαίδευση των χρηστών επιπέδου 

3 του συστήµατος. 

• Εκπαίδευση των χρηστών επιπέδου 

2 του συστήµατος. 

Στην προσφορά του ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να εξειδικεύσει τους 

διαφορετικούς ρόλους εποπτών και 

χρηστών του συστήµατος, να αναφέρει το 

αντικείµενο της εκπαίδευσης (ενδεικτικά 

περιεχόµενα), τις προσφερόµενες ώρες 

εκπαίδευσης ανά ρόλο και να παραθέσει 

ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την 

εκπαίδευση των δύο κατηγοριών χρηστών 

(βλ. §§4.4.1). 

ΝΑΙ 

  

4.39 

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης 

θα δοθούν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 

στην §4.4.1 και υπό τη µορφή: 

• Σεµιναρίων, που θα λάβουν χώρα 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

στα κεντρικά γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής και σε χώρους 

που θα αναλάβει να εξοπλίσει µε τα 

αναγκαία εποπτικά µέσα και να 

διαµορφώσει κατάλληλα ο Ανάδοχος. 

• On-the-job εκπαίδευσης, µε σκοπό 

την ουσιαστική εκµάθηση του 

προσφερόµενου συστήµατος, αλλά 

και την επίλυση αποριών κατά τη 

χρήση του. 

4.40 

Να περιγραφεί η µεθοδολογία που θα 

χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση των 

στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής ανά 

είδος εκπαίδευσης (σεµιναριακή / on-the-

job) και να τεκµηριωθεί η καταλληλότητά της 

για τους σκοπούς του έργου. 

ΝΑΙ 

  

4.41 

Το πλήθος των στελεχών της Αναθέτουσας 

Αρχής που θα εκπαιδευτούν στο νέο 

σύστηµα αναφέρονται στην §5.4.2.1 και σε 

ποιους ρόλους θα καθοριστούν από αυτή 

κατά την έναρξη της φάσης 1 του έργου. 

ΝΑΙ 

  

4.42 

Ο Ανάδοχος πρόκειται να προσφέρει ώρες 

εκπαίδευσης όπως προδιαγράφονται στην 

§5.4.2.1. Επίσης, θα πρέπει να διαθέσει 

τουλάχιστον ένα (1) εξειδικευµένο στέλεχος 

το οποίο θα βρίσκεται κατά τις εργάσιµες 

ώρες και µέρες στους χώρους της 

Αναθέτουσας Αρχής, µε σκοπό την παροχή 

on-the-job εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ 

  

4.43 

Για τους χρήστες επιπέδου 3 (∆ιαχειριστές), 

ο Ανάδοχος πρόκειται να προσφέρει εκατό 

ογδόντα (180) ώρες σεµιναριακής 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εκπαίδευσης συνολικά. Επίσης, θα πρέπει 

να διαθέσει τουλάχιστον ένα (1) 

εξειδικευµένο στέλεχός του κατά τη Φάση 4 

του έργου, το οποίο θα βρίσκεται κατά τις 

εργάσιµες ώρες και µέρες στους χώρους 

της Αναθέτουσας Αρχής, µε σκοπό την 

παροχή on-the-job εκπαίδευσης για τους 

∆ιαχειριστές του συστήµατος. 

4.44 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι γραµµένο 

στην Ελληνική γλώσσα, θα δοθεί σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή και σε ικανό αριθµό 

αντιτύπων για τη διανοµή ενός τουλάχιστον 

έντυπου αντιγράφου σε κάθε 

εκπαιδευόµενο. 

ΝΑΙ 

  

4.45 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει και θα εκτελέσει 

την αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων, µετά 

την ολοκλήρωση των µαθηµάτων. Τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα 

κοινοποιηθούν στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

ΝΑΙ 

  

4.46 

Οι εκπαιδευτές θα αξιολογηθούν από τα 

στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που 

έκαναν χρήση των υπηρεσιών, µέσω 

ειδικής έντυπης φόρµας. Να δοθεί το 

ενδεικτικό περιεχόµενο της σχετικής 

φόρµας. 

ΝΑΙ 

  

4.47 

Οι εκπαιδευτές του Αναδόχου θα πρέπει να 

διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ και να 

διαθέτουν εµπειρία µεγαλύτερη των τριών 

(3) ετών στα αντικείµενα διδασκαλίας. 

ΝΑΙ 

  

4.48 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής έχει το δικαίωµα να ζητήσει την 

ΝΑΙ 
  

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ – ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 

 

 

 

Σελίδα 187 από 217 
 

Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αλλαγή ενός εκπαιδευτή του Αναδόχου, εάν 

κρίνει πως δεν είναι επαρκής και χωρίς 

περαιτέρω αιτιολόγηση προς τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

συµµορφωθεί προς το αίτηµα της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής εντός πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών, µε στέλεχος ανάλογης εµπειρίας 

και δεξιοτήτων. 

4.49 

∆4.2 - Οργάνωση Υποδοµών Παροχής 

Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας  

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.4.2.2. 

Παραδοτέο: Π4.2 – Προδιαγραφές και 

οδηγός χρήσης υπηρεσιών παραγωγικής 

λειτουργίας 

ΝΑΙ 

  

4.50 

∆4.3 - Μεθοδολογία Ελέγχου και Επίβλεψης 

των Εγκαταστάσεων του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.4.2.3. 

Παραδοτέο: Π4.3 – Μεθοδολογία Ελέγχου 

και Επίβλεψης Συστήµατος και 

Εγκαταστάσεων 

ΝΑΙ 

  

 
Φάση 5 - Παραγωγική Λειτουργία 

Συστήµατος 

 
  

4.51 

Η Φάση 5 θα αποτελείται κατ΄ ελάχιστο 

από την ακόλουθη δράση: 

• ∆5.1 - Παροχή Υπηρεσιών 

Παραγωγικής Λειτουργίας  

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή τυχόν 

επιπλέον δράσεων που πρόκειται να 

λάβουν χώρα κατά τη Φάση 5 του έργου. 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Συµµόρφωσης 4 Υλοποίηση Έργου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.52 

∆5.1 - Παροχή Υπηρεσιών Παραγωγικής 

Λειτουργίας  

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην §5.5.2.1.  

Παραδοτέα: Π5.1 – Έκθεση επιπέδου 

λειτουργίας και υποστήριξης συστήµατος 

(κάθε µήνα), Π5.2 – Επικαιροποιηµένος 

σχεδιασµός συστήµατος (κάθε τρίµηνο), 

Π5.3 – Αρχεία συστήµατος (τέλος Φάσης 5), 

Π5.4 – Κείµενα σχεδιασµού και αναφοράς 

(τρεις µήνες µετά την έναρξη της Φάσης 5) 

ΝΑΙ 

  

4.53 

Το παραδοτέο Π5.4 θα περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα κείµενα: 

• MSCA Practice Statement 

• CP Practice Statement 

• CIA Practice Statement 

• MSCA Information Security policy 

• CP Information Security policy 

• CIA Information Security policy 

• MSCA Business Continuity Plan 

Τα κείµενα αυτά περιγράφονται στο 

«Guideline and Template – National CA 

Policy - Keys, certificates and equipment 

management (Registration, key 

generation, certificate issuing, 

personalization, distribution, use and end 

of life) for the Tachograph system for the 

CIA, MSA, MSCA, and CP» v.1.0 

ΝΑΙ 

  

4.54 

Κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας 

του συστήµατος, µπορεί να ζητηθεί από τον 

Ανάδοχο υπηρεσίες on-the-job εκπαίδευσης 

για τους διαχειριστές  (χρήστες επιπέδου 3) 

ΝΑΙ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

έπειτα από αίτηµα της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής πέρα των 

αρχικών ωρών εκπαίδευσης. Οι ώρες αυτές 

δε θα ξεπερνάνε τις 20 ώρες ανά 

εκπαιδευόµενο και εφόσον έχει ήδη 

παραχθεί το ¼ του συνολικού αριθµού των 

καρτών που προβλέπει η σύµβαση. 

4.55 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του 

έργου ζητηθούν από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής επιπλέον 

υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους χρήστες 

και τους διαχειριστές του συστήµατος, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγγυηθεί 

για την προσφορά τους στο τίµηµα που 

αναγράφεται στην οικονοµική του 

προσφορά. 

ΝΑΙ 

  

 Χρονοδιάγραµµα Έργου    

4.56 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλει στην 

προσφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραµµα 

του έργου σύµφωνα µε το υπόδειγµα της §6 

σε ότι αφορά: 

• Τη συνολική διάρκεια του έργου. 

• Το διαµερισµό του σε φάσεις. 

• Την αλληλουχία των διαφορετικών 

φάσεων του έργου. 

• Τη µέγιστη διάρκεια κάθε φάσης (µε 

την εξαίρεση αυτή της Φάσης 5). 

• Τις δράσεις που περιλαµβάνονται σε 

κάθε φάση. 

ΝΑΙ 

  

4.57 

Οι ενδεικτικοί χρόνοι για την ολοκλήρωση 

κάθε φάσης που µπορούν να προσφέρουν 

οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι, είναι οι ακόλουθοι: 

ΝΑΙ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

• Φάση 1: Ένας (1) µήνας 

• Φάση 2: ∆ύο (2) µήνες 

• Φάση 3: Μία (1) εβδοµάδα 

• Φάση 4: Πέντε (5) εβδοµάδες 

• Φάση 5: Μέχρι λήξεως της 

Σύµβασης 

Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή 

αποκλεισµού, ο προβλεπόµενος χρόνος 

ολοκλήρωσης των τεσσάρων (4) πρώτων 

φάσεων του έργου δεν θα υπερβαίνει τους 

έξι (6) µήνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  

 
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Α. ∆ΗΛΩΣΗ. 

Ο υπογράφων ενεργών ως νόµιµος εκπρόσωπος της Εταιρείας: 

  

  

  

∆ΗΛΩΝΩ:  

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσουν την Οικονοµική 

Προσφορά τους για την υλοποίηση του Έργου «Σύστηµα παραγωγής, διαχείρισης και 

ελέγχου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου»», µελέτησαν µε προσοχή και έλαβαν υπόψη 

τους:  

• Την παρούσα ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, µε όλα τα σχετικά παραρτήµατά 

της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του διαγωνισµού, 

• Το σύνολο του θεσµικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισµό αυτό. 

2. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, έλαβαν γνώση των συνθηκών του Έργου, των 

τεχνικών προδιαγραφών και των ποσοτήτων που απαιτούνται. 

3. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, έλαβαν γνώση και συµπεριέλαβαν κάθε κόστος στο 

Κατ' Αποκοπή Τίµηµα για την έγκαιρη περάτωση του έργου και την τήρηση όλων των 

προθεσµιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

4. Στο προσφερόµενο Κατ' Αποκοπή Τίµηµα περιλαµβάνονται:  

α. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών του έργου σύµφωνα µε τους αναφερόµενους στη ∆ιακήρυξη όρους.  

β. Γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι 

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τους όρους 

της ∆ιακήρυξης, του Αναδόχου µη δικαιουµένου άλλης πρόσθετης πληρωµής ή 

αποζηµίωσης για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών.  

6. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, κατάρτισαν την Οικονοµική Προσφορά τους µε βάση 

τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους.  

Αθήνα   

Ο ∆ΗΛΩΝ 

Σφραγίδα - Υπογραφή  
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Β. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ)  

 

Για την υλοποίηση του έργου «Σύστηµα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου καρτών 

Ψηφιακού Ταχογράφου» , σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και µε τα 

καθοριζόµενα στο παρόν έντυπο η οικονοµική µας προσφορά ανέρχεται σύµφωνα µε 

τους ακόλουθους πίνακες: 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1 ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

και µονάδα 

µέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

(α) (β) (γ) (δ) 

1.1 
ΦΑΣΗ 1: Υπηρεσίες Ανάλυσης 

και  Σχεδιασµού  

    

  

1.2 ΦΑΣΗ 2: Υπηρεσίες Ανάπτυξης/ 

Παραµετροποίησης Συστήµατος. 

    

 

1.3 
ΦΑΣΗ 3: Υπηρεσίες 

εγκατάστασης 

  

1.4 

ΦΑΣΗ 4: Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης Χρηστών, 

Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και 

Πιλοτικής Λειτουργίας 

Παραγωγής Αιτήσεων. 

  

1.5 

Άλλα προσφερόµενα 

προϊόντα. Να γίνει αναφορά 

ανά προϊόν  

  

  

  

  

1.6  
 

ΣΥΝΟΛΟ πίνακα (1): € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
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Πίνακας 2 ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε € 

(α) (β) (γ) 

2.1 
Ποσό Προσφοράς για κάθε Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου 

 

2.2 

Συνολικό ποσό προσφοράς για την 

παραγωγή τριάντα χιλιάδων (30.000) καρτών 

Ψηφιακού Ταχογράφου. 
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Στους παραπάνω πίνακες, τα ποσά θα δίνονται σε ΕΥΡΩ, µε ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών 

ψηφίων. 

Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται ρητώς στην οικονοµική 

προσφορά. Σε περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, θεωρείται ότι τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες, στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση του εύλογου ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε 

συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Τονίζονται τα ακόλουθα: 

• Το ποσό 1.6 (από τον πίνακα 1) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι 

µικρότερο ή ίσο, από το είκοσι-δύο τις εκατό (22%) του ποσού Α (από τον πίνακα 3) 

και µεγαλύτερο ή ίσο, από το δώδεκα τις εκατό (12%) του ποσού Α (από τον πίνακα 

3). 

• Το ποσό 2.2 (από τον πίνακα 2) προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της τιµής 

µονάδας κάρτας που δίνεται στον παραπάνω πίνακα (ποσό 2.1) µε το πλήθος των 

καρτών που εκτιµάται πως θα παραχθούν για την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο 

του έργου (30.000 κάρτες). 

• Θα πρέπει να δοθεί µία µόνο τιµή ως «Ποσό Προσφοράς για Κάθε Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου», η οποία θα ισχύει για όλα τα είδη καρτών και θα είναι αναλλοίωτη για 

όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. 

Τονίζεται ότι η ποσότητα των 30.000 καρτών αφορά αποκλειστικά στην αξιολόγηση των 

προσφορών και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή σε σχέση µε τον πραγµατικό 

αριθµό καρτών που θα ζητεί από τον Ανάδοχο να εκδίδει κατά τη διάρκεια της Σύµβασης. 

Αθήνα  

ΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  

Σφραγίδα - Υπογραφή  

 

Πίνακας 3 ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟ σε € 

Α. Άθροισµα ποσών 1.6 (από πίνακα 1) και 2.2 (από πίνακα 2)  

Β. ΦΠΑ 23%  

ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β)  
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2.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Εισαγωγή - Επιτελική Σύνοψη 

• Συνοπτική Περιγραφή Προτεινόµενης Λύσης 

• Συνοπτική Περιγραφή της Μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του Έργου 

• Συνοπτική Περιγραφή ∆οµής / Στελέχωσης Οµάδας Έργου  

• Συνοπτική Περιγραφή του Χρονοδιαγράµµατος και των Φάσεων του Έργου (να 

αναφερθούν οι προσφερόµενες υπηρεσίες και παραδοτέα ανά φάση του Έργου)  

• Προσφερόµενες Υπηρεσίες στο πλαίσιο του Έργου (να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε 

επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν από τον Υποψήφιο Ανάδοχο) 

Σηµειώνεται ότι η «Εισαγωγή - Επιτελική Σύνοψη» της Τεχνικής Προσφοράς δε δύναται να 

ξεπερνά τις δέκα (10) σελίδες. 

 

Κεφάλαιο 1: Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές Προτεινόµενης Λύσης 

1.1 Περιγραφή Συνολικής Λύσης - Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική 

• Περιγραφή Συνολικής Λύσης  

• Περιγραφή Αρχιτεκτονικής 

• ∆ιαγραµµατική Απεικόνιση Αρχιτεκτονικής 

• Λοιπά Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

1.2 Προσφερόµενος Εξοπλισµός 

1.3 Προσφερόµενο Λογισµικό 

1.4 Υπηρεσίες διασύνδεσης 

 

Κεφάλαιο 2: Προσφερόµενες Υπηρεσίες Έργου 

Ο προσφέρων καλείται να ακολουθήσει τη ροή των περιεχοµένων του παραρτήµατος των 

τεχνικών προδιαγραφών και ειδικότερα να παραθέσει µε αυτή τη σειρά: 

Τις Προσφερόµενες Υπηρεσίες που απαιτούνται στο Κεφάλαιο 5 

 Υπηρεσίες ανάλυσης  /σχεδιασµού 

 Υπηρεσίες ανάπτυξης / παραµετροποίησης 

 Υπηρεσίες Εγκατάστασης 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

Να παραθέσει Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα του Έργου στο οποίο θα λαµβάνονται υπόψη τα 

οριζόµενα στο κεφάλαιο 6 του παραρτήµατος των Τεχνικών Προδιαγραφών  και να παράσχει 

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ – ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2013 

 

 

 

Σελίδα 196 από 217 
 

πλήρη ανάλυση των Φάσεων και των Παραδοτέων του Έργου σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών 

Τέλος να δώσει σε ξεχωριστό κεφάλαιο τον τρόπο µε τον οποίο προτίθεται να υλοποιήσει τα 

προβλεπόµενα στο κεφάλαιο 7 των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία και Οργάνωση Έργου 

3.1 Μεθοδολογία Έργου – Περιγραφή Φάσεων και Παραδοτέων Έργου 

Η συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Αντίληψη του Προσφέροντα για την έκταση και την πολυπλοκότητα του Έργου 

• Αναλυτική παρουσίαση της Μεθοδολογίας Υλοποίησης του έργου, των µεθοδολογικών 

εργαλείων και του τρόπου χρησιµοποίησής τους κατά την εκτέλεση του Έργου 

• Αναλυτική Περιγραφή των Φάσεων και Παραδοτέων του έργου καθώς και της 

αλληλουχίας των δράσεων / ενεργειών / παραδοτέων του Έργου 

• Περιγραφή της ∆ιασφάλισης Υλοποίησης του Έργου που θα περιέχει, µεταξύ άλλων τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• Προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για τη διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση της 

εξέλιξης του Έργου, για τη διασφάλιση της ποιότητας και των αποτελεσµάτων του 

Έργου και για τη διαχείριση κινδύνων. 

• Τεχνικά µέσα και εργαλεία (π.χ. λογισµικό project management) που θα 

χρησιµοποιηθούν για την αποτελεσµατική εκτέλεση του Έργου. 

• Περιγραφή πιθανών κινδύνων ή κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας του έργου και 

τρόπων πρόληψης ή αντιµετώπισής τους 

• Λίστα µε τα στοιχεία / πληροφορίες που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. για 

την εκπόνηση της Φάσης 1 του έργου. 

3.2 ∆ιοίκηση και Στελέχωση Έργου  

Στη συγκεκριµένη ενότητα ο Προσφέρων παραθέτει την αναλυτική περιγραφή της δοµής και 

της οργάνωσης της Οµάδας Έργου, καθώς και το πλαίσιο ∆ιοίκησης του Έργου. Στην οµάδα 

έργου περιλαµβάνονται οι εξής: 

• Συντονιστής Έργου (Project Director) , ο οποίος, στο πλαίσιο του Έργου είναι 

αρµόδιος για το γενικό σχεδιασµό και εποπτεία του Έργου, την εκπροσώπηση του 

Έργου στους αρµόδιους φορείς και τη γενικότερη διοίκηση του Έργου µε ενεργή 

συµµετοχή σε επιτροπές διοίκησης και παρακολούθησης του Έργου. 

• Υπεύθυνος Υλοποίησης (Project Manager) , ο οποίος, στο πλαίσιο του Έργου, είναι 

αρµόδιος για την καθηµερινή διοίκηση και εποπτεία του Έργου, το συντονισµό των 

δράσεων της οµάδας εργασίας, την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
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του Έργου, την τήρηση του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος του Έργου, τη διαρκή 

επικοινωνία µε όλους τους αρµόδιους φορείς και γενικότερα τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης εκτέλεσης του Έργου σε καθηµερινή βάση. 

• Μέλη της Οµάδας Έργου, τα οποία συµµετέχουν στις αναγκαίες οµάδες εργασίας και 

είναι υπεύθυνα για τη σχεδίαση, υλοποίηση (µελέτη, εγκατάσταση, τροποποίηση, 

παραµετροποίηση, µετάβαση) και υποστήριξη / συντήρηση του προµηθευόµενου υλικού 

και λογισµικού, τη γραµµατειακή υποστήριξη, την οργάνωση και εκτέλεση της 

επικοινωνίας µε τους αρµόδιους φορείς και γενικότερα την εκτέλεση των εργασιών που 

ανατίθενται βάσει του προγραµµατισµού του έργου. Να αναφερθεί ποια µέλη της Οµάδας 

Έργου είναι πλήρους απασχόλησης στο συγκεκριµένο Έργο. 

• Ειδικοί Εµπειρογνώµονες, οι οποίοι, δύναται να συµπληρώνουν την οµάδα εργασίας 

µε ειδική θεµατική γνώση σε ενέργειες του έργου που απαιτούνται ώστε η παροχή 

υπηρεσιών να είναι υψηλής ποιότητας. 

 

Ο Προσφέρων δεσµεύεται να χρησιµοποιήσει τα συγκεκριµένα άτοµα καθ' όλη τη διάρκεια του 

Έργου, µε την αίρεση της αντικατάστασης τους µε άλλα ισάξια µόνο µετά από γραπτή αίτηση 

προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και τη σύµφωνη έγγραφη 

αποδοχή αυτού. Ειδικότερα για τον Υπεύθυνο Υλοποίησης (Project Manager) απαιτείται 

γραπτή αίτηση του Αναδόχου τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την προβλεπόµενη 

αντικατάστασή του.  

 

Αλλαγή που διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται την έκπτωση του 

Αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τα µέλη της οµάδας έργου που παρέχουν 

στο πλαίσιο του έργου υπηρεσίες εκπαίδευσης µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 

Εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής, µπορούν να συµµετέχουν στις εργασίες σε όλες τις 

φάσεις του Έργου µε σκοπό την παρακολούθηση της πορείας του και τη µεταφορά 

τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό σε καµία περίπτωση να σηµαίνει ότι το έργο θα 

εκτελεστεί από κοινού. 

 

Επίσης στην παρούσα ενότητα και όσον αφορά το πλαίσιο επικοινωνίας του Έργου οι 

προσφέροντες θα παραθέσουν: 
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• Αναλυτική πρόταση για το σχήµα συνεργασίας και επικοινωνίας της Οµάδας Έργου του 

Προσφέροντος, τόσο εσωτερικά (εντός των υποοµάδων έργου) όσο και µε την 

Αναθέτουσα Αρχή, 

• Αναλυτική παρουσίαση τρόπου συνεργασίας µε το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, 

και άλλους εµπλεκόµενους φορείς.  

 

Αναφορικά µε τη στελέχωση του Έργου οι Προσφέροντες πρέπει να παραθέσουν Πίνακα µε 

στοιχεία που αφορούν ειδικότητα, ρόλο / αρµοδιότητες στην Οµάδα Έργου και προβλεπόµενη 

απασχόληση κάθε µέλους της Οµάδας Έργου σε κάθε φάση του έργου, σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα που ακολουθεί: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΈΡΓΟΥ 

 

Εταιρεία Στέλεχος Ειδικότητα Ρόλος / Αρµοδιότητες 

Ανθρωποµήνες 

απασχόλησης στο 

Έργο ανά Φάση 

Φάση 1: …  

     

     

Σύνολο Ανθρωποµηνών Φάσης 1:  

Φάση 2: … 

     

     

Σύνολο Ανθρωποµηνών Φάσης 2:  

Φάση 3: … 

     

     

Σύνολο Ανθρωποµηνών Φάσης 3:  

Φάση 4: … 

     

     

Σύνολο Ανθρωποµηνών Φάσης 4:  

∆ιαχείριση Έργου 
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Σύνολο Ανθρωποµηνών για ∆ιαχείριση Έργου  

Σύνολο Ανθρωποµηνών Έργου:  

 

όπου: 

• Στη στήλη «Εταιρεία» συµπληρώνεται η επωνυµία της εταιρείας στην οποία ανήκει ή µε 

την οποία συνεργάζεται το στέλεχος. 

• Στη στήλη «Στέλεχος» συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο καθενός προτεινόµενου 

στελέχους της Οµάδας. 

• Στη στήλη «Ειδικότητα» αναφέρεται η ειδικότητα του συγκεκριµένου στελέχους η οποία 

θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου. 

• Στη στήλη «Ρόλος / Αρµοδιότητες» αναφέρεται ο ρόλος (Συντονιστής Έργου ή 

Υπεύθυνος Υλοποίησης ή Μέλος της Οµάδας Έργου ή Ειδικός Εµπειρογνώµονας) και οι 

αρµοδιότητες που πρόκειται να αναλάβει το στέλεχος, σύµφωνα µε την προτεινόµενη 

µεθοδολογία και οργάνωση του Έργου. 

• Στη στήλη «Απασχόληση στο Έργο» συµπληρώνεται ο συνολικός αριθµός των 

ανθρωποµηνών του στελέχους που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν ανά φάση του 

Έργου. 

 

 

Κεφάλαιο 4: Συµπληρωµατικά Στοιχεία Προσφοράς 

• Περιγραφή Υποψηφίου (επιχειρηµατική δοµή, υποδοµή, προσωπικό, δραστηριότητες 

κτλ.) 

• Λοιπές πληροφορίες οι οποίες δεν εντάσσονται στα ανωτέρω κεφάλαια 

 

Παραρτήµατα  

Παράρτηµα Α: Συµπληρωµένοι πίνακες των τεχνικών προδιαγραφών (πίνακες 

συµµόρφωσης) που υπάρχουν στο Παράρτηµα Β:  «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της παρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε τις ειδικότερες 

απαιτήσεις που αναφέρονται σ’ αυτούς. 

Παράρτηµα Β:  Πίνακας Κατηγοριοποίησης Επιπέδων Σοβαρότητας Θεµάτων Υποστήριξης. 

Παράρτηµα Γ: Εξαιρέσεις για την προσυµφωνηµένη διαθεσιµότητα των παρεχόµενων

Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας. 
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Παράρτηµα ∆: Συµπληρωµένοι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα που παρατίθεται στο κεφ. 1/Β  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του παρόντος παραρτήµατος µε 

την περιγραφή κάθε προϊόντος είτε υπηρεσίας ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΣΜΑ (πίνακες οικονοµικής προσφοράς 

χωρίς τιµές). 

Παράρτηµα Ε: Στελέχωση Έργου. Βιογραφικά Σηµειώµατα Στελεχών Οµάδας Έργου 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παρόντος παραρτήµατος  κεφ. 4: 

Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος 

Παράρτηµα ΣΤ: Έντυπα κατασκευαστών, των προµηθευόµενων προϊόντων για αναφορά 

και τεκµηρίωση των αναγραφόµενων στους πίνακες των τεχνικών 

προδιαγραφών. 
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3.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

  

33..11  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας) …………….. 

Κατάστηµα…………………  

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)……………. 

       Ηµ/νία έκδοσης : ……………. 

ΠΡΟΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ) 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

10191 Παπάγου 

Εγγυητική  Επιστολή  Συµµετοχής  Αρ. …....……......για.  ΕΥΡΩ 50.000,00€  

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της  διζήσεως  µέχρι  του ποσού των  

ΕΥΡΩ ……..……….. υπέρ της εταιρείας 

………………………...…………………................................................................................... 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατοµικά 

και για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για τη συµµετοχής της/τους στο 

διενεργούµενο διαγωνισµό σας (αριθµός διακήρυξης 3/2012) για το έργο:  «Σύστηµα 

παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου». 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος 

της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή 

σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 

αίτηµα της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτηµά σας, θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

[ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να 

είναι διακόσιες δέκα (210) ηµέρες τουλάχιστον από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας 

του παρόντος διαγωνισµού. ] 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και Ν.Π.∆..∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 

Τράπεζά µας. 

           (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 

 

3. 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας) …………….. 

Κατάστηµα…………………  

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)……………. 

       Ηµ/νία έκδοσης : ……………. 

ΠΡΟΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ) 

 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

10191 Παπάγου 

 

Εγγυητική  Επιστολή  υπ’  Αρ. …....……......για.  ΕΥΡΩ……………………… 

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως  µέχρι  του ποσού των  

ΕΥΡΩ ……..……….. υπέρ της εταιρείας 

………………………...…………………................................................................................... 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατοµικά 

και για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ 
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της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της 

υπ’αρ. …………Σύµβασης που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Σύστηµα παραγωγής, 

διαχείρισης και ελέγχου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου». σύµφωνα  µε την υπ’ αριθ.  

3/2012  διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος 

της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή 

σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 

αίτηµα της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτηµά σας, θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

[ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να 

είναι µεγαλύτερος, κατά τουλάχιστον 3 µήνες, του συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του 

έργου]. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 

Τράπεζά µας. 

           (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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3.3 : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας) …………….. 

Κατάστηµα…………………  

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)……………. 

       Ηµ/νία έκδοσης : ……………. 

ΠΡΟΣ : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ) 

 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

10191 Παπάγου 

 

Εγγυητική  Επιστολή  υπ’  Αρ. …....……......για.  ΕΥΡΩ..................  

 

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως  µέχρι  του ποσού των  

ΕΥΡΩ ……..……….. υπέρ της εταιρείας 

………………………...…………………................................................................................... 

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατοµικά 

και για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία της 

υπ’αρ. …………Σύµβασης που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Σύστηµα παραγωγής, 

διαχείρισης και ελέγχου καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου», σύµφωνα  µε την υπ’ αριθ.  

3/2012  διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος 

της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή 

σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 

αίτηµα της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτηµά σας, θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

[ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να 

είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. ] 

Βεβαιούτε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 

Τράπεζά µας. 

           (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ1-Ν00



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Σελίδα 206 από 217 
 

4.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυµο:   Όνοµα:   

Πατρώνυµο:   Μητρώνυµο:   

Ηµεροµηνία Γέννησης:   Τόπος Γέννησης:   

 

  Αν όχι Ελληνική, 

  συνολικός χρόνος  

  παραµονής 

Υπηκοότητα:   στην Ελλάδα (σε έτη)   

Οικογενειακή  

Κατάσταση:   Τηλέφωνο:   

∆ιεύθυνση 

Κατοικίας:   

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΈΡΓΟΥ: _____________________________________ 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Όνοµα Εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος 
Όνοµα Πτυχίου Ειδικότητα 

Ηµεροµηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 
    
    

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εργοδότης Θέση Καθήκοντα 
Χρονική Περίοδος 

(από – έως) 
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5. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ  

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ)                

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ      ΠΟΣΟΥ     # 1.000.000,00€ #  

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ    Φ. Π. Α. 23 %) 

 

 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ………………………………………………, 

ΕΡΓΟ:           «Σύστηµα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου καρτών  

Ψηφιακού Ταχογράφου» 

 

Ηµ/νια:  
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Στου Παπάγου σήµερα     -      -  2012, στο  κτίριο  του Υπουργείου  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών  και ∆ικτύων, Τοµέας Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων (Αναστάσεως  2  και Τσιγάντε – Παπάγου) , οι  υπογράφοντες  τη  σύµβαση : 

 

1. αφενός µεν, ο …………………….. , ……………………  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Τοµέας Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων, ενεργώντας   για   λογαριασµό   του  Ελληνικού   ∆ηµοσίου,  σύµφωνα  µε  τη µε αριθµ. 

……………………….  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και  ∆ικτύων, που στο εξής θα καλείται      « Αναθέτουσα Αρχή»   και 

2. αφετέρου δε, ο  ……………………………………..,  νόµιµος  εκπρόσωπος  της  

«………………………. », σύµφωνα µε  το ισχύον καταστατικό  της εν λόγω εταιρείας, που στο εξής 

θα καλείται « Ανάδοχος»  

 

Αφού έλαβαν υπόψη: 

                  1. τη σχετική προανάληψη υποχρέωσης δαπάνης 

1. την απόφαση διενέργειας του διαγωνισµού 

2. τη διακήρυξη 

3. την οικονοµική προσφορά και τις τεχνικές προδιαγραφές του αναδόχου 

4. την κατακυρωτική απόφαση 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ   ΚΑΙ  ΚΑΝΟΥΝ  ΑΜΟΙΒΑΙΑ   ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ   ΤΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

 

 

Άρθρο   1ο 

                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το αντικείµενο του έργου: «Σύστηµα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου καρτών Ψηφιακού 

Ταχογράφου»,  περιλαµβάνει: 

 

� την ανάπτυξη ολόκληρης της υποδοµής  που απαιτείται σε υλικό και λογισµικό και τις 

διασυνδέσεις µε άλλα συστήµατα, για την έκδοση Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου (ΨΤ), 

καθώς και την παροχή υπηρεσιών έκδοσης καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου, κατά τη 

διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο.  

 

� τη µεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο σε καθορισµένα στελέχη της Αναθέτουσας 

Αρχής, για το σύνολο του συστήµατος, έτσι ώστε µετά την λήξη του έργου, η διαχείριση 

και τυχόν επέκταση του συστήµατος να περάσει στην ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Το Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα έχει την κυριότητα της προαναφερόµενης υποδοµής [λογισµικό (κώδικας και 

βάση δεδοµένων) και δίκτυα που υλοποιούν τις απαραίτητες διασυνδέσεις]. Επίσης, Το 

Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. θα έχει την κυριότητα κάθε κάρτας ΨΤ που εκδίδεται και του υλικού που θα 

χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος.  

 

Το παρόν έργο διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις: 

• Φάση 1: Ανάλυση και Σχεδιασµός Συστήµατος 

• Φάση 2: Ανάπτυξη / Παραµετροποίηση Συστήµατος 

• Φάση 3: Εγκατάσταση Συστήµατος 

• Φάση 4: Εκπαίδευση Χρηστών, Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Πιλοτική Λειτουργία  

• Φάση 5: Παραγωγική Λειτουργία Συστήµατος 

 

Άρθρο   2 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της παρούσας,  εκτός εάν 

ο  προϋπολογισµός του έργου εξαντληθεί νωρίτερα.  

Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος λήξης της σύµβασης, χωρίς να καλυφθεί ο προϋπολογισµός 

του έργου, ο  «ανάδοχος»  απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο  ποσό . 

 

 Μέχρι και τρεις (3) µήνες πριν το τέλος της Φάσης 5 του έργου, η «αναθέτουσα αρχή» έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει µονοµερώς από τον «ανάδοχο» την επέκταση της διάρκειας της υπηρεσίας 

έκδοσης καρτών για ένα (1) έτος πλέον της προβλεπόµενης διάρκειας, µε έναρξη αµέσως µετά το 

τέλος της Φάσης 5. Ο «ανάδοχος» είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει να προµηθεύει την 

«αναθέτουσα αρχή» µε κάρτες ΨΤ, µε το ίδιο τίµηµα ανά κάρτα, και χωρίς αξίωση για οποιαδήποτε 

επιπλέον αποζηµίωση. 

 

Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου εξακολουθεί να 

είναι σε ισχύ το σύνολο των όρων της παρούσης σχετικά µε το επίπεδο ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης, ο «ανάδοχος» θα πρέπει να µεριµνήσει για την έγκαιρη 

ανανέωση της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης, σε περίπτωση που αυτή δεν καλύπτει 

πλήρως το χρονικό διάστηµα της επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος του έργου προσαυξηµένο 

κατά τρεις (3) µήνες. 
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Άρθρο   3ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ  «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ  «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» 

Υποχρεώσεις της   « αναθέτουσας  αρχής » και του  « αναδόχου » 

3.1      Η   «αναθέτουσα  αρχή»  υποχρεούται να λαµβάνει, κατά την κρίση της , κάθε ενδεδειγµένο 

µέτρο  για  να  διευκολύνει  το  έργο  του   «αναδόχου». 

3.2      Η  «αναθέτουσα  αρχή»  θα παρέχει , κατά την κρίση της , στον «ανάδοχο»  κάθε στοιχείο και 

πληροφορία, σχετικά µε το έργο που έχει στη διάθεσή της και θα συνδράµει στην απόκτηση κάθε 

επιπρόσθετης πληροφορίας ή στοιχείου απαραίτητου για το έργο . Επίσης , θα κοινοποιεί στον 

«ανάδοχο» σχετικά έγγραφα, που κατά την κρίση της είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του .   

3.3     Στην περίπτωση που προκύψουν καθυστερήσεις  στην υλοποίηση του έργου που οφείλονται 

αποδεδειγµένα στην «αναθέτουσα αρχή» και όχι στον «ανάδοχο», τότε γι’αυτές ο «ανάδοχος» δεν 

φέρει καµία ευθύνη. 

3.4     Ως υπεύθυνος έργου και εκπρόσωπος  του  «αναδόχου»   ορίζεται  ……………………………., 

ο οποίος και θα έχει  την κύρια ευθύνη του  έργου  έναντι   της   «αναθέτουσας  αρχής». Ως 

αναπληρωτής του ορίζεται……………………………………………………………………………    

Το επιστηµονικό προσωπικό του «αναδόχου»  θα  αποτελείται από τους :  

- 

- 

 

3.5     Η αντικατάσταση του υπευθύνου έργου , καθώς και των µελών της οµάδας έργου δεν 

επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η  αντικατάσταση κάποιων από  τους παραπάνω , µετά από 

αιτιολογηµένη πρόταση του  αναδόχου  και  γραπτή έγκριση της  «αναθέτουσας  αρχής», µε 

πρόσωπα που  διαθέτουν  τουλάχιστον   ίση  εµπειρία  και  επιστηµονική  επάρκεια. 

3.6     Ο «ανάδοχος»  δεσµεύεται για κάθε σηµείο που αναφέρεται στην προσφορά του. Σε όσα 

σηµεία  η τεχνική προσφορά του «αναδόχου» υπερκαλύπτει τους όρους της διακήρυξης, η τεχνική 

προσφορά είναι δεσµευτική για τον «ανάδοχο», προς όφελος της «αναθέτουσας αρχής».  

3.7     Η   εκπλήρωση   των  υποχρεώσεων   του  «αναδόχου»  υπόκειται   στα   περί  εχεµύθειας   

προβλεπόµενα. Ειδικότερα   όλα  τα  στοιχεία και  οι πληροφορίες που  διαθέτει  στα  πλαίσια   

εκτέλεσης   του  συγκεκριµένου  έργου   αποτελούν   εµπιστευτικά  στοιχεία , τα οποία   δεν 

δικαιούται  να  γνωστοποιήσει  σε  οποιονδήποτε  τρίτο , χωρίς   προηγούµενη   έγγραφη  άδεια  της  

«αναθέτουσας  αρχής».  

3.8     Ο  «ανάδοχος»  θα πρέπει να διαθέτει ετοιµότητα ώστε να ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε  

αίτηµα της  «αναθέτουσας  αρχής»,  που  στοχεύει   στην αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου, 

εφόσον το αίτηµα αυτό δεν δηµιουργεί πρόβληµα στην υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε την 

τεχνική και οικονοµική προσφορά του «αναδόχου». Ο «ανάδοχος» οφείλει, σε περίπτωση άρνησης 
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συµµόρφωσης σε αίτηµα της «αναθέτουσας αρχής», να δικαιολογεί ρητώς τους λόγους για τους 

οποίους δηµιουργείται πρόβληµα στην υλοποίηση του έργου. 

3.9     Στην περίπτωση που ο  «ανάδοχος»  συµβάλλεται µε τρίτους για την υλοποίηση του έργου 

του, ουδεµία υποχρέωση ή ευθύνη  θα φέρει η  αναθέτουσα  αρχή έναντι των τρίτων αυτών. 

3.10     Ο  «ανάδοχος» υποχρεούται, όπως συµµορφώνεται πλήρως µε τα οριζόµενα στην κείµενη 

νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3.11    Η παρούσα σύµβαση αποτελείται από τα προσαρτώµενα σ’ αυτήν ως αναπόσπαστα 

τµήµατα συµβατικά τεύχη που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία ενσωµατώνονται πλήρως σε 

αυτήν, αποτελώντας ενιαίο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο µέρος της, ώστε η σύµβαση και τα εν λόγω 

συµβατικά τεύχη να συνθέτουν την αποκλειστική και συνολική συµφωνία µεταξύ των Μερών: 

(α) η παρούσα σύµβαση, 

(β) η διακήρυξη του διαγωνισµού,   

(γ)  η τεχνική προσφορά του «αναδόχου»  και 

(δ)  η οικονοµική προσφορά του «αναδόχου». 

       

      Σε  περίπτωση αντίφασης ή ασυµφωνίας µεταξύ τους, εφαρµόζονται και ισχύουν µε την σειρά 

προτεραιότητας µε την οποία παρατίθενται ανωτέρω. 

 

Άρθρο   4ο  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός του έργου ορίζεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου ευρώ #1.000.000,00€#, 

συµπεριλαµβανοµένου   του   Φ. Π. Α. 23 %  και   αναλύεται ως εξής :  

 

Υπηρεσίες Ανάλυσης  και Σχεδιασµού, 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης / Παραµετροποίησης & 

Εγκατάστασης Συστήµατος, Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης, Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και 

Πιλοτικής Λειτουργίας Παραγωγής Αιτήσεων, 

Άλλα προσφερόµενα προϊόντα. 

 

Ολογράφως & αριθµητικώς 

€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

Ποσό προσφοράς κάθε κάρτας  Ψ. Τ. 

 
€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

Συνολικό ποσό προσφοράς για την παραγωγή 

τριάντα πέντε χιλιάδων (30.000) καρτών Ψ. Τ. 

 

€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 
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Η ακριβής τελική δαπάνη  εξαρτάται από το συνολικό αριθµό των καρτών ταχογράφου 

που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 

Άρθρο 5ο  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Με απόφαση της «αναθέτουσας αρχής» συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής (ΕΠΠΕ) των υποβαλλοµένων Παραδοτέων από τον ανάδοχο.  

5.2     Η ΕΠΠΕ είναι αρµόδια για την παρακολούθηση,  την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 

επιµέρους ενεργειών και του συνόλου του  έργου του αναδόχου,  και την οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του έργου, συντάσσοντας κάθε φορά το σχετικό πρακτικό παραλαβής. 

5.3      Η  παρακολούθηση, επίβλεψη, οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου του   

«Αναδόχου»  θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) 

σύµφωνα µε τη µε αριθµ. ……… απόφαση. 

 5.4     Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να ακολουθήσει το χρονοδιάγραµµα του έργου, όπως αυτό 

αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη και στην τεχνική του προσφορά και να υποβάλλει τα 

παραδοτέα του έργου σύµφωνα µε τους χρόνους που ρητώς ορίζονται. 

5.5     Σε περίπτωση που το υποβληθέν Παραδοτέο του έργου πληροί στο σύνολο του τις 

προδιαγραφές και κρίνεται επαρκές για την περαιτέρω υλοποίηση του έργου, η ΕΠΠΕ προχωρεί σε 

Οριστική Παραλαβή του.  

Σε αντίθετη περίπτωση, η αρµόδια ΕΠΠΕ είναι υποχρεωµένη να συντάξει και να κοινοποιήσει στον 

«Ανάδοχο» εντός δέκα (10) ηµερών, έγγραφες παρατηρήσεις / προτάσεις.  

Σε περίπτωση µη έγκαιρης κοινοποίησης παρατηρήσεων / προτάσεων από την ΕΠΠΕ στον 

«Ανάδοχο», το Παραδοτέο θεωρείται αυτοδικαίως προσωρινά παραληφθέν. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή τους σε αυτόν, να τις ενσωµατώσει, ή να 

τεκµηριώσει τη θέση του για αυτές που θεωρεί ότι δεν είναι εφικτό ή χρήσιµο να ενσωµατωθούν και 

να επανυποβάλει το παραδοτέο. Στη συνέχεια επαναλαµβάνεται η διαδικασία όπως έχει περιγραφεί 

παραπάνω. 

Σε περίπτωση πλήρους και ικανοποιητικής συµµόρφωσης / τεκµηρίωσης του Αναδόχου µε τις 

παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ, το παραδοτέο κρίνεται οριστικά παραληφθέν και εκδίδεται πρακτικό 

οριστικής παραλαβής αυτού. 

 

Άρθρο  6ο 

     ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

6.1 Όλες οι πληρωµές γίνονται σε ευρώ, µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

6.2 Κατά την εξόφληση, ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων:  
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                                           α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας και 

                                                       β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας 

                                                       

       Η παρακράτηση φόρου και των νόµιµων κρατήσεων θα γίνουν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

από τη σχετική νοµοθεσία κατά το χρόνο κατάρτισης της Σύµβασης. 

6.3    Η πληρωµή (σε ΕΥΡΩ) του συµβατικού τιµήµατος στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του   

αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται από το Υπ.Α.Αν.Υ.Με. ∆., µε τους εξής όρους: 

    

6.3.1. Το τίµηµα των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 της Οικονοµικής 

Προσφοράς (ποσό 1.6), του παραρτήµατος Β, µε τον αναλογούντα ΦΠΑ, µετά την 

ολοκλήρωση της Φάσης 4 του έργου, µετά την υποβολή του πρακτικού της 

οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι τιµολογίου. 

 6.3.2     Το τίµηµα των καρτών που έχουν παραδοθεί στο Υπ.Α.Αν.Υ.Με.∆. από τον 

Ανάδοχο, ανά εξάµηνο της Φάσης 5 του έργου, µε τον αναλογούντα ΦΠΑ, µετά την 

υποβολή του πρακτικού της οριστικής παραλαβής του Παραδοτέου, έναντι 

τιµολογίου. 

6.4     Για την αποπληρωµή του έργου είναι απαραίτητη η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής 

λειτουργίας. 

6.5      Σε περίπτωση επέκτασης της σύµβασης, η αµοιβή του «αναδόχου» θα γίνει µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

� Το τίµηµα των καρτών που έχουν παραδοθεί την «αναθέτουσα αρχή» από τον 

«ανάδοχο», κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της επέκτασης του έργου, 

µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

� Το τίµηµα των καρτών που έχουν παραδοθεί την «αναθέτουσα αρχή» από τον 

«ανάδοχο», κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου της επέκτασης  του 

έργου, µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

6.6     Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης παραδοτέου ή ενδιάµεσης φάσης του έργου ή του 

συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του 

«αναδόχου», επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

•        Για τις Φάσεις 1 έως και 4 του έργου, αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες 

ηµεροµηνίες παράδοσης και το υλικό, το λογισµικό ή οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν 

σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο «ανάδοχος» υποχρεούται να καταβάλει 

ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής 

αξίας του έργου. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από τις συµφωνηθείσες 

ηµεροµηνίες παράδοσης, η «αναθέτουσα αρχή» δύναται να κηρύξει τον «ανάδοχο» 

έκπτωτο. 
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•           Κατά τη φάση της παραγωγικής λειτουργίας του έργου (Φάση 5), στην 

περίπτωση καθυστερήσεων προβλέπεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τα 

αναγραφόµενα στην παράγραφο 7 των Τεχνικών Προδιαγραφών  (Παράρτηµα Β)  της 

διακήρυξης………………………………… 

 

Άρθρο   7ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

7.1      Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας σύµβασης  ο  « Ανάδοχος »  

κατέθεσε  τη µε  αριθµ. ……………………………………………εγγυητική επιστολή  της 

«………………………………………….. » [ Κατάστηµα …………….. ( ……… ), ποσού 

…………………………………………. ευρώ # ………... € #.#, διάρκειας µέχρι…… 

Η παραπάνω  εγγυητική  επιστολή   καλής  εκτέλεσης , αξίας  ίσης  µε το   10 %  της  συνολικής 

δαπάνης  του  έργου (χωρίς Φ. Π. Α.), επιστρέφεται  µετά  την  ολοκλήρωση  του έργου του 

«αναδόχου» και την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του από τις 

αρµόδιες τριµελείς επιτροπές. 

7.2      Ο «ανάδοχος»  είναι υποχρεωµένος, από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να 

καταθέσει   εγγυητική επιστολή , χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους , σε ευρώ, το ύψος της οποίας  

θα   αντιστοιχεί σε ποσοστό 1%  του  οικονοµικού   αντικειµένου   της σύµβασης,  χωρίς   Φ.Π.Α. 

 Η κατάθεση της εγγυητικής αυτής επιστολής , είναι απαραίτητη για την αποπληρωµή του έργου. 

 Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας του έργου θα  γίνει  µε έγγραφο   της   

∆ιεύθυνσης   Οικονοµικών   Υπηρεσιών    του  Υπ .Α. ΑΝ. Με . ∆.προς το πιστωτικό ίδρυµα που 

την εξέδωσε,  µετά την λήξη της χρονικής της διάρκειας. 

 

                                                       Άρθρο   8ο 

                                           ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1    Σε περίπτωση που η « Αναθέτουσα  Αρχή »  διαπιστώσει µη προσήκουσα εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του « Αναδόχου », το επισηµαίνει εγγράφως σε αυτόν και ορίζει εύλογη προθεσµία 

για να επανορθώσει τυχόν παραλείψεις. Ο « Ανάδοχος»  υποχρεούται µέσα στην οριζόµενη 

προθεσµία, είτε να συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει εγγράφως τις 

αντιρρήσεις του . 

 Στην περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή ο « Ανάδοχος »  δεν συµµορφωθεί  µε τις 

τελικές υποδείξεις της « Αναθέτουσας  Αρχής », διακόπτεται   η   χρηµατοδότηση του έργου και 

κηρύσσεται ο « Ανάδοχος »  έκπτωτος.  Η   καταγγελία   της   σχετικής   σύµβασης   γίνεται  µε  

αιτιολογηµένη   απόφαση  του  Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  Υποδοµών,  

Μεταφορών  και   ∆ικτύων. 

8.2      Σε     περίπτωση   καταγγελίας   της   σύµβασης: 

α) εκπίπτει  υπέρ   του  ∆ηµοσίου   η  εγγυητική  επιστολή   καλής  εκτέλεσης, 
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β) ο « Ανάδοχος» παραδίδει   στην  « Αναθέτουσα  αρχή » όλα  τα στοιχεία  που  έχει   στη    

διάθεσή   του  και 

γ) η « Αναθέτουσα  αρχή »   καταβάλλει   στον    « Ανάδοχο »    το   µέρος   της   αµοιβής    

που   αντιστοιχεί  στις  ήδη  προσφερθείσες  εργασίες. 

 

Άρθρο  9ο 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

9.1     Όλα τα δικαιώµατα επί των στοιχείων, εκθέσεων, µελετών, κτλ, που θα εκπονηθούν – 

παραχθούν από τον «ανάδοχο» σε εκτέλεση του έργου θα ανήκουν αποκλειστικά στην  

«αναθέτουσα  αρχή» µε την καταβολή του συµβατικού τιµήµατος ή του αντίστοιχου τµήµατος αυτού. 

Ο «ανάδοχος» δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει µέρος ή το σύνολο αυτών για άλλο σκοπό, χωρίς 

προηγούµενη έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση της  «αναθέτουσας  αρχής»  

9.2     Η «αναθέτουσα  αρχή» έχει το αυτονόητο δικαίωµα, χωρίς οποιαδήποτε άλλη πληρωµή 

πέραν του συµβατικού τιµήµατος, να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε στοιχείο, µελέτη, πρόταση, 

έγγραφα, κτλ, που θα παράσχει ο «ανάδοχος» στην «αναθέτουσα  αρχή», ή που θα διαµορφωθεί ή 

αναπτυχθεί από αυτόν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, διατηρεί δε το δικαίωµα αυτό και µετά τη 

λύση αυτής, της σύµβασης έχουσας ισχύ εγγράφου µεταβίβασης και εκχώρησης όλων των 

παραπάνω στοιχείων και δικαιωµάτων. 

 

Άρθρο 10ο 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

10.1     Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και δεδοµένα σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, κτλ, που θα 

δοθούν από την «αναθέτουσα  αρχή» ή ∆ηµόσιες εν γένει Υπηρεσίες στον «ανάδοχο» ή θα 

περιέλθουν σε γνώση του, θα φυλαχτούν ως εµπιστευτικά από τον «ανάδοχο», δεν θα 

χρησιµοποιηθούν παρά µόνο για την εκπόνηση των εργασιών της παρούσας σύµβασης, χωρίς να 

έχει ο «ανάδοχος» δικαίωµα διάθεσής τους και θα επιστραφούν µε την ολοκλήρωση και παραλαβή 

των εργασιών. 

10.2     Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της «αναθέτουσας αρχής», ο «ανάδοχος» δεν 

αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει 

γνώση σε σχέση µε τη σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι 

υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 

περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η  «αναθέτουσα αρχή» 

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 

10.3         Ο «ανάδοχος» δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο χωρίς 

την προηγούµενη συναίνεση της «αναθέτουσας αρχής», ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
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ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην «αναθέτουσα αρχή» και δεν δεσµεύει την 

«αναθέτουσα αρχή» , µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

10.4    Με την ολοκλήρωση του έργου, ο «ανάδοχος» υποχρεούται  να παραδώσει στην 

«αναθέτουσα αρχή» όλο το υλικό (στοιχεία, εκθέσεις, προτάσεις, έγγραφα, µηχανογραφικά αρχεία, 

κτλ) που έχει παραχθεί. Επίσης ο «ανάδοχος» υποχρεούται να παραδώσει όλα τα δεδοµένα που 

βρίσκονται  αποθηκευµένα στο σύστηµά του, µαζί µε τη γραµµογράφησή τους στην «αναθέτουσα 

αρχή». 

Άρθρο 11ο  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο µε έγγραφη 

συµφωνία όλων των συµβαλλοµένων. 

 

Άρθρο 12ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «Ανάδοχο» σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την «Αναθέτουσα Αρχή» πλην 

της απαίτησης για την καταβολή του συµβατικού τιµήµατος που δύναται να εκχωρηθεί σε νοµίµως 

λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

139/Α) και πάντοτε κατόπιν της έγγραφης σύµφωνης γνώµης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

   Άρθρο 13ο  

ΕΠΙΛΥΣΗ  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται αυτοδίκαια οι όροι της 

διακήρυξης και  οι διατάξεις των  π. δ. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» και π.δ. 

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, όπως ισχύουν σήµερα». 

Ελλείψει  φιλικού   διακανονισµού    µεταξύ  των  συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε  αντιδικία   θα 

διακανονισθεί   σύµφωνα  µε    την    Ελληνική  νοµοθεσία, µε  βάση   τις    διατάξεις  του  αστικού    

κώδικα  για  το  υπόψη  αντικείµενο. 
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Άρθρο 14ο 

ΈΝΑΡΞΗ ΙΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας , ορίζεται η  ηµεροµηνία υπογραφής  της, ήτοι η…/…../….. 

 

 

Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η   

οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε   

τρία (3) όµοια  πρωτότυπα αντίτυπα. 

 

 

Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύµβασης, τα µεν δύο (2) κατατίθενται στο Τµήµα 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ικτύων ( Τοµέας Υποδοµών, Μεταφορών & 

∆ικτύων), το  δε  άλλο  έλαβε  ο «Ανάδοχος», ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της 

σύµβασης και τους αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  και  συγχρόνως  ότι,  ενεργεί  για  λογαριασµό  του.  

 

                                        Ο Ι       Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

                                                                         

 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ∆ΗΜΟΣΙΟ                        

 

                                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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